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Exposição "Ilhados" discute acessibilidade
para pessoas com deficiência
Tendo como principal objetivo discutir a falta de
acessibilidade a pessoas com deficiência, a exposição
"Ilhados" será aberta nesta segunda-feira, 7, às 9h, no
Espaço de Artes Ilzé Cordeiro, no Centro Cultural do
Ministério Público do Maranhão (Rua Oswaldo Cruz Centro). A mostra é resultado da inquietação do
coletivo Os Dalí, integrado por três artistas e arte
educadores formados pela Universidade Federal do
Maranhão: Edi Bruzaca, Hugo Alves e Palloma de
Castro.

Abertura da exposição "Ilhados" do coletivo Os Dalí
Quando: segunda-feira, 7, às 9h
Local: Espaço de Artes Ilzé Cordeiro, no Centro
Cultural do MPMA (Rua Oswaldo Cruz - Centro)
Aberto ao público
Fonte: MP MA

A exposição conta com uma série de nove fotografias
e quatro instalações artísticas, além de recursos de
tecnologia assistiva como QR Code com áudio
descritivo e MP3. Motivaram a mostra depoimentos
sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas com
deficiência em diversos contextos da cidade de São
Luís. A finalidade é discutir, refletir e problematizar a
questão, especialmente no âmbito cultural.

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/13113exposicao-ilhados-discute-acessibilidade-para-pessoascom-deficiencia

Para os artistas, o avanço das discussões sobre a
deficiência no âmbito social e cultural resultou no
entendimento de que a falta de acessibilidade é um
fator que contribui para a invisibilidade das pessoas
com deficiência, sendo uma violência normativa que
privilegia algumas vidas em detrimento de outras.
O coletivo Os Dalí se destina à pesquisa e
desenvolvimento de projetos voltados à acessibilidade
cultural para pessoas com deficiência. Além disso, os
artistas desenvolvem trabalhos com estética
surrealista, o que motiva o nome Os Dalí, como uma
referência ao famoso artista catalão Salvador Dalí.
OS ARTISTAS
Edi Bruzaca é graduado em Artes Visuais pela
Universidade Federal do Maranhão. Conheceu o
graffiti em meados dos anos 2000 e busca em seu
trabalho uma linguagem lúdica, misturando realidade
urbana com o universo onírico. Palloma de Castro é
artista, arte educadora pela UFMA, mediadora cultural,
especialista em Metodologias Ativas,
Neuropsicopedagogia e Educação Especial. Já Hugo
Alves é artista visual, graduado em Artes Visuais na
UFMA e técnico em Multimídia pelo Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA).
SERVIÇO
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Exposição "Ilhados" discute acessibilidade
para pessoas com deficiência
omaranhense

Tendo como principal objetivo discutir a falta de
acessibilidade a pessoas com deficiência, a exposição
"Ilhados" será aberta nesta segunda-feira, 7, às 9h, no
Espaço de Artes Ilzé Cordeiro, no Centro Cultural do
Ministério Público do Maranhão (Rua Oswaldo Cruz Centro). A mostra é resultado da inquietação do
coletivo Os Dalí, integrado por três artistas e arte
educadores formados pela Universidade Federal do
Maranhão: Edi Bruzaca, Hugo Alves e Palloma de
Castro.
A exposição conta com uma série de nove fotografias
e quatro instalações artísticas, além de recursos de
tecnologia assistiva como QR Code com áudio
descritivo e MP3. Motivaram a mostra depoimentos
sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas com
deficiência em diversos contextos da cidade de São
Luís. A finalidade é discutir, refletir e problematizar a
questão, especialmente no âmbito cultural.
Para os artistas, o avanço das discussões sobre a
deficiência no âmbito social e cultural resultou no
entendimento de que a falta de acessibilidade é um
fator que contribui para a invisibilidade das pessoas
com deficiência, sendo uma violência normativa que
privilegia algumas vidas em detrimento de outras.
O coletivo Os Dalí se destina à pesquisa e
desenvolvimento de projetos voltados à acessibilidade
cultural para pessoas com deficiência. Além disso, os
artistas desenvolvem trabalhos com estética
surrealista, o que motiva o nome Os Dalí, como uma
referência ao famoso artista catalão Salvador Dalí.
OS ARTISTAS
Edi Bruzaca é graduado em Artes Visuais pela
Universidade Federal do Maranhão. Conheceu o
graffiti em meados dos anos 2000 e busca em seu
trabalho uma linguagem lúdica, misturando realidade
urbana com o universo onírico. Palloma de Castro é
artista, arte educadora pela UFMA, mediadora cultural,
especialista em Metodologias Ativas,
Neuropsicopedagogia e Educação Especial. Já Hugo
Alves é artista visual, graduado em Artes Visuais na
UFMA e técnico em Multimídia pelo Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA).
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Sindicato de professores denuncia medo,
insegurança e assédio moral na volta às aulas
presenciais na gestão Braide
Daniel Matos

