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Acusado de decapitar homem é condenado
em Timbiras

 

MA10 SEMPRE NOTÍCIA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Assessoria

O Poder Judiciário da Comarca de Timbiras realizou
uma sessão do Tribunal do Júri, que teve como réu o
homem Domingos Adão Furtuosa de Castro. Ele
estava sendo acusado de ser o autor de um crime que
chocou a zona rural de Timbiras. Domingos recebeu a
pena definitiva de 12 anos de reclusão. A pena deverá
ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, na
Unidade Prisional de Codó. A sessão, realizada na
Câmara de Vereadores da cidade, foi presidida pelo
juiz titular Pablo Carvalho e Moura.

Relata a denúncia que, em 8 de janeiro deste ano,
Domingos Adão teria matado o homem Marcos José
Antônio de Oliveira Santos. O homicídio foi praticado
mediante uso de uma arma branca, tipo facão, tendo a
vítima recebido diversos golpes, chegando a ser
decapitada. Em depoimento junto às autoridades
policiais, o denunciado tentou se livrar da acusação,
alegando legítima defesa, tese essa que se contradiz,
mediante a quantidade de lesões causadas na vítima.

Ele afirmou que Marcos José tentou matá-lo, daí a
reação que ele teve, culminando na morte de
Marquinhos. Mesmo ferido, a vítima tentou fugir das
agressões, sendo novamente atingida por Domingos
Adão que, após várias investidas, terminou por
decapitar Marcos José. O acusado foi denunciado pelo
pai da vítima, que estava indignado com a morte
violenta do filho. O crime ocorreu no Povoado
Melancia, localidade da zona rural de Timbiras.

"Por maioria de votos, o conselho de sentença
reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, e
também,  por  maior ia  de  vo tos ,  respondeu
negativamente ao pedido de absolvição genérica (.)
Ademais, por maioria de votos, o conselho de
sentença reconheceu a qualificadora do emprego de
meio cruel, negando a causa de diminuição da pena",
relata a sentença.

Além do magistrado, presidente do júri, atuou na
sessão de julgamento, na acusação, o promotor de
Justiça Carlos Augusto Soares, titular de Codó e
respondendo por Timbiras. Na defesa do acusado
Domingos Adão, atuou o advogado nomeado Thiago
Antônio Maciel Lima.

Site: https://www.ma10.com.br/2021/10/25/acusado-de-
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Polícia prende mais dois suspeitos de
participação na morte de onça-preta em

Arame
 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da redação, com informações da Polícia Civil

Dois homens foram presos pela Polícia Civil na manhã
dessa sexta-feira (22), suspeitos de terem abatido uma
onça negra, na Área Indígena Arariboia, em Arame. O
caso aconteceu na última quarta-feira (20).

Veja também: Caçador é preso após exibir onça-preta
em vídeo e abater animal no Maranhão

De acordo com a Delegacia de Polícia Civil de Arame,
um outro suspeito que aparece em um vídeo divulgado
nas redes sociais exibindo o animal, já sem vida, havia
sido preso na quarta-feira (20). As investigações,
porém, apontaram a participação de mais dois
indivíduos.

O Ministério Público Estadual efetuou representação
pela prisão preventiva dos demais investigados, que
foram decretadas. Os suspeitos permanecerão presos
à disposição da Justiça e o inquérito prosseguirá.

Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/10/policia-

prende-mais-dois-suspeitos-de-participacao-na-morte-

de-onca-preta-em-arame/
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BALSAS - Autor de feminicídio é
condenado a mais de 23 anos de detenção

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em sessão do Tribunal de Júri de Balsas, em 20 de
outubro, o autor do feminicídio de Sandra Cristina de
Sousa, o agricultor Miguel Francisco de Oliveira foi
condenado a 23 anos, oito meses e dez dias, a serem
cumpridos em regime fechado. O crime ocorreu na
noite do dia 19 de fevereiro, no bairro Setor Industrial,
na referida cidade.

Os jurados acolheram as quatro qualificadoras
defendidas pelo promotor de justiça  Fel ipe
Boghossian Soares da Rocha. Proferiu a sentença o
juiz Tonny Araújo.

Na Denúnc ia  o ferec ida em 8 de março,  o
representante do MPMA requereu a condenação de
Miguel Oliveira por feminicídio por motivo torpe, meio
cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima.

CRIME

Aproximadamente às 19h30 do dia do crime, Miguel
Oliveira desferiu golpes de faca, pedaço de madeira e
blocos de concreto contra Sandra Sousa, que foi a
óbito.

No final de janeiro, Sandra havia decidido se separar
de Miguel, com quem conviveu por 16 anos. O filho
dela presenciou uma discussão quando ela comunicou
para Miguel que queria o fim do relacionamento.Miguel
não aceitou se separar.

Para evitar discussões, o filho de Sandra pediu que ela
fosse para Pernambuco. Ela aceitou, mas retornou a
Balsas no dia do crime porque queria resolver a
situação com o condenado.

Por volta das 19h do dia do crime, Sandra, o filho dela
e Miguel estavam jantando quando ela falou
novamente  a  Migue l  que  quer ia  o  f im do
relacionamento. Também informou que voltaria a
morar em Recife. Na ocasião, Miguel parecia
calmo.Como não presenciou nenhuma discussão, o
filho da vítima saiu de casa.

Imagens das câmeras de monitoramento da residência
mostram que Miguel aproveitou a ausência do filho
dela e atacou, desferindo diversos golpes em Sandra.

Site: https://omaranhense.com/balsas-autor-de-
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Acusado de decapitar homem é condenado
em Timbiras

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Poder Judiciário da Comarca de Timbiras realizou
na última semana, dia 21, uma sessão do Tribunal do
Júri, que teve como réu o homem Domingos Adão
Furtuosa de Castro. Ele estava sendo acusado de ser
o autor de um crime que chocou a zona rural de
Timbiras. Ao final, o conselho de sentença votou pela
condenação de Domingos, que recebeu a pena
definitiva de 12 anos de reclusão. A pena deverá ser
cumprida, inicialmente, em regime fechado, na
Unidade Prisional de Codó. A sessão, realizada na
Câmara de Vereadores da cidade, foi presidida pelo
juiz titular Pablo Carvalho e Moura.

Relata a denúncia que, em 8 de janeiro deste ano,
Domingos Adão teria matado o homem Marcos José
Antônio de Oliveira Santos. O homicídio foi praticado
mediante uso de uma arma branca, tipo facão, tendo a
vítima recebido diversos golpes, chegando a ser
decapitada. Em depoimento junto às autoridades
policiais, o denunciado tentou se livrar da acusação,
alegando legítima defesa, tese essa que se contradiz,
mediante a quantidade de lesões causadas na vítima.

Ele afirmou que Marcos José tentou matá-lo, daí a
reação que ele teve, culminando na morte de
Marquinhos. Mesmo ferido, a vítima tentou fugir das
agressões, sendo novamente atingida por Domingos
Adão que, após várias investidas, terminou por
decapitar Marcos José. O acusado foi denunciado pelo
pai da vítima, que estava indignado com a morte
violenta do filho. O crime ocorreu no Povoado
Melancia, localidade da zona rural de Timbiras.

"Por maioria de votos, o conselho de sentença
reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, e
também,  por  maior ia  de  vo tos ,  respondeu
negativamente ao pedido de absolvição genérica (.)
Ademais, por maioria de votos, o conselho de
sentença reconheceu a qualificadora do emprego de
meio cruel, negando a causa de diminuição da pena",
relata a sentença.

Além do magistrado, presidente do júri, atuou na
sessão de julgamento, na acusação, o promotor de
Justiça Carlos Augusto Soares, titular de Codó e
respondendo por Timbiras. Na defesa do acusado
Domingos Adão, atuou o advogado nomeado Thiago
Antônio Maciel Lima.

Site: https://omaranhense.com/acusado-de-decapitar-
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Projeto em Balsas visa proteção de crianças e
adolescentes contra violência sexual

 

PORTAL DIÁRIO DE BALSAS / BALSAS / MA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, em parceria com
o Tribunal de Justiça do Maranhão, realizou nesta
última sexta-feira, 22, o lançamento da campanha
"Bela Infância", no Município de Balsas. A solenidade
ocorreu na Unibalsas e também constou de premiação
do concurso de produção artístico-literária sobre o
tema "Violência contra criança e adolescente: um mal
que precisa ser combatido".

-

-

-

Coordenada pelo titular da 5ª Promotoria de Justiça de
Balsas, Tiago Carvalho Rohrr, e pelo juiz Douglas
Lima da Guia, da 4ª Vara da Comarca, a campanha
objetiva intensificar as ações de proteção integral e
prioritária da criança e do adolescente, combatendo a
violência sexual e favorecendo um ambiente propício
para o desenvolvimento humano.

A solenidade foi presidida pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e contou com as presenças
do desembargador Ribamar Castro, além de outros
membros do MPMA, do Judiciário e de parceiros que
ajudam a realizar o projeto: Ordem dos Advogados do
Brasil (subseção de Balsas), Defensoria Pública do
Estado, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar,
Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros,
Conselho Tutelar, CREAS, Prefeitura e Câmara de
Vereadores de Balsas.

Durante o evento, o juiz Douglas Lima da Guia fez a
leitura da carta-compromisso e do protocolo integrado
de atenção às vítimas de violência sexual, pelo qual as
autoridades signatárias comprometem-se a fazer
cumprir o referido protocolo, "efetivando-se medidas
concretas de implementação, manutenção e
efet ivação da garant ia de direi tos".

O promotor de justiça Tiago Rohrr observou que os
números de casos de abusos sexuais contra a
população infanto-juvenil, que já são altos, podem ser
até maiores. "A campanha quer incentivar que as
pessoas denunciem aos órgãos competentes as
violações contra crianças e adolescentes, a fim de que
sejam dadas respostas à altura", afirmou.