Entidades acusa a Secretaria Municipal de Educação
de não estabelecer nenhum protocolo sanitário de
prevenção à Covid-19, de iniciar atividades mesmo
com reformas inacabadas ou sem a devida limpeza e
de exonerar gestores escolares de forma autoritária
Uma nota divulgada pelo Sindicato dos Profissionais
do Magistério da Rede Municipal de São Luís
(Sindeducacao) expõe uma situação massacrante a
qual estão submetidos educadores na volta às aulas
nas escolas do Município na gestão do prefeito
Eduardo Braide (Podemos), que ocorreu em 22 de
fevereiro, apenas de forma parcial. De acordo com a a
entidade, os educadores estão sendo vítimas de
medo, insegurança e assédio moral, cometidos pela
Secretaria Municipal de Educação (Semed).
Além da opressão imposta aos docentes, o
Sidedciacao denuncia a ausência de um protocolo
sanitário de prevenção à Covid-19, o início das aulas
presenciais mesmo com reformas inacabadas ou sem
a devida limpeza dos espaços, exoneração de
gestores escolares de forma autoritária, dentre outras
situações inadequadas e que remetem à tirania.
Ainda de acordo com o sindicato, a campanha de
divulgação patrocinada com dinheiro público pelo
prefeito Eduardo Braide, com a mensagem de que
todas as escolas estariam aptas ao início do ano letivo
em 1º de fevereiro em nada condiz com a realidade.
Tanto que as aulas só começaram dia 22, ainda
assim, de forma parcial.
A entidade dá voz ao apelo dos profissionais do
magistério da rede municipal da capital para que
sejam disponibilizados equipamentos de proteção
individual (EPI's) e insumos para prevenção do novo
coronavírus, como máscaras, álcool em gel e sabão.
Também exigem que sejam fornecidos chips aos
alunos que não têm acesso à internet para que os
mesmos possam acompanhar os cronogramas sem
prejuízo do aprendizado.
O Sindeducação também orienta os educadores a
denunciar eventuais atos arbitrários ou quaisquer