A carta foi assinada pelos representantes das
instituições parceiras, que são: o prefeito Érick
Augusto Silva; vereador Moisés Coelho (presidente da
Câmara de Vereadores); o defensor público Magdiel
Pacheco Santos (do Núcleo da Criança e do
Adolescente); advogado José Afonso Bezerra Júnior
(pres. da subseção da OAB); inspetor Marcelo José da
Silva (da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal);
delegado regional da Polícia Civil Fagno Vieira; major
Willys do Nascimento (comandante do 4º Batalhão de
Bombeiros Militar); Mizael Martins (comandante da
Guarda Municipal de Balsas) e o conselheiro tutelar
Jango Ferreira.

Nas manifestações das autoridades presentes, foi
destacada a possibilidade de conscientização da
sociedade sobre a gravidade do problema. O prefeito
Érick Silva disse que é importante a realização de
campanhas desse tipo para proteger crianças e
adolescentes. "É fundamental essa iniciativa do
Ministério Público e do Judiciário, que irá contribuir
para a diminuição da violência contra as vítimas mais
frágeis da nossa sociedade, que são as crianças e os
adolescentes".

O desembargador Ribamar Castro, coordenador de
Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do
Maranhão, afirmou que o Judiciário maranhense
considera de extrema relevância a campanha. "É
prioridade absoluta enfrentarmos a exploração sexual
de crianças e adolescentes, propiciando o amparo e o
respeito à dignidade das vítimas dos abusos".

Para o presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto
Câmara Júnior, a exploração sexual de crianças e
adolescentes na região de Balsas é um problema cada
vez mais grave. "É importante a união das instituições
em torno da questão para potencializar as ações do
Estado e fortalecer a sociedade".

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
também elogiou a campanha "Bela Infância" e,
igualmente, ressaltou o esforço conjunto das
instituições em defesa da dignidade das crianças e
adolescentes de Balsas. "Todas as instituições
trabalhando com afinco, ao lado da sociedade, irão
colaborar para a redução dessa violência absurda
contra aqueles que serão o futuro do país", enfatizou.

8



PORTAL DIÁRIO DE BALSAS / BALSAS / MA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Durante a solenidade estudantes de escolas da rede
municipal de Balsas foram premiados pelos seus
trabalhos de redação, músicas, poesias e outras
manifestações artísticas com enfoque sobre a temática
da violência sexual contra crianças e adolescentes.
Participaram da premiação alunos na faixa etária de
10 a 14 anos das escolas Eliezilda Coelho Rocha,
Agostinho Neves e Raimundo Pereira da Silva (zona
rural do município). Os escolhidos receberam
notebooks como prêmio.

Envie informações à Redação dopeloatravés do
número.

Site: https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/projeto-
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contra-violaancia-sexual-27446.html
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Sandra Mendes Elouf é eleita ouvidora do
MPMA (Justiça)

 

PORTAL DO MUNIM. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Portal do Munim

MARANHÃO - Em eleição realizada nesta segunda-
feira, 25, a procuradora de justiça Sandra Mendes
Elouf foi eleita para o cargo de ouvidora do Ministério
Público do Maranhão. Candidata única, a eleita teve
28 votos dos 31 procuradores de justiça que integram
o Colégio de Procuradores de Justiça do MPMA.

O processo eleitoral foi coordenado pela Comissão
Eleitoral formada pelos procuradores de justiça Regina
Leite (presidente), Fátima Travassos, Teodoro Peres
Neto - membros titulares - e Mariléa Santos Costa
(suplente).

Sandra Elouf será empossada no dia 2 de dezembro
em substituição à atual ouvidora Maria Luiza Ribeiro
Martins.

Para a ouvidora eleita, a finalidade precípua da
Ouvidoria é contribuir para elevar os padrões de
transparência nas atividades desenvolvidas por
membros e servidores do Ministério Público,
primando pelo atendimento personalizado, garantindo,
a eficiência e presteza nesse atendimento.

"A Ouvidoria é um canal permanente de comunicação
e interlocução com a sociedade que permite o
recebimento de denúncias, reclamações, críticas e
sugestões e elogios, relacionados aos serviços e
atividades desenvolvidos pelo MP".

(FONTE: CCOM-MPMA)

Site: https://www.portaldomunim.com.br/sandra-

mendes-elouf-e-eleita-ouvidora-do-mpma/
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Outros dois suspeitos de morte de onça negra
no Maranhão são presos

 

PORTAL GUARÁ / SÃO LUÍS / MA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A polícia prendeu mais duas pessoas envolvidas no
crime ambiental, onde uma onça negra, animal
ameaçado de extinção, foi morta na última quarta-
feira, dia 20 de outubro, na cidade de Arame.

Mais dois mandados de prisão foram cumpridos pela
Polícia Civil do Maranhão contra dois homens. Um
deles aparece no vídeo e o outro é quem faz as
imagens. Além do abate do animal, o crime ainda
aconteceu em Área Indígena Arariboia, em Arame,
que é de preservação ambiental.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Arame, após
a prisão do homem que se vangloriou em vídeo,
divulgado nas redes sociais, exibindo uma onça negra,
de grande porte, já sem vida, as investigações
apontaram para a participação de mais dois suspeitos
da morte do animal.

O Ministério Público Estadual do Maranhão (MPE-
MA) efetuou representação pela prisão preventiva dos
outros investigados, que foram decretadas.

Prontamente, os mandados de pr isão foram
cumpridos. Os suspeitos permanecerão presos à
disposição da justiça e o inquérito prosseguirá.

Entenda

Na última quarta-feira (20), circulou nas redes sociais
um vídeo onde homens seguram uma onça preta
quase morta, que parece estar em sofrimento, e
debocham da situação.

"Se não quiser morrer, não pisa na frente, não. Se a
gente faz isso com um desses aqui, imagine com um
guardião", diz um deles no vídeo, em ameaça aos
guardiões do território indígena, que lutam contra a
invasão de madeireiros e caçadores.

Um dos suspeitos do crime foi preso no mesmo dia
pela Polícia Civil de Arame. Os outros dois homens - o
que está filmando e o que aparece sorrindo ao lado da
onça - até esta segunda-feira, não tinham sido
encontrados.

Site: https://portalguara.com/outros-dois-suspeitos-de-

morte-de-onca-negra-no-maranhao-sao-presos/
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BALSAS - Tribunal do Júri condena
agricultor que matou ex-companheira
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Em sessão do Tribunal de

Júri de Balsas, em 20 de outubro, o autor do
feminicídio de Sandra Cristina de

Sousa, o agricultor Miguel Francisco de Oliveira foi
condenado a 23 anos, oito

meses e dez dias, a serem cumpridos em regime
fechado. O crime ocorreu na noite

do dia 19 de fevereiro, no bairro Setor Industrial, na
referida cidade.

Os jurados acolheram as

quatro qualificadoras defendidas pelo promotor de
justiça Felipe Boghossian

Soares da Rocha. Proferiu a sentença o juiz Tonny
Araújo.

Na Denúncia oferecida em

8 de março, o representante do MPMA requereu a
condenação de Miguel Oliveira

por feminicídio por motivo torpe, meio cruel e mediante
recurso que dificultou

a defesa da vítima.

CRIME

Aproximadamente às 19h30 do dia do crime, Miguel
Oliveira desferiu golpes de

faca, pedaço de madeira e blocos de concreto contra
Sandra Sousa, que foi a

óbito.

No final de janeiro,

Sandra havia decidido se separar de Miguel, com
quem conviveu por 16 anos. O

filho dela presenciou uma discussão quando ela
comunicou para Miguel que queria

o fim do relacionamento. Miguel não aceitou se
separar.

Para evitar discussões, o

filho de Sandra pediu que ela fosse para Pernambuco.
Ela aceitou, mas retornou

a Balsas no dia do crime porque queria resolver a
situação com o condenado.

Por volta das 19h do dia

do crime, Sandra, o filho dela e Miguel estavam
jantando quando ela falou

novamente  a  Migue l  que  quer ia  o  f im do
re lac ionamento .  Também in fo rmou que

voltaria a morar em Recife. Na ocasião, Miguel parecia
calmo. Como não

presenciou nenhuma discussão, o filho da vítima saiu
de casa.

Imagens das câmeras de

monitoramento da residência mostram que Miguel
aproveitou a ausência do filho

dela e atacou, desferindo diversos golpes em Sandra.

Site: https://www.portaldoitaqui-

bacanga.com.br/2021/10/balsas-tribunal-do-juri-

condena.html
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Dono da empresa FC Oliveira se torna alvo
de inquérito do Ministério Público do

Maranhão
 

PORTAL NOTÍCIA DO MARANHÃO / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

YGOR MOTTA

O empresário Francisco Carlos de Oliveira, conhecido
popularmente como "Chiquinho Oliveira", dono do
Grupo F.C. Oliveira se tornou alvo do Ministério
Público do Maranhão.

Isso porque na cidade de Codó, a Associação dos
Moradores e Agricultores Familiar Nossa Senhora dos
Remédios, da Comunidade Quilombola São Benedito
dos Colocados, denunciou a empresa por desmatar
parte do território pertencente aos quilombolas.

E diante de evidências, o promotor Weskley Pereira de
Moraes decidiu converter a Notícia de Fato nº 000754-
259/2021 em Inquérito Civil nº 754-259/2021 para o
apro fundamento  da apuração de possíve is
i r regu lar idades.

De acordo com a denúncia, o Grupo F.C. Oliveira
praticou desmatamento extenso que se aproxima das
margens do rio Saco, naquela cidade.

"Para levantamento das informações que permitam
melhor apurar suposto desmatamento  i legal
perpetrado pelo Proprietário do Complexo Fazenda
Abelha, pertencente ao Grupo F. C. Oliveira,
alcançando todos os sujeitos e abarcando todos os
fatos possíveis, seja mediante a requisição de
informações, inspeções, certidões, depoimentos
pessoais, perícias seja por quaisquer outros meios
legais que se mostrem necessários para propositura
de eventual Ação Civil Pública", diz o promotor na
abertura de Inquérito.

Como parte do processo foi pedido à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente que apresente o Ofício nº
149/2019 - SEMAFIP e o relatório de fiscalização nº
005/2021, para que seja esclarecido se foi observado
no momento da licença o reconhecimento da Área de
Preservação Permanente, tendo em vista que o Rio
Saco passa próximo ao local do desmate.

Site: https://noticiadomaranhao.com/noticia/1261-dono-

da-empresa-fc-oliveira-se-torna-alvo-de-inquerito-do-

ministerio-publico-do-maranhao
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Justiça condena autor de feminicídio a 23
anos de prisão em Balsas

 

SUA CIDADE / SÃO LUÍS / MA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em sessão do Tribunal de Júri de Balsas, em 20 de
outubro, o autor do feminicídio de Sandra Cristina de
Sousa, o agricultor Miguel Francisco de Oliveira foi
condenado a 23 anos, oito meses e dez dias, a serem
cumpridos em regime fechado. O crime ocorreu na
noite do dia 19 de fevereiro, no bairro Setor Industrial,
na referida cidade.

Os jurados acolheram as quatro qualificadoras
defendidas pelo promotor de justiça  Fel ipe
Boghossian Soares da Rocha. Proferiu a sentença o
juiz Tonny Araújo.

Na Denúnc ia  o ferec ida em 8 de março,  o
representante do MPMA requereu a condenação de
Miguel Oliveira por feminicídio por motivo torpe, meio
cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima.

Crime

Aproximadamente às 19h30 do dia do crime, Miguel
Oliveira desferiu golpes de faca, pedaço de madeira e
blocos de concreto contra Sandra Sousa, que foi a
óbito.

No final de janeiro, Sandra havia decidido se separar
de Miguel, com quem conviveu por 16 anos. O filho
dela presenciou uma discussão quando ela comunicou
para Miguel que queria o fim do relacionamento.Miguel
não aceitou se separar.

Para evitar discussões, o filho de Sandra pediu que ela
fosse para Pernambuco. Ela aceitou, mas retornou a
Balsas no dia do crime porque queria resolver a
situação com o condenado.

Por volta das 19h do dia do crime, Sandra, o filho dela
e Miguel estavam jantando quando ela falou
novamente  a  Migue l  que  quer ia  o  f im do
relacionamento. Também informou que voltaria a
morar em Recife. Na ocasião, Miguel parecia
calmo.Como não presenciou nenhuma discussão, o
filho da vítima saiu de casa.

Imagens das câmeras de monitoramento da residência
mostram que Miguel aproveitou a ausência do filho
dela e atacou, desferindo diversos golpes em Sandra.

Fonte: MP-MA
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SUA CIDADE / SÃO LUÍS / MA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Site: http://www.suacidade.com/noticias/cidades/justica-

condena-autor-de-feminicidio-23-anos-de-prisao-em-

balsas
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Acusado de decapitar homem é condenado
em Timbiras

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO / MA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Poder Judiciário da Comarca de Timbiras realizou
na última semana, dia 21, uma sessão do Tribunal do
Júri, que teve como réu o homem Domingos Adão
Furtuosa de Castro. Ele estava sendo acusado de ser
o autor de um crime que chocou a zona rural de
Timbiras. Ao final, o conselho de sentença votou pela
condenação de Domingos, que recebeu a pena
definitiva de 12 anos de reclusão. A pena deverá ser
cumprida, inicialmente, em regime fechado, na
Unidade Prisional de Codó. A sessão, realizada na
Câmara de Vereadores da cidade, foi presidida pelo
juiz titular Pablo Carvalho e Moura.

Relata a denúncia que, em 8 de janeiro deste ano,
Domingos Adão teria matado o homem Marcos José
Antônio de Oliveira Santos. O homicídio foi praticado
mediante uso de uma arma branca, tipo facão, tendo a
vítima recebido diversos golpes, chegando a ser
decapitada. Em depoimento junto às autoridades
policiais, o denunciado tentou se livrar da acusação,
alegando legítima defesa, tese essa que se contradiz,
mediante a quantidade de lesões causadas na vítima.

Ele afirmou que Marcos José tentou matá-lo, daí a
reação que ele teve, culminando na morte de
Marquinhos. Mesmo ferido, a vítima tentou fugir das
agressões, sendo novamente atingida por Domingos
Adão que, após várias investidas, terminou por
decapitar Marcos José. O acusado foi denunciado pelo
pai da vítima, que estava indignado com a morte
violenta do filho. O crime ocorreu no Povoado
Melancia, localidade da zona rural de Timbiras.

"Por maioria de votos, o conselho de sentença
reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, e
também,  por  maior ia  de  vo tos ,  respondeu
negativamente ao pedido de absolvição genérica (.)
Ademais, por maioria de votos, o conselho de
sentença reconheceu a qualificadora do emprego de
meio cruel, negando a causa de diminuição da pena",
relata a sentença.

Além do magistrado, presidente do júri, atuou na
sessão de julgamento, na acusação, o promotor de
Justiça Carlos Augusto Soares, titular de Codó e
respondendo por Timbiras. Na defesa do acusado
Domingos Adão, atuou o advogado nomeado Thiago
Antônio Maciel Lima.

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça

asscom_cgj@tjma.jus.br

Site: http://www.tjma.jus.br/midia/portal/noticia/505161
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BALSAS - MPMA e Judiciário lançam
campanha Bela Infância

 

BLOG ALEX CARLOS / SÃO LUÍS / MA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Projeto visa intensificar proteção de crianças e
adolescentes contra a violência sexual

O Ministério Público do Maranhão, em parceria com
o Tribunal de Justiça do Maranhão, realizou nesta
sexta-feira, 22, o lançamento da campanha "Bela
Infância", no Município de Balsas. A solenidade
ocorreu na Unibalsas e também constou de premiação
do concurso de produção artístico-literária sobre o
tema "Violência contra criança e adolescente: um mal
que precisa ser combatido".

Coordenada pelo titular da 5ª Promotoria de Justiça de
Balsas, Tiago Carvalho Rohrr, e pelo juiz Douglas
Lima da Guia, da 4ª Vara da Comarca, a campanha
objetiva intensificar as ações de proteção integral e
prioritária da criança e do adolescente, combatendo a
violência sexual e favorecendo um ambiente propício
para o desenvolvimento humano.

A solenidade foi presidida pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e contou com as presenças
do desembargador Ribamar Castro, além de outros
membros do MPMA, do Judiciário e de parceiros que
ajudam a realizar o projeto: Ordem dos Advogados do
Brasil (subseção de Balsas), Defensoria Pública do
Estado, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar,
Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros,
Conselho Tutelar, CREAS, Prefeitura e Câmara de
Vereadores de Balsas.

CARTA-COMPROMISSO

Durante o evento, o juiz Douglas Lima da Guia fez a
leitura da carta-compromisso e do protocolo integrado
de atenção às vítimas de violência sexual, pelo qual as
autoridades signatárias comprometem-se a fazer
cumprir o referido protocolo, "efetivando-se medidas
concretas de implementação, manutenção e
efet ivação da garant ia de direi tos".

O promotor de justiça Tiago Rohrr observou que os
números de casos de abusos sexuais contra a
população infanto-juvenil, que já são altos, podem ser
até maiores. "A campanha quer incentivar que as
pessoas denunciem aos órgãos competentes as
violações contra crianças e adolescentes, a fim de que
sejam dadas respostas à altura", afirmou.

A carta foi assinada pelos representantes das

instituições parceiras, que são: o prefeito Érick
Augusto Silva; vereador Moisés Coelho (presidente da
Câmara de Vereadores); o defensor público Magdiel
Pacheco Santos (do Núcleo da Criança e do
Adolescente); advogado José Afonso Bezerra Júnior
(pres. da subseção da OAB); inspetor Marcelo José da
Silva (da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal);
delegado regional da Polícia Civil Fagno Vieira; major
Willys do Nascimento (comandante do 4º Batalhão de
Bombeiros Militar); Mizael Martins (comandante da
Guarda Municipal de Balsas) e o conselheiro tutelar
Jango Ferreira.

CONSCIENTIZAÇÃO

Nas manifestações das autoridades presentes, foi
destacada a possibilidade de conscientização da
sociedade sobre a gravidade do problema. O prefeito
Érick Silva disse que é importante a realização de
campanhas desse tipo para proteger crianças e
adolescentes. "É fundamental essa iniciativa do
Ministério Público e do Judiciário, que irá contribuir
para a diminuição da violência contra as vítimas mais
frágeis da nossa sociedade, que são as crianças e os
adolescentes".

O desembargador Ribamar Castro, coordenador de
Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do
Maranhão, afirmou que o Judiciário maranhense
considera de extrema relevância a campanha. "É
prioridade absoluta enfrentarmos a exploração sexual
de crianças e adolescentes, propiciando o amparo e o
respeito à dignidade das vítimas dos abusos".

Para o presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto
Câmara Júnior, a exploração sexual de crianças e
adolescentes na região de Balsas é um problema cada
vez mais grave. "É importante a união das instituições
em torno da questão para potencializar as ações do
Estado e fortalecer a sociedade".