outros incómodos no site do sindicato ou em grupos
de WhatsApp da categoria.. Também informa que está
colhendo elementos para a elaboração de um
relatório, de modo a respaldar uma denúncia a ser
apresentada ao Ministério Público.
Segue a nota na íntegra:
O calendário escolar da rede municipal de São Luís
iniciou na terça-feira, 22 de fevereiro, e um clima de
medo, insegurança e assédio moral tomou conta das
escolas, principalmente porque a Secretaria Municipal
de Educação não se organizou para esse momento,
prova disso é que as aulas presenciais retornaram
sem a atualização e publicação dos protocolos
sanitários e das diretrizes que orientem o retorno das
atividades, incluindo a continuidade do ensino remoto
em algumas unidades de ensino, que foi decidida às
vésperas do início das aulas.
A prefeitura fez uma ampla campanha de divulgação
sobre o início das aulas presenciais, prometendo que
TODAS as escolas da rede estariam prontas para o
retorno em 1º de fevereiro e para isso criou o
programa Escola Nova, que teria como principal
objetivo realizar reformas estruturais nas unidades de
ensino visando a garantir o início das aulas
presenciais.
Como vimos, mesmo conhecedora dessa realidade,
inclusive sinalizada em diversas reuniões pela Direção
do Sindeducação, a Semed não se planejou para
todos os cenários que poderiam acontecer: escolas
com aulas presenciais, com ensino remoto e/ou
híbrido. Não só as aulas tiveram que ser adiadas para
dia 22 de fevereiro, como também não foi possível o
retorno presencial em todas rede, algumas escolas
retornaram de forma remota, seja porque ainda estão
em reforma ou porque ainda não receberam nenhuma
intervenção e não possuem condições mínimas para
receber a comunidade escolar.
O cenário verificado através das visitas feitas pela
entidade durante toda a semana de início de aulas na
rede de ensino é caótico, com escolas que iniciaram
as aulas presenciais mesmo com reforma inacabada,
escolas em que as obras terminaram num dia e no
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outro já começaram as aulas, sem tempo possível
para limpeza e ambientação dos espaços para
recepção e acolhida dos alunos, muitas unidades de
ensino estão ainda em condições precárias de
funcionamento, não foram realizadas marcações de
distanciamento, nem todas possuem totens ou porta
álcool gel, faltam insumos (álcool em gel, máscaras,
sabão), as turmas estão superlotadas, não foram feitas
atividades e campanhas para informação da
comunidade escolar sobre os protocolos sanitários e
as diretrizes de retorno e não foram organizadas
atividades de acolhida dos pais e alunos.

de trabalho e pela integridade da comunidade. A
comunidade escolar são vidas, não podem ser vistas
como números, a gestão pública precisa ter
responsabilidade com essas pessoas. Por isso,
exigimos:
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2022/03/05/s
indicato-de-professores-denuncia-medo-inseguranca-eassedio-moral-na-volta-as-aulas-presenciais-na-gestaobraide/

Um agravante nesta situação, são as denúncias
recebidas pelo sindicato relativas à postura arbitrária e
impositiva da Semed em determinar que as escolas
retornem de qualquer jeito, mesmo sem o
cumprimento dos protocolos sanitários, principalmente
no que tange à capacidade de alunos por turma, sem
considerar o distanciamento seguro. Vale lembrar que
até o dia 21 de fevereiro nenhum documento foi
emitido (protocolo, diretrizes), para orientar as escolas
de como se planejar para a volta às aulas. Essa
postura da Semed desconsidera a autonomia e a
realidade de cada escola e intensifica os processos de
assédio moral quando recorre às exonerações de
gestores, como os casos das UEBs Cidade Olímpica,
Tancredo Neves, Bandeira Tribuzi e Bernardina
Espíndola, e devoluções injustificadas de profissionais
concursados, como a devolução da coordenadora da
UEB Cidade Olímpica, para manter a ideia de que a
rede está conseguindo avançar, mascarando os
graves problemas apresentados neste momento.
A atuação do Sindicato tem sido incisiva: realização de
visitas, apoio às reuniões de professores, compilação
das denúncias para compor relatório que será
encaminhado ao Ministério Público. Também já
emitiu documentos à pasta e vem exigindo da Semed
que reveja essas situações, reafirmando que a
autonomia das escolas seja respeitada. Não podemos
aceitar que as vidas dos alunos, familiares e docentes
sejam colocadas em risco.
Sabemos o quanto os professores/as desejam retornar
às aulas presenciais, após dois anos de ensino remoto
custeado por eles/elas próprios. É de conhecimento de
todos o quanto esses profissionais têm se desdobrado
para adaptar planejamentos e colaborado nas escolas
para que o trabalho pedagógico aconteça, mesmo com
toda a desorganização da Semed. Por isso mesmo,
conclamamos a categoria que não se deixe abater
pelo assédio sofrido, que use os diferentes canais de
denúncias do sindicato (site e grupos de WhatsApp)
para que enfrentemos os problemas de forma coletiva.
O Sindeducação reafirma seu compromisso de
continuar firme e incansável na luta pelas condições
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Exposição "Ilhados" discute acessibilidade
para pessoas com deficiência
pautar