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
também elogiou a campanha "Bela Infância" e,
igualmente, ressaltou o esforço conjunto das
instituições em defesa da dignidade das crianças e
adolescentes de Balsas. "Todas as instituições
trabalhando com afinco, ao lado da sociedade, irão
colaborar para a redução dessa violência absurda
contra aqueles que serão o futuro do país", enfatizou.
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BLOG ALEX CARLOS / SÃO LUÍS / MA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

CONCURSO ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Durante a solenidade estudantes de escolas da rede
municipal de Balsas foram premiados pelos seus
trabalhos de redação, músicas, poesias e outras
manifestações artísticas com enfoque sobre a temática
da violência sexual contra crianças e adolescentes.
Participaram da premiação alunos na faixa etária de
10 a 14 anos das escolas Eliezilda Coelho Rocha,
Agostinho Neves e Raimundo Pereira da Silva (zona
rural do município). Os escolhidos receberam
notebooks como prêmio.

Site: https://alexcarlos.com.br/balsas-mpma-e-judiciario-

lancam-campanha-bela-infancia/
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Josimar fará live com advogados para falar
sobre anulação da Operação Maranhão

Nostrum
 

BLOG ATUAL 7 / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Yuri Almeida

O pré-candidato ao Palácio dos Leões e deputado
federal Josimar Maranhão (PL-MA) fará live nesta
segunda-feira (25) com os advogados Carlos Sérgio e
Marcus Vinicius.

Na transmissão, pretende falar sobre a anulação da
Operação Maranhão Nostrum , executada por liminar
em habeas corpus concedida pelo desembargador
Bayma Araújo, da 1ª Câmara Criminal, decano do
Tribunal de Justiça do Maranhão.

Desde a deflagração das buscas pelo Gaeco (Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas) e pela Seccor (Superintendência Estadual
de Prevenção e Combate à Corrupção), Josimar tem
dito ter sido alvo de perseguição após haver declarado
oposição ao governador Flávio Dino (PCdoB).

Para o parlamentar, anulação da Maranhão Nostrum
por determinação do Poder Judiciário maranhense
confirma que a operação foi ilegal.

A live será transmitida simultaneamente nos canais de
Josimar Maranhãozinho no Instagram e Facebook, a
partir das 20 horas.

Site: https://atual7.com/noticias/politica/2021/10/josimar-

fara-live-com-advogados-para-falar-sobre-anulacao-da-

operacao-maranhao-nostrum/
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Acusado de decapitar homem é condenado
em Timbiras

 

BLOG DO ACÉLIO / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Acélio Trindade

O Poder Judiciário da Comarca de Timbiras realizou
na última semana, dia 21, uma sessão do Tribunal do
Júri, que teve como réu o homem Domingos Adão
Furtuosa de Castro. Ele estava sendo acusado de ser
o autor de um crime que chocou a zona rural de
Timbiras. Ao final, o conselho de sentença votou pela
condenação de Domingos, que recebeu a pena
definitiva de 12 anos de reclusão. A pena deverá ser
cumprida, inicialmente, em regime fechado, na
Unidade Prisional de Codó. A sessão, realizada na
Câmara de Vereadores da cidade, foi presidida pelo
juiz titular Pablo Carvalho e Moura.

Relata a denúncia que, em 8 de janeiro deste ano,
Domingos Adão teria matado o homem Marcos José
Antônio de Oliveira Santos. O homicídio foi praticado
mediante uso de uma arma branca, tipo facão, tendo a
vítima recebido diversos golpes, chegando a ser
decapitada. Em depoimento junto às autoridades
policiais, o denunciado tentou se livrar da acusação,
alegando legítima defesa, tese essa que se contradiz,
mediante a quantidade de lesões causadas na vítima.

Ele afirmou que Marcos José tentou matá-lo, daí a
reação que ele teve, culminando na morte de
Marquinhos. Mesmo ferido, a vítima tentou fugir das
agressões, sendo novamente atingida por Domingos
Adão que, após várias investidas, terminou por
decapitar Marcos José. O acusado foi denunciado pelo
pai da vítima, que estava indignado com a morte
violenta do filho. O crime ocorreu no Povoado
Melancia, localidade da zona rural de Timbiras.

"Por maioria de votos, o conselho de sentença
reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, e
também,  por  maior ia  de  vo tos ,  respondeu
negativamente ao pedido de absolvição genérica (.)
Ademais, por maioria de votos, o conselho de
sentença reconheceu a qualificadora do emprego de
meio cruel, negando a causa de diminuição da pena",
relata a sentença.

Além do magistrado, presidente do júri, atuou na
sessão de julgamento, na acusação, o promotor de
Justiça Carlos Augusto Soares, titular de Codó e
respondendo por Timbiras. Na defesa do acusado
Domingos Adão, atuou o advogado nomeado Thiago
Antônio Maciel Lima.

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça

Site: https://www.blogdoacelio.com.br/acusado-de-

decapitar-homem-e-condenado-em-timbiras/
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Homem que praticou crime que chocou a
população de Timbiras é condenado a 12

anos de prisão
 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alpanir Mesquita

O Poder Judiciário da Comarca de Timbiras realizou
na última semana, dia 21, uma sessão do Tribunal do
Júri, que teve como réu o homem Domingos Adão
Furtuosa de Castro. Ele estava sendo acusado de ser
o autor de um crime que chocou povoado Melancias,
na zona rural de Timbiras.

Ao f inal, o conselho de sentença votou pela
condenação de Domingos, que recebeu a pena
definitiva de 12 anos de reclusão. A pena deverá ser
cumprida, inicialmente, em regime fechado, na
Unidade Prisional de Codó. A sessão, realizada na
Câmara de Vereadores da cidade, foi presidida pelo
juiz titular Pablo Carvalho e Moura.

Relata a denúncia que, em 8 de janeiro deste ano,
Domingos Adão teria matado o homem Marcos José
Antônio de Oliveira Santos, o Marquinhos. O homicídio
foi praticado mediante uso de uma arma branca, tipo
facão, tendo a vítima recebido diversos golpes,
chegando a ser decapitada. Em depoimento junto às
autoridades policiais, o denunciado tentou se livrar da
acusação, alegando legítima defesa, tese essa que se
contradiz, mediante a quantidade de lesões causadas
na vítima.

Ele afirmou que Marcos José tentou matá-lo, daí a
reação que ele teve, culminando na morte de
Marquinhos. Mesmo ferido, a vítima tentou fugir das
agressões, sendo novamente atingida por Domingos
Adão que, após várias investidas, terminou por
decapitar Marcos José. O acusado foi denunciado pelo
pai da vítima, que estava indignado com a morte
violenta do filho. O crime ocorreu no Povoado
Melancia, localidade da zona rural de Timbiras.

"Por maioria de votos, o conselho de sentença
reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, e
também,  por  maior ia  de  vo tos ,  respondeu
negativamente ao pedido de absolvição genérica (.)
Ademais, por maioria de votos, o conselho de
sentença reconheceu a qualificadora do emprego de
meio cruel, negando a causa de diminuição da pena",
relata a sentença.

Além do magistrado, presidente do júri, atuou na
sessão de julgamento, na acusação, o promotor de
Justiça Carlos Augusto Soares, titular de Codó e
respondendo por Timbiras. Na defesa do acusado
Domingos Adão, atuou o advogado nomeado Thiago
Antônio Maciel Lima.

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/10/homem-

que-praticou-crime-que-chocou.html
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Polícia Civil do Maranhão prende mais
caçadores por envolvimento na morte de

onça ameaçada de extinção
 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alpanir Mesquita

Na manhã da última sexta-feira (22), dois mandados
de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil do
Maranhão contra dois homens investigados por terem
abatido uma onça preta, na Área Indígena Arariboia,
em Arame, na última quarta-feira (20) ( relembre o
caso ).

Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Arame, após
a prisão do indivíduo que se vangloriou em vídeo,
divulgado nas redes sociais, exibindo uma onça preta,
de grande porte, já sem vida, as investigações
apontaram para a participação de mais dois suspeitos
da morte do animal.

O Ministério Público Estadual efetuou representação
pela prisão preventiva dos demais investigados, que
foram decretadas. Prontamente, os mandados de
prisão foram cumpridos. Os suspeitos permanecerão
presos à disposição da justiça e o inquérito
prosseguirá.

Da Ascom PCMA.

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/10/policia-

civil-do-maranhao-prende-mais.html
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Ministério Público do Maranhão lança
Programa de Atuação em Defesa de Direitos

Humanos
 

BLOG DO ANTÔNIO MARCOS / AÇAILÂNDIA / MA - SEM CATEGORIA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foi realizado na manhã desta segunda-feira, 25, na
sede da Procuradoria Geral de Justiça, o lançamento
do Programa de Atuação em Defesa de Direitos
Humanos (Padhum). O programa é composto por
planos de atuação com orientações teóricas e práticas
para a atuação conjunta e articulada dos promotores
de justiça acerca de demandas relativas a direitos
humanos, com o objetivo de promover uma atuação
efetiva em seis eixos prioritários e a indução de
políticas públicas.

No lançamento, o diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais (Secinst), José Márcio Maia Alves, fez a
apresentação do Programa, que está inserido na
proposta da atual administração do MPMA de
promover a efetividade dos direitos humanos. Além
do Padhum, estão inseridos nesse contexto as
Promotorias de Justiça Distritais, os programas de
atuação das Promotorias de Justiça e a construção de
equipamentos institucionais, como o Núcleo de
Promoção da Diversidade (Nudiv) e a Comissão de
Interação com a Sociedade Civil (Cisc).

O Padhum é baseado em pesquisas desenvolvidas no
Programa de Pós-Graduação em Dire i to da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O Núcleo
Científico do Programa realizou um levantamento de
dados e geração de conhecimento sobre os temas,
seguido de minutas de Recomendação, que foram
refinadas em grupos de trabalho formados por
membros da instituição.