Serviço
Tendo como principal objetivo discutir a falta de
acessibilidade a pessoas com deficiência, a exposição
"Ilhados" será aberta nesta segunda-feira (7), às 9h,
no Espaço de Artes Ilzé Cordeiro, no Centro Cultural
do Ministério Público do Maranhão (Rua Oswaldo
Cruz - Centro). A mostra é resultado da inquietação do
coletivo Os Dalí, integrado por três artistas e arteeducadores formados pela Universidade Federal do
Maranhão: Edi Bruzaca, Hugo Alves e Palloma de
Castro.

Abertura da exposição "Ilhados" do coletivo Os Dalí
Quando: segunda-feira (7), às 9h
Local: Espaço de Artes Ilzé Cordeiro, no Centro
Cultural do MP-MA (Rua Oswaldo Cruz - Centro)
Aberto ao público
(Fonte: MP-MA)

A exposição conta com uma série de nove fotografias
e quatro instalações artísticas, além de recursos de
tecnologia assistiva, como QR Code com áudio
descritivo e MP3. Motivaram a mostra depoimentos
sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas com
deficiência em diversos contextos da cidade de São
Luís. A finalidade é discutir, refletir e problematizar a
questão, especialmente no âmbito cultural.

Site: http://blogdopautar.com.br/exposicao-ilhadosdiscute-acessibilidade-para-pessoas-com-deficiencia/

Para os artistas, o avanço das discussões sobre a
deficiência no âmbito social e cultural resultou no
entendimento de que a falta de acessibilidade é um
fator que contribui para a invisibilidade das pessoas
com deficiência, sendo uma violência normativa que
privilegia algumas vidas em detrimento de outras.
O coletivo Os Dalí se destina à pesquisa e
desenvolvimento de projetos voltados à acessibilidade
cultural para pessoas com deficiência. Além disso, os
artistas desenvolvem trabalhos com estética
surrealista, o que motiva o nome Os Dalí, como uma
referência ao famoso artista catalão Salvador Dalí.
Os artistas
Edi Bruzaca é graduado em Artes Visuais pela
Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Conheceu o graffiti em meados dos anos 2000 e
busca, em seu trabalho, uma linguagem lúdica,
misturando realidade urbana com o universo onírico.
Palloma de Castro é artista, arte-educadora pela
UFMA, mediadora cultural, especialista em
Metodologias Ativas, Neuropsicopedagogia e
Educação Especial. Já Hugo Alves é artista visual,
graduado em Artes Visuais na UFMA e técnico em
Multimídia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão (IFMA).
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MPMA recomenda criação do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo
em Itinga do Maranhão
Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão expediu
Recomendação ao prefeito do município de Itinga do
Maranhão, Lúcio Flávio, para que, no prazo de 20
dias, inicie a elaboração e efetivação do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo. O programa
é previsto em lei e é destinado a adolescentes que
tenham sido sentenciados pela prática de atos
infracionais.
A manifestação ministerial foi assinada pelo promotor
de justiça Tiago Quintanilha Nogueira, que responde
pela Comarca de Itinga do Maranhão.
Em caso de descumprimento da Recomendação, o
MPMA tomará as medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis para o cumprimento e responsabilização dos
agentes públicos.
Conforme destacou a Recomendação, a
municipalização do atendimento é diretriz básica para
a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes,
conforme prevê a Constituição Federal e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Além disso, a Lei nº
12.594/2014 instituiu o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase), que determinou
a obrigação municipal acerca do Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo, destinado a
adolescentes autores de ato infracional.
O Sinase prevê que os municípios brasileiros têm o
dever de elaborar e aprovar o Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo no prazo de 360 dias a
contar da data da publicação do Plano Nacional de
Atendimento Socioeducativo, aprovado por Resolução
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda) e publicado em 19 de
novembro de 2013. O prazo, portanto, já expirou.
Na manifestação ministerial, também foi ressaltado
que a Recomendação nº 26, de 28 de janeiro de 2015,
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
traz as diretrizes a serem observadas para a
elaboração e formalização do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo.
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http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2022/03/mpmarecomenda-criacao-do-plano.html
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Após prefeito suspender repasses de
associados ao SindProf, diretoria aciona
Justiça e pede intervenção estadual em São
João Batista
Jailson Mendes

A diretoria do Sindicato dos Professores de São João
Batista informou que ingressou na Justiça contra o
prefeito Mecinho e pediu uma intervenção estadual no
município. O SindProf acusou o gestor de suspender
repasses dos associados e manter pagamento aos
órgãos presididos por aliados políticos.
A informação foi divulgada durante a manhã deste
sábado (5) em que o sindicato informou que Mecinho
está querendo atingir o movimento da categoria de
forma arbitrária e autoritária. O presidente da entidade,
Israel Melônio, disse ao blog que os repasses que os
associados fazem mensalmente estão atrasados
desde fevereiro e que o mesmo não foi feito com os
sindicatos de aliados do prefeito.
Além disso, ele informou que o gestor foi acionado
pelos advogados do órgão por descumprir uma
decisão judicial de 2019, quando o prefeito da época,
João Dominici, fez o mesmo e a Justiça mandou
restabelecer o repasse. O SindProf também pediu a
condenação de Mecinho por atos de improbidade
administrativa e uma possível intervenção estadual
por parte da Procuradoria Geral de Justiça do
Maranhão.
O blog enviou a nota ao prefeito e ao secretário de
Educação, Saulo Corrêa, que não retornaram às
indagações até o fechamento desta matéria. Uma
fonte da Semed informou que o prefeito irá se
manifestar através de uma nota.

O prefeito sem nenhuma justificativa e de forma
autoritária, arbitrária e unilateral suspendeu os
repasses mensais descontados dos sócios ao
Sindprof, atitude esta, que foi única e exclusiva ao
Sindprof, tendo em vista, que para os demais
sindicatos presididos por seus aliados políticos e seu
irmão de criação, os repasses aconteceram
normalmente.
Diante desta atitude nefasta de perseguição política, e
diante ainda, da insanidade mental do prefeito, tal
suspensão, descumpre decisão judicial em caráter
liminar proferida pelo juízo "a quo" e ratificada pelo
juízo "ad quem", motivo pelos quais o Sindprof está
solicitando judicialmente a apuração rigorosa por parte
da Procuradoria Geral de Justiça dos atos de
improbidade administrativa praticada pelo prefeito
neste ato e a intervenção estadual no município, pelo
simples fato do gestor não atender e nem respeitar
decisões judiciais, além de seus atos de perseguição
política aos seus desafetos!
Att/ Diretoria Executiva do SindProf
Site: https://jailsonmendes.com.br/2022/03/05/aposprefeito-suspender-repasses-de-associados-ao-sindprofdiretoria-aciona-justica-e-pede-intervencao-estadual-emsao-joao-batista/

Nota do Sindicato dos Professores de São João
Batista
O Sindprof vem à público repudiar a forma como o
Prefeito Mecinho Soares vem tratando esta entidade
sindical e, consequentemente, os professores de São
João Batista. Tudo isto, com o objetivo e a finalidade
de atingir o fortalecimento da luta sindical, após
sucessivas manifestações dos professores exigindo os
direitos da categoria.
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Prefeito de São João Batista rebate acusações
do SindProf, cita ação que questiona
representação do sindicato e confirma
suspensão de repasses
Jailson Mendes