Em seguida, foram elaborados os projetos executivos
e os planos de monitoramento, com indicadores de
resultados, além das peças que serão disponibilizadas
aos promotores de justiça. Os planos de atuação
foram repassados aos Centros de Apoio Operacional
(CAOps) das respectivas áreas, que irão coordenar a
aplicação do Programa.

ESTRATÉGIAS DOS EIXOS

José Márcio Maia Alves apresentou os seis eixos do
Padhum - enfrentamento da violência psicológica
contra a mulher e do feminicídio, direitos de pessoas
em situação de rua, combate ao racismo ,  à
LBGTfobia e à intolerância religiosa, direitos de

pessoas que vivem com HIV/Aids, direitos de
comunidades quilombolas e direitos de pessoas que
vivem em insegurança alimentar.

Desses, foram apresentados neste primeiro momento
os dois primeiros. No eixo que trata da violência de
gênero, constam estratégias como a reeducação de
agressores, combate à violência psicológica,
acolhimento de vítimas secundárias do feminicídio,
garantia de cumprimento de medidas protetivas de
urgência, incorporação da perspectiva de gênero nas
investigações e processos, combate à publicidade
sexista, fortalecimento dos sistemas municipais de
políticas para as mulheres e a aplicação do formulário
de avaliação de risco às mulheres que chegam à rede
de proteção.

Já na defesa da população de rua, foram elencadas
estratégias como o fomento à rede de proteção e à
construção de políticas estaduais e municipais
voltadas a esse grupo, além de uma abordagem
adequada e não criminalizante dessa população. O
acesso ao Ministério Público é outra frente de
atuação, bem como a busca pela garantia dos direitos
à liberdade, à saúde, à assistência social e à moradia.

" Esse é o Programa de Atuação em Direitos
Humanos e através dele o Ministério Público
buscará amenizar a ocorrência desses problemas
apresentados que são tão aviltantes à dignidade da
população maranhense. Precisamos nos religar com a
sociedade através da prestação de serviços que sejam
úteis e relevantes a ela, sempre dialogando e pondo
na ordem do dia das promotorias o que aflige as
pessoas que mais precisam de nós", finalizou José
Márcio Maia Alves.

PARCEIROS

O coordenador do Movimento Nacional da População
em Situação de Rua, José de Ribamar Marques, fez
um resgate do movimento de organização das
populações de rua desde 2004, quando houve um
massacre na Praça da Sé em São Paulo e destacou
os avanços e espaços ocupados pela população de
rua. Um desses pontos foi a realização de contagens
sobre a população de rua, para embasar políticas
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públicas específicas. De 2007 a 2019, no entanto, a
população de rua no país mais do que dobrou.

José de Ribamar Marques ressaltou a importância das
propostas apresentadas pelo Ministério Público e
afirmou que elas deverão fazer parte do plano
estadual sobre a população de rua que está em
desenvolvimento. Ele reforçou, também, que a
assistência social é a porta de entrada para a garantia
de direitos, que se efetivam sobretudo com a garantia
de moradia. "Em nome da população de rua,
queremos parabenizar o Ministério Público por essa
iniciativa".

A representante do Fórum Maranhense de Mulheres,
Mary Ferreira, também lembrou a atuação por uma
política de igualdade de gênero no Maranhão, que se
desenvolve desde a década de 1970, que alcançou
conquistas mas também verificou retrocessos. A
professora enfatizou a importância de que as
instituições enfrentem a questão da violência contra a
mulher e ressaltou a importância da parceria para a
construção de formas que erradiquem a violência de
gênero no Maranhão.

O presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara
França Júnior, observou a importância da autonomia
do Ministério Público para garantir direitos da
sociedade. "Quando vivemos, nas últimas semanas,
sérias ameaças à autonomia do Ministério Público,
esse alerta precisa ser dado. Não adianta um
Ministério Público fraco, que não tenha condições de
garantir os direitos humanos", observou o promotor
de justiça.

A secretária de estado da Mulher, Ana do Gás,
destacou a atuação do Ministério Público do
Maranhão em diversas frentes de garantia de direitos
humanos. A secretária observou que a pandemia da
Covid-19 trouxe consigo um aumento significativo da
violência de gênero e destacou avanços como a
criação de mais delegacias especializadas da mulher,
a ampliação da Patrulha Maria da Penha para novos
municíp ios e a cr iação da Casa da Mulher
Maranhense em municípios do interior do estado. "O
Padhum só vem fortalecer o potencial do Ministério
Público do Maranhão no combate à violência de
gênero e à garantia de políticas direcionadas a essas
parcelas da população", afirmou a secretária.

O secretário de estado de Direitos Humanos e
Participação Popular, Francisco Gonçalves, que
representou o governador Flávio Dino, afirmou que
vár ios grupos são representados de forma
desumanizada na sociedade. "E quando retiramos
dessas pessoas a humanidade, negamos qualquer
forma de conexão entre nós", afirmou. De acordo com

o secretário, é necessário que esses grupos sejam
escutados para que relações desiguais sejam
rompidas na sociedade.

Francisco Gonçalves parabenizou a iniciativa do
Ministério Público "que consolida e confere maior
articulação entre as diferentes ações do MP e, com
isso, dá maior eficácia ao trabalho. É importantíssima
a participação do Ministério Público na construção de
redes de direitos, que envolvam outros atores com
igual capacidade de interferir na realidade a favor da
promoção e proteção dos direitos fundamentais".

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
lembrou dos avanços do Ministério Público desde a
sua entrada na instituição, em 1980. De acordo com o
chefe do MPMA, a Constituição de 1988 fez do MP o
defensor da sociedade, aumentando o seu leque de
atribuições. Para Eduardo Nicolau, o foco da
ins t i tu ição prec isa  es tar  nos  desva l idos  e
necessitados. "Temos que estar ao lado do povo,
cuidando de gente. O povo tem que ser a nossa
primeira obrigação", enfatizou.

Também compuseram a mesa de honra da solenidade
a corregedora-geral do MPMA, Themis Maria Pacheco
de Carvalho; o procurador-geral do estado, Rodrigo
Maia Rocha; o defensor público-geral, Alberto Pessoa
Bastos; a co-vereadora do Coletivo Nós, Flávia
Almeida; a coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Direitos Humanos, Cristiane Gomes
Coelho Maia Lago; a coordenadora do Nudiv, Samira
Mercês dos Santos; e a coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de
Gênero, Sandra Fagundes Garcia.

Da Assessoria

Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/ministerio-

publico-do-maranhao-lanca-programa-de-atuacao-em-

defesa-de-direitos-humanos/
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Guloso! Beka Rodrigues toma quase 5 mil
litros de leite e 650 fardos de refrigerante

com dinheiro da Câmara de Raposa
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Sabemos que a pandemia do coronavírus diminuiu as
ações nas repartições públicas, para manter a
segurança de funcionários e do público, entretanto, o
vírus mortal que parou o mundo não conseguiu poupar
os cofres da Câmara Municipal de Raposa e muito
menos o apetite devorador do presidente Beka
Rodrigues.

4.320 litros de leite "consumidos" na Câmara

Só com leite líquido para cafezinho, Beka gastou do
dinheiro da Câmara R$ 18.720,00. Foram 360 caixas
contendo 12 caixas de 1 litro, totalizando 4.320 litros
de leite. Algo no mínimo estranho para uma Câmara
pequena, formada por apenas 11 vereadores, com
pouquíssimos funcionários que aparecem para
trabalhar e raramente visitada pelo público, ainda mais
durante a pandemia.

O consumo exagerado do leite na Câmara de Raposa
tem sido um assunto muito comentado nas redes
sociais da cidade, mas é radicalmente evitado pelos
funcionários da Casa.

650 fardos de refrigerante

Além do alto consumo de leite, valores pagos por
outros itens chegam a ser escandalosos, como por
exemplo a compra de refrigerantes, ainda no mesmo
período de pandemia. Beka Rodrigues pagou mais de
R$ 38 mil reais por 650 fardos da bebida gaseificada.

10 mil coadores de café

Um outro exemplo, quando se trata dos gastos da
Câmara de Raposa, é a misteriosa compra de
coadores de café. Beka Rodrigues gastou R$
12.500,00 com este item. Foram 500 caixas do
produto, cada uma contendo 20 unidades. Assim, o
presidente Beka usou espantosas 10 mil unidades de
coadores de café, tudo bancado com o dinheiro
público. A farra com o dinheiro do povo raposense foi
promovida em plena pandemia.

VEREADORES EM AÇÃO

Com base no que os vereadores Daniel Fernandes

(PL), Laurivan Uchoa (PRB), Rosa do Araçagi (PDT),
Doutor (PDT), Iran Agrela (PL) e Ribamar (PCdoB),
analisaram em relação aos gastos da Câmara de
Raposa em 2020, foi descoberto que a mesma
empresa que forneceu itens de consumo como leite,
café, água mineral dentre outros, continua fornecendo
para a Casa Legislativa, em 2021, por meio de carta
convite. O problema é que os vereadores perceberam
que as quantidades dos produtos comprados pelo
presidente Beka Rodrigues, estão fora da realidade da
Câmara e com valores assustadores.

Os vereadores não têm acesso às notas fiscais das
compras realizadas em 2021, para que possam fazer o
comparativo com o que foi comprado em quantidade
elevada no ano de 2020, como por exemplo a
quantidade de copos descartáveis. Em 2020, Beka
pagou mais de R$ 50 mil reais na compra de caixas do
produto, algo que dificilmente seria consumido em sua
totalidade, na Câmara de Raposa, em plena pandemia
ou mesmo sem pandemia.

Na sexta-feira (22), os vereadores da Raposa
visitaram as sedes de algumas empresas que
fornecem para a Câmara do município em busca de
informações, e descobr i ram que a empresa
L.C.CHAVES - ME (DLX SERVICOS DIVERSOS)
funciona em um imóvel residencial, sem nenhuma
estrutura, sem deposito de mercadorias, sem produtos
estocados, sem condições visíveis para fornecer os
itens comprados e pagos pelo presidente da Câmara
de Raposa.

Gaeco, Ministério Público e Polícia Federal

Após as diligencias nas sedes de algumas empresas
que fornecem para a Câmara Municipal de Raposa, os
vereadores seguiram em visitas ao GAECO (O Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Ministério Público do Maranhão) e
também à Polícia Federal em busca de orientações
sobre os procedimentos para investigar de forma legal
os gastos realizados pelo presidente Beka Rodrigues.

Nesta segunda-feira (25), os vereadores devem se
dirigir ao Ministério Público de Raposa, para tratar do
caso que tem deixado a sociedade raposense
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assustada por conta dos valores e quantidades de
produtos que visivelmente estão fora da realidade de
consumo da Casa Legislativa.

O simpático povo de Raposa merece explicações
sobre estes gastos postados nesta matéria e também
sobre os próximos gastos espantosos que o blog
publicará nos próximos dois dias.

Veja abaixo algumas notas fiscais que comprovam o
teor da matéria e uma tabela de produtos, com
quantidades compradas e valores pagos pelo
presidente da Casa, vereador Beka Rodrigues.

Notas fiscais:

Site: http://www.blogdodavimax.com.br/2021/10/guloso-

beka-rodrigues-toma-quase-5-mil.html
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Por aclamação, procuradora Sandra Elouf é
eleita ouvidora do Ministério Público do

Maranhão
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Em eleição realizada nesta segunda-feira, 25, a
procuradora de justiça Sandra Lúcia Mendes Alves
Elouf foi eleita para o cargo de ouvidora do Ministério
Público do Maranhão.

Candidata única, a eleita teve 28 votos dos 31
procuradores de justiça que integram o Colégio de
Procuradores de Justiça do MPMA.

O processo eleitoral foi coordenado pela Comissão
Eleitoral formada pelos procuradores de justiça Regina
Leite (presidente), Fátima Travassos, Teodoro Peres
Neto - membros titulares - e Mariléa Santos Costa
(suplente).

Sandra Elouf será empossada no dia 2 de dezembro
em substituição à atual ouvidora Maria Luiza Ribeiro
Martins.

Para a ouvidora eleita, a finalidade precípua da
Ouvidoria é contribuir para elevar os padrões de
transparência nas atividades desenvolvidas por
membros e servidores do Ministério Público,
primando pelo atendimento personalizado, garantindo,
a eficiência e presteza nesse atendimento.

Site: https://www.domingoscosta.com.br/promotora-

sandra-elouf-e-eleita-ouvidora-do-mp-ma/
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"Chiquinho Oliveira" é alvo de inquérito do
Ministério Público
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O empresário Francisco Carlos de Oliveira, conhecido
popularmente como "Chiquinho Oliveira", dono do
Grupo F.C. Oliveira se tornou alvo do Ministério
Público do Maranhão.

Isso porque na cidade de Codó, a Associação dos
Moradores e Agricultores Familiar Nossa Senhora dos
Remédios, da Comunidade Quilombola São Benedito
dos Colocados, denunciou a empresa dela por
desmatar parte do terr i tór io pertencente aos
quilombolas.

De acordo com a entidade, o Grupo F.C. Oliveira
praticou desmatamento extenso que se aproxima das
margens do rio Saco, naquela cidade.

Ao tomar conhecimento do caso, o Ministério Público
instaurou um inquérito para apurar o suposto
desmatamento ilegal cometido pelo Proprietário do
Complexo Fazenda Abelha, pertencente ao Grupo F.
C. Oliveira, Francisco Carlos de Oliveira para que
sejam tomadas as medidas cabíveis ou eventual Ação
Civil Pública.

Como parte do processo foi pedido à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente que apresente o Ofício nº
149/2019 - SEMAFIP e o relatório de fiscalização nº
005/2021, para que seja esclarecido se foi observado
no momento da licença o reconhecimento da Área de
Preservação Permanente, tendo em vista que o Rio
Saco passa próximo ao local do desmate.

LEIA TAMBÉM:

- Polícia Federal quer saber qual o político indicou FC
Oliveira para 'abocanhar' dinheiro da Covid-19 em São
Luís

- Alvo da Polícia Federal, "Chiquinho Oliveira" ganha
prêmio no Detran, presidido pelo próprio filho

Site: https://www.domingoscosta.com.br/chiquinho-

oliveira-e-alvo-de-inquerito-do-ministerio-publico/
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Fazendeiro que matou esposa em Balsas é
condenado a 23 anos de prisão
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GILBERTO LIMA

O fazendeiro

Miguel Francisco de Oliveira, de 70 anos, foi
condenado a 23 anos, oito meses e

dez dias de prisão em regime fechado pelo
assassinato de sua companheira, Sandra

Cristina de Sousa, no dia 19 de fevereiro deste ano, no
bairro Setor

Industrial, em Balsas.

A decisão

foi proferida em sessão do Tribunal de Júri presidida
pelo juiz Tonny Araújo.

Segundo o Ministério Público, o crime aconteceu por
volta das 19h30 e Miguel

Oliveira desferiu golpes de faca, pedaço de madeira e
blocos de concreto contra

a vítima.

Sandra

tinha um relacionamento de 16 anos com Miguel e
tentava a separação, mas ele

não queria. Para evitar discussões, o filho de Sandra
pediu que ela fosse para

Pernambuco. Ela aceitou, mas retornou a Balsas no
dia do crime porque queria

resolver a situação com Miguel, mas acabou
assassinada.

O crime

A mulher

identificada como Sandra Cristina de Souza, de 57
anos, foi morta pelo próprio

marido, Miguel Francisco de Oliveira, de 70 anos, na

noite do dia 19 de

fevereiro deste, na cidade de Balsas, a 808 km de São
Luís. As câmeras de

segurança da residência do casal, registraram o
momento do crime.

O homem,

que já estava decidido a matar Sandra, esperou o filho
sair da residência e teria

começado uma discussão com a esposa. Ele pegou
uma faca e atingiu o olho da

esposa, que saiu correndo para fora da residência,
mas foi seguida por Miguel.

Com um pedaço de pau, ele passou a espancá-la em
frente à residência, até

conseguir derrubá-la. Ele terminou de matá-la com
blocos de concreto.

Em seguida,

o assassino fugiu, mas foi preso por policiais militares
na manhã de sábado

(20/02), quando tentava fugir da cidade.

Segundo a

PM, no momento da prisão, ele estava tentando fugir,
querendo saber para onde

ficava São Raimundo das Mangabeiras e Buritirana.

Os

policiais apreenderam faca, pedaço de madeira e
blocos de concreto sujos de

sangue.

Após a

prisão, o marido assassino foi conduzido à delegacia
para autuação em
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flagrante.

....................

Postagem

relacionada:

- Marido

mata esposa a facadas, pauladas e tijoladas em
Balsas; assassino é preso ao

tentar fugir da cidade

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/10/fazendeiro-

que-matou-esposa-em-balsas-e.html
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CAROLINA - MPMA inaugura nova sede
das Promotorias de Justiça
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O Ministério Público do Maranhão realizou, nesta
quinta-feira, 21, a solenidade de inauguração da nova
sede das Promotorias de Justiça de Carolina. A
inauguração foi presidida pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e contou com a presença de
autoridades locais, como o prefeito da cidade,
Erivelton Teixeira Neves, e membros e servidores do
MPMA.

O Ministério Público do Maranhão realizou, nesta
quinta-feira, 21, a solenidade de inauguração da nova
sede das Promotorias de Justiça de Carolina. A
inauguração foi presidida pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e contou com a presença de
autoridades locais, como o prefeito da cidade,
Erivelton Teixeira Neves, e membros e servidores do
MPMA.

Site: http://www.holdenarruda.com.br/2021/10/carolina-

mpma-inaugura-nova-sede-das.html
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Sandra Mendes Elouf é eleita ouvidora do
MPMA
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Em eleição realizada nesta segunda-feira, 25, a
procuradora de justiça Sandra Mendes Elouf foi eleita
para o cargo de ouvidora do Ministério Público do
Maranhão.

Candidata única, a eleita teve 28 votos dos 31
procuradores de justiça que integram o Colégio de
Procuradores de Justiça do MPMA.

O processo eleitoral foi coordenado pela Comissão
Eleitoral formada pelos procuradores de justiça Regina
Leite (presidente), Fátima Travassos, Teodoro Peres
Neto - membros titulares - e Mariléa Santos Costa
(suplente).

Sandra Elouf será empossada no dia 2 de dezembro
em substituição à atual ouvidora Maria Luiza Ribeiro
Martins.

Para a ouvidora eleita, a finalidade precípua da
Ouvidoria é contribuir para elevar os padrões de
transparência nas atividades desenvolvidas por
membros e servidores do Ministério Público,
primando pelo atendimento personalizado, garantindo,
a eficiência e presteza nesse atendimento.

" A Ouvidoria é um canal permanente de comunicação
e interlocução com a sociedade que permite o
recebimento de denúncias, reclamações, críticas e
sugestões e elogios, relacionados aos serviços e
atividades desenvolvidos pelo MP".

Site: https://blogdominard.com.br/2021/10/sandra-

mendes-elouf-e-eleita-ouvidora-do-mpma/
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Presidente Dutra: MP enquadra
Raimundinho da Audiolar
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Neto Cruz

O Promotor de Justiça Clodoaldo Nascimento
enquadrou o prefe i to  de Pres idente Dut ra ,
Raimundinho da Audiolar (Republicanos). O signatário
do Ministério Público, após provocação do órgão de
fiscalização, decidiu converter a notícia fato em
recomendação ao gestor para que reative as UBS's do
município.