O blog recebeu, na tarde deste sábado (5), uma nota
do prefeito de São João Batista, Mecinho, em resposta
à matéria divulgada pela manhã sobre a acusação do
Sindicato dos Professores, a respeito da suspensão
dos repasses dos associados para a entidade (reveja
AQUI ).
Na nota, Mecinho confirmou a informação que
suspendeu os repasses de modo automático das
contribuições dos professores associados ao sindicato,
disse que existe uma Ação Civil Pública do
Sinproesemma contra o SindProf e outras entidades, a
respeito de possíveis irregularidades de
representação, e disse que a contribuição pode ser
dada pelos próprios professores ao órgão.
Por fim, o gestor também afirmou que não há
nenhuma irregularidade na suspensão e que vai
aguardar a decisão da Justiça sobre a ação do
Sinproesemma. Cabe ressaltar que o prefeito se
manifestou a pedido do blog. Vejam a nota, na íntegra.
Nota da Prefeitura de São João Batista
A prefeitura de São João Batista, considerando a
matéria veiculada no dia 05 de março de 2022 no
âmbito "blog do Jailson Mendes", vem a público se
manifestar, ao tempo que presta os devidos
esclarecimentos acerca do assunto. Pois bem.
Inicialmente, importante destacar que ao contrário do
que diz a referida matéria, a verdade é que nos dias
em que correm, tramita na 6ª Vara Federal da Seção
Judiciária de São Luís, Ação Civil Pública distribuída
sob o nº do processo 1047951-89.2020.4.01.3400 que
foi proposta pelo SINPROESEMMA (SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA DAS
REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO
ESTADO DO MARANHAO) em face do SINDIPROF e
outras entidades sindicais, o qual discute possíveis
irregularidade de representação, justamente por ferir o
princípio da unicidade sindical.

Destaque-se que tal ação é de conhecimento da
diretoria do SINDPROF, vez que já houve a intimação
do seu presidente no mês de fevereiro de 2022, para
apresentar defesa no mencionado processo. Assim
sendo, dadas tais circunstâncias de suspeita de
irregularidades na fundação sindical, a prefeitura de
São João Batista optou por suspender cautelarmente
os descontos dos servidores para o repasse da
contribuição sindical até que a justiça se manifeste
sobre a regularidade de representação da entidade
sindical, SINDIPROF.
Frise-se por fim, que a despeito do que afirmado pelo
presidente, o município em nenhum momento reteve
os valores da contribuição, dado que o que de fato
ocorreu, foi a ausência de desconto direto nos
contracheques dos servidores, tendo estes recebidos
seus proventos, de forma integral, isto é, livre do
desconto do valor referente a contribuição. Nesse
sentido, importante destacar que nenhuma atividade
do órgão de representação da classe restará
prejudicada, porquanto, cada servidor, individualmente
e voluntariamente, poderá efetuar o repasse do valor
referente a sua contribuição, dado que é facultado a
cada representado, inclusive, requerer maior
transparência no tocante a aplicação de tais valores, a
exemplo da faculdade que assiste a cada servidor, de
fazer pedido de prestação de contas de tais verbas.
Assim sendo, não tendo havido qualquer ilegalidade
praticada pela administração municipal, é que o seu
prefeito vem a público esclarecer a realidade dos
fatos.
São João Batista, 05 de fevereiro de 2022.
Emerson Lívio Soares Pinto
Prefeito municipal
Site: https://jailsonmendes.com.br/2022/03/05/prefeitode-sao-joao-batista-rebate-acusacoes-do-sindprof-citaacao-que-questiona-representacao-do-sindicato-e-
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Crimes violentos têm redução na Grande
Ilha, em fevereiro
Da Redação