Vale ressaltar que, caso tivesse compromisso com os
presidutrenses, não seria necessária uma ação da
Justiça, mas que Audiolar cumprisse promessas de
campanha, o que não se vê até o momento.

Dentre outras co isas,  o  MP recomendou a
Raimundinho que:

1 - Promova a reabertura e funcionamento das
Unidades Básicas de Saúde deste município que se
encontram fechadas e sem funcionamento;

2  -  Adote as medidas necessár ias  para o
funcionamento dos consultórios odontológicos nas
Unidades Básicas de Saúde dos Povoados PALMA,
ANGICAL, e na UBS Mãe Tonha;

3 - Adote providências a fim de abastecer todas as
UBS com as vacinas disponibilizadas na rede pública
de saúde, principalmente as localizadas nos Povoados
CALUMBI, PALMA, ANGICAL e na UBS Tia Ana,
localizada no Bairro Cibrazém.
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Acusado de decapitar homem é condenado
em Timbiras
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Eduardo Ericeira

O Poder Judiciário da Comarca de Timbiras realizou
na última semana, dia 21, uma sessão do Tribunal do
Júri, que teve como réu o homem Domingos Adão
Furtuosa de Castro. Ele estava sendo acusado de ser
o autor de um crime que chocou a zona rural de
Timbiras. Ao final, o conselho de sentença votou pela
condenação de Domingos, que recebeu a pena
definitiva de 12 anos de reclusão. A pena deverá ser
cumprida, inicialmente, em regime fechado, na
Unidade Prisional de Codó. A sessão, realizada na
Câmara de Vereadores da cidade, foi presidida pelo
juiz titular Pablo Carvalho e Moura.

Relata a denúncia que, em 8 de janeiro deste ano,
Domingos Adão teria matado o homem Marcos José
Antônio de Oliveira Santos. O homicídio foi praticado
mediante uso de uma arma branca, tipo facão, tendo a
vítima recebido diversos golpes, chegando a ser
decapitada. Em depoimento junto às autoridades
policiais, o denunciado tentou se livrar da acusação,
alegando legítima defesa, tese essa que se contradiz,
mediante a quantidade de lesões causadas na vítima.

Ele afirmou que Marcos José tentou matá-lo, daí a
reação que ele teve, culminando na morte de
Marquinhos. Mesmo ferido, a vítima tentou fugir das
agressões, sendo novamente atingida por Domingos
Adão que, após várias investidas, terminou por
decapitar Marcos José. O acusado foi denunciado pelo
pai da vítima, que estava indignado com a morte
violenta do filho. O crime ocorreu no Povoado
Melancia, localidade da zona rural de Timbiras.

"Por maioria de votos, o conselho de sentença
reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, e
também,  por  maior ia  de  vo tos ,  respondeu
negativamente ao pedido de absolvição genérica (.)
Ademais, por maioria de votos, o conselho de
sentença reconheceu a qualificadora do emprego de
meio cruel, negando a causa de diminuição da pena",
relata a sentença.

Além do magistrado, presidente do júri, atuou na
sessão de julgamento, na acusação, o promotor de
Justiça Carlos Augusto Soares, titular de Codó e
respondendo por Timbiras. Na defesa do acusado
Domingos Adão, atuou o advogado nomeado Thiago
Antônio Maciel Lima.
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Timon agora tem Rede de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher
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Elias Lacerda

Nesta segunda-feira (25), aconteceu a solenidade de
implantação da Rede de enfrentamento à violência
contra a Mulher em Timon. O objetivo é articular,
avaliar políticas, programas, serviços e ações que
melhorem o atendimento às mulheres em situação de
violência, assim como, planejar, em conjunto,
propostas que contribuam para alterar o quadro das
desigualdades sociais, de gênero a fim de reduzir os
indicadores de violência que atinge as mulheres.

A prefeita Dinair Veloso exaltou a iniciat iva,
destacando a importância de ações integradas como
essa, para prevenir e combater a violência doméstica
em Timon. Ela lembra também que em sua gestão, a
coordenadoria da Mulher passou a ser uma Secretaria
de Políticas Públicas para as Mulheres.

"Parabenizo esse ato em que várias instituições estão
se juntando para criar esse fluxo de atendimento e
acolhimento às mulheres que sofrem violência
doméstica. A prefeitura vem buscando alternativas
para se juntar e procurar mais apoio, no sentido de
estarmos de mãos dadas para criarmos estruturas
para dar segurança para a mulher. Logo no início da
nossa gestão nós transformamos a coordenadoria em
secretaria da mulher. A ideia foi dar mais ainda
garantia de direitos", disse.

A secretária de Políticas Públicas para as mulheres,
Kellyane Gedeon, diz que essa rede será de grande
valia para trabalhar em prol da mulher timonense.
"Hoje é um momento muito importante para o nosso
município. Transformar a coordenadoria em secretaria
foi uma sensibilidade da prefeita. Foi buscando
parcerias para essa rede conheci pessoas que tinham
ideias parecidas. Quero agradecer a todos que estão
junto com a gente. Somos um grupo que vamos
trabalhar em prol das mulheres timonenses", comenta.

Participarão da Rede de enfrentamento à violência
contra Mulher as instituições: OAB - Comissão da
Mulher Advogada, Vara de Violência Doméstica/Vara
da Infância e Juventude / Vara da Família, Secretaria
de Direitos Humanos ,  Secretaria da Mulher,
Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Polícia
Mi l i ta r  (Pat ru lha da Penha) ,  Secretar ia  de
Desenvolvimento Social, Ministério Público, Hospital
e Maternidade Alarico Nunes Pacheco, Instituto

Médico Legal, Defensoria Pública, Secretaria de
Segurança, Delegacia da Mulher, Igrejas Católica e
Evangélica, Câmara de Vereadores e Núcleo de
Prática Jurídica da Faculdade São José.

Da assessoria
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SÃO LUÍS - MPMA lança Programa de
Atuação em Defesa de Direitos Humanos

(PADHUM)
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Walkir Marinho

Foi realizado na manhã desta segunda-feira, 25, na
sede da Procuradoria Geral de Justiça, o lançamento
do Programa de Atuação em Defesa de Direitos
Humanos (Padhum). O programa é composto por
planos de atuação com orientações teóricas e práticas
para a atuação conjunta e articulada dos promotores
de justiça acerca de demandas relativas a direitos
humanos, com o objetivo de promover uma atuação
efetiva em seis eixos prioritários e a indução de
políticas públicas.

No lançamento, o diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais (Secinst), José Márcio Maia Alves, fez a
apresentação do Programa, que está inserido na
proposta da atual administração do MPMA de
promover a efetividade dos direitos humanos. Além
do Padhum, estão inseridos nesse contexto as
Promotorias de Justiça Distritais, os programas de
atuação das Promotorias de Justiça e a construção de
equipamentos institucionais, como o Núcleo de
Promoção da Diversidade (Nudiv) e a Comissão de
Interação com a Sociedade Civil (Cisc).

O Padhum é baseado em pesquisas desenvolvidas no
Programa de Pós-Graduação em Dire i to da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O Núcleo
Científico do Programa realizou um levantamento de
dados e geração de conhecimento sobre os temas,
seguido de minutas de Recomendação, que foram
refinadas em grupos de trabalho formados por
membros da instituição.

Em seguida, foram elaborados os projetos executivos
e os planos de monitoramento, com indicadores de
resultados, além das peças que serão disponibilizadas
aos promotores de justiça. Os planos de atuação
foram repassados aos Centros de Apoio Operacional
(CAOps) das respectivas áreas, que irão coordenar a
aplicação do Programa.

ESTRATÉGIAS DOS EIXOS

José Márcio Maia Alves apresentou os seis eixos do
Padhum - enfrentamento da violência psicológica
contra a mulher e do feminicídio, direitos de pessoas

em situação de rua, combate ao racismo ,  à
LBGTfobia e à intolerância religiosa, direitos de
pessoas que vivem com HIV/Aids, direitos de
comunidades quilombolas e direitos de pessoas que
vivem em insegurança alimentar.

Desses, foram apresentados neste primeiro momento
os dois primeiros. No eixo que trata da violência de
gênero, constam estratégias como a reeducação de
agressores, combate à violência psicológica,
acolhimento de vítimas secundárias do feminicídio,
garantia de cumprimento de medidas protetivas de
urgência, incorporação da perspectiva de gênero nas
investigações e processos, combate à publicidade
sexista, fortalecimento dos sistemas municipais de
políticas para as mulheres e a aplicação do formulário
de avaliação de risco às mulheres que chegam à rede
de proteção.

Já na defesa da população de rua, foram elencadas
estratégias como o fomento à rede de proteção e à
construção de políticas estaduais e municipais
voltadas a esse grupo, além de uma abordagem
adequada e não criminalizante dessa população. O
acesso ao Ministério Público é outra frente de
atuação, bem como a busca pela garantia dos direitos
à liberdade, à saúde, à assistência social e à moradia.

"Esse é o Programa de Atuação em Direitos
Humanos e através dele o Ministério Público
buscará amenizar a ocorrência desses problemas
apresentados que são tão aviltantes à dignidade da
população maranhense. Precisamos nos religar com a
sociedade através da prestação de serviços que sejam
úteis e relevantes a ela, sempre dialogando e pondo
na ordem do dia das promotorias o que aflige as
pessoas que mais precisam de nós", finalizou José
Márcio Maia Alves.

Site: https://horaextra.slz.br/2021/10/25/sao-luis-mpma-
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Alvo do Gaeco, empresa ligada a Josimar
celebrou 27 contratos na gestão de Almeida

em Igarapé do Meio
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Maldine Vieira

Aliado de primeiro escalão do deputado federal
Josimar Maranhãozinho, o prefeito de Igarapé do
Meio, Almeida Sousa, do PL, celebrou uma série de
contratos com uma das empresas alvo de busca e
apreensão no bojo da operação Maranhão Nostrum,
deflagrada Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) no início de
outubro ( reveja ).

De acordo com levantamento realizado pelo BLOG
junto  ao  S is tema de  Acompanhamento  de
Contratações Públicas (SACOP) do Tribunal de
Contas do Estado (TCE-MA), a Projex construções e
locações Eireli 'abocanhou' exatos 27 contratos na
gestão de Almeida Sousa entre os anos 2017 e 2021.
No total a empresa faturou cerca R$ 4,8 milhões.

Os contratos foram voltados em sua maioria à locação
de máquinas pesadas e veículos. No entanto, a
construtora teria feito ainda serviços de reformas,
construção, asfaltamento e drenagem de vias urbanas.

A Projex integra a lista de 11 empresas que fazem
parte de uma espécie de 'consorcio empresarial'
mantido pelo deputado para 'sangrar' recursos
públicos em prefeituras comandadas por prefeitos do
Partido Liberal - PL, por meio notas fiscais frias.

LEIA TAMBÉM: Prefeito de Igarapé do Meio deve
encabeçar lista de novos investigados pelo GAECO

Investigações apontaram que Josimar movimentou
milhões através de uma rede criminosa composta por
funcionários públicos, familiares, sócios de empresas e
prefeitos.

De acordo com dados do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica da empresa registrado junto a Receita
Federal, a Projex é uma empresa individual de
responsabilidade limitada aberta em 2012, localizada
na Av. Colares Moreira, Nª 100, sala 219, Edifício Los
Angeles, bairro Jardim Renascença, em São Luís.
Com capital social de R$ 500 mil, a empresa é
registrada em nome de Érico Francisco Santos Serra.
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Prefeito de Coelho Neto exonera babá dos
filhos do irmão após Recomendação do MP.
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Maldine Vieira

Atendendo a uma Recomendação da Promotoria de
Justiça de Coelho Neto, a Prefeitura exonerou Márcia
Rene de Sousa do cargo de agente administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia
sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa seria babá dos filhos de Marcelo
Silva, irmão do prefeito Bruno José Almeida e Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, em 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o promotor de justiça
Gustavo de Oliveira Bueno encaminhou ao prefeito
Bruno Silva a Recomendação n° 15/2021, orientando
para que fosse feita a exoneração da servidora "a fim
de evitar a responsabilização de vossa excelência e
demais envolvidos na contratação por ato de
improbidade administrativa".

Na Recomendação, o Ministério Público deu prazo
de cinco dias para que o Município procedesse a
exoneração, que foi publicada no Diário Oficial de
Coelho Neto no último dia 8.
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BALSAS - Autor de feminicídio é
condenado a mais de 23 anos de detenção
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Márcio Henrique

Em sessão do Tribunal de Júri de Balsas, em 20 de
outubro, o autor do feminicídio de Sandra Cristina de
Sousa, o agricultor Miguel Francisco de Oliveira foi
condenado a 23 anos, oito meses e dez dias, a serem
cumpridos em regime fechado. O crime ocorreu na
noite do dia 19 de fevereiro, no bairro Setor Industrial,
na referida cidade.

Os jurados acolheram as quatro qualificadoras
defendidas pelo promotor de justiça  Fel ipe
Boghossian Soares da Rocha. Proferiu a sentença o
juiz Tonny Araújo.

Na Denúnc ia  o ferec ida em 8 de março,  o
representante do MPMA requereu a condenação de
Miguel Oliveira por feminicídio por motivo torpe, meio
cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima.

CRIME

Aproximadamente às 19h30 do dia do crime, Miguel
Oliveira desferiu golpes de faca, pedaço de madeira e
blocos de concreto contra Sandra Sousa, que foi a
óbito.

No final de janeiro, Sandra havia decidido se separar
de Miguel, com quem conviveu por 16 anos. O filho
dela presenciou uma discussão quando ela comunicou
para Miguel que queria o fim do relacionamento.Miguel
não aceitou se separar.

Para evitar discussões, o filho de Sandra pediu que ela
fosse para Pernambuco. Ela aceitou, mas retornou a
Balsas no dia do crime porque queria resolver a
situação com o condenado.

Por volta das 19h do dia do crime, Sandra, o filho dela
e Miguel estavam jantando quando ela falou
novamente  a  Migue l  que  quer ia  o  f im do
relacionamento. Também informou que voltaria a
morar em Recife. Na ocasião, Miguel parecia
calmo.Como não presenciou nenhuma discussão, o
filho da vítima saiu de casa.

Imagens das câmeras de monitoramento da residência
mostram que Miguel aproveitou a ausência do filho
dela e atacou, desferindo diversos golpes em Sandra.
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MP recomenda e prefeito de Coelho Neto
tem que exonerar babá do filhos do irmão
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Atendendo a uma Recomendação da Promotoria de
Justiça de Coelho Neto, a Prefeitura exonerou Márcia
Rene de Sousa do cargo de agente administrativo,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Ela havia
sido contratada sem concurso público, sob o
argumento de "admissão por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público".

Márcia de Sousa seria babá dos filhos de Marcelo
Silva, irmão do prefeito Bruno José Almeida e Silva.

A questão foi discutida em reunião realizada na sede
do Ministério Público em Coelho Neto, em 5 de
outubro. Em seguida, no dia 7, o promotor de justiça
Gustavo de Oliveira Bueno encaminhou ao prefeito
Bruno Silva a Recomendação n° 15/2021, orientando
para que fosse feita a exoneração da servidora "a fim
de evitar a responsabilização de vossa excelência e
demais envolvidos na contratação por ato de
improbidade administrativa".

Na Recomendação, o Ministério Público deu prazo
de cinco dias para que o Município procedesse a
exoneração, que foi publicada no Diário Oficial de
Coelho Neto no último dia 8.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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Policia prendes mais dois caçadores por
envolvimento em morte de onça ameaçada

de extinção
 

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

Na manhã da última sexta-feira (22), dois mandados
de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil do
Maranhão contra dois homens investigados por terem
abatido uma onça negra, na Área Indígena Arariboia,
em Arame, na última quarta-feira(20).

Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Arame, após
a prisão do indivíduo que se vangloriou em vídeo,
divulgado nas redes sociais, exibindo uma onça negra,
de grande porte, já sem vida, as investigações
apontaram para a participação de mais dois suspeitos
da morte do animal.

O Ministério Público Estadual efetuou representação
pela prisão preventiva dos demais investigados, que
foram decretadas. Prontamente, os mandados de
prisão foram cumpridos. Os suspeitos permanecerão
presos à disposição da justiça e o inquérito
prosseguirá .

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/10/policia-

prendes-mais-dois-cacadores-por.html
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MPMA efetuou representação para prisão
preventiva de homem ligado a morte de uma

onça
 

TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - HORA D. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Odair Júnior / Análio Júnior

Homem é preso pela polícia civil por ter abatido uma
onça onde mais dois indivíduos também foram presos,
o MPMA entrou com representação para prisão
preventiva aos demais investigados que foram
decretadas.

Os participantes do crime ficarão presos a disposição
da justiça e o processo irá prosseguir.

Tags: MPMA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/25/TVDIFUSORAAF

SBTSOLUSMA-12.59.07-13.00.44-1635178829.mp4
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MP força prefeito a exonerar babá dos filhos
do irmão

 

TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Keith Almeida

Atendendo a uma recomendação do promotor de
justiça Gustavo de Oliveira Bueno, o prefeito de
Coelho Neto, Bruno Silva, exonerou a babá dos seu
filhos de um dos seus irmão, Márcia Rene de Sousa,
que havia sido nomeada no cargo de agente
administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/25/TVDIFUSORAAF

SBTSOLUSMA-07.51.31-07.52.58-1635169656.mp4
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MPMA lança Programa de Atuação em
Defesa de Direitos Humanos (PADHUM)

 

TV GUARÁ / AF. RECORD NEWS / SÃO LUÍS / MA - JORNAL DA GUARÁ. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Hugo Reis

Foi realizado na manhã desta segunda-feira, 25, na
sede da Procuradoria Geral de Justiça, o lançamento
do Programa de Atuação em Defesa de Direitos
Humanos (Padhum). O programa é composto por
planos de atuação com orientações teóricas e práticas
para a atuação conjunta e articulada dos promotores
de justiça acerca de demandas relativas a direitos
humanos, com o objetivo de promover uma atuação
efetiva em seis eixos prioritários e a indução de
políticas públicas. Tags: MPMA, Programa, PADHUM.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/26/TVGUARAFREC

ORDNEWSSOLUSMA-19.05.35-19.06.26-1635247727.mp4
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MPMA lança hoje programa de atuação em
defesa humanos

 

RÁDIO UNIVERSIDADE FM 106.9 / SÃO LUÍS / MA - JORNAL RÁDIO UNIVERSIDADE. Seg, 25 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Adalberto Júnior / Promotor de justiça José Márcio Maia
Alves

Hoje o programa de atuação em defesa dos direitos
humanos é lançado pelo MPMA, onde o promotor de
justiça e diretor da secretária para assuntos
institucionais do ministério público do Maranhão
José Márcio Maia Alves fala a sobre esse novo
programa.

Segundo o promotor de justiça e diretor da secretária
para assuntos institucionais do ministério público do
Maranhão José Márcio Maia Alves diz que o programa
é um esforço da atividade conjunta e articulada de
membros do MPMA no sentido de resolver problemas
que são contundentes as atividades Maranhenses de
forma extra jur isdicional através da atuação
investigativa no MPMA na promotoria de justiça.

Tags: MPMA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/25/RDIOUNIVERSID

ADEFM1069SOLUSMA-07.54.02-08.07.58-

1635168519.mp3
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