As ocorrências de mortes violentas na Região
Metropolitana de São Luís reduziram no mês de
fevereiro deste ano em comparação com o mesmo
período do ano passado.
A queda foi de 7,6% e vem dando continuidade a uma
linha de redução gradativa destes casos ao longo dos
anos. Estatística da Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) aponta
28 registros em fevereiro de 2021, reduzindo para 26,
no mesmo mês este ano.
As mortes violentas são ocasionadas pelos crimes de
homicídio, lesão corporal com morte e latrocínios
(roubo seguido de morte), que integram o grupo de
Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). A
diminuição destes casos reforça a eficiência do plano
de ação periódico, executado pelos grupamentos
policiais do Maranhão.
Este conjunto de crimes é considerado uma das
maiores barreiras para contenção da violência, sendo
que sua redução impacta também na contenção da
criminalidade de forma geral, pontua o titular da
Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), delegado George Marques.
Segundo o policial, as investigações destes casos se
aprimoraram com a criação da superintendência, em
2015.
"Atualmente, todos os casos deste grupo crimes são
investigados e têm o inquérito instaurado. Um ciclo
investigativo que contribui para a redução dos casos",
explica. Outro fator é o trabalho integrado e o
compartilhamento de informações entre as demais
unidades da Polícia Civil e, também, com a Polícia
Militar.
Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2022/03/crimesviolentos-tem-reducao-na-grande-ilha-em-fevereiro/
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Crimes violentos têm redução na Grande
Ilha, em fevereiro
omaranhense

As ocorrências de mortes violentas na Região
Metropolitana de São Luís reduziram no mês de
fevereiro deste ano em comparação com o mesmo
período do ano passado. A queda foi de 7,6% e vem
dando continuidade a uma linha de redução gradativa
destes casos ao longo dos anos. Estatística da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do
Maranhão (SSP-MA) aponta 28 registros em fevereiro
de 2021, reduzindo para 26, no mesmo mês este ano.
As mortes violentas são ocasionadas pelos crimes de
homicídio, lesão corporal com morte e latrocínios
(roubo seguido de morte), que integram o grupo de
Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). A
diminuição destes casos reforça a eficiência do plano
de ação periódico, executado pelos grupamentos
policiais do Maranhão.
Este conjunto de crimes é considerado uma das
maiores barreiras para contenção da violência, sendo
que sua redução impacta também na contenção da
criminalidade de forma geral, pontua o titular da
Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), delegado George Marques.
Segundo o policial, as investigações destes casos se
aprimoraram com a criação da superintendência, em
2015. "Atualmente, todos os casos deste grupo crimes
são investigados e têm o inquérito instaurado. Um
ciclo investigativo que contribui para a redução dos
casos", explica. Outro fator é o trabalho integrado e o
compartilhamento de informações entre as demais
unidades da Polícia Civil e, também, com a Polícia
Militar.
Site: https://omaranhense.com/crimes-violentos-temreducao-na-grande-ilha-em-fevereiro/
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Caseiro é suspeito de simular sequestro e
participar de morte de fazendeiro
Valéria Cristina

Foi preso nessa sexta-feira (04), o caseiro que
trabalhava para o fazendeiro, Luiz Amorim Fernandes,
sequestrado no último sábado (26) e encontrado morto
no domingo (27), em Bacabal. O caseiro, que antes
era tido com vítima e testemunha, pois relatou ter sido
sequestrado junto com o fazendeiro e agredido pelos
sequestradores, é suspeito de participar do crime.
Segundo a polícia, as investigações apontaram que o
caseiro simulou ter sido sequestrado junto com a
vítima, além disso, nos depoimentos prestados a
polícia ele entrou em contradição várias vezes.
Outros dois suspeitos de envolvimento no crime foram
presos. O primeiro foi preso com arma de fogo ainda
no final de semana em que ocorreu o crime e o
segundo foi preso na própria casa.
O corpo do fazendeiro foi encontrado na carroceria de
sua caminhonete, abandonada pelos criminosos em
uma região de mato, no Loteamento Altos do Mearim.
A vítima apresentava sinais de espancamento, tortura
e cortes na região do pescoço.
Site: https://imperatriz.online/2022/03/05/caseiro-esuspeito-de-simular-sequestro-e-participar-de-morte-defazendeiro/
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Homologado resultado final do concurso da
Polícia Militar com 1.125 aprovados
Os candidatos devem apresentar a documentação
entre os dias 7 e 17 de março
O resultado final do concurso para o Quadro de
Praças da Polícia Militar foi homologado pelo
governador Wanderlei Barbosa e os 1.125 candidatos
aprovados na última fase já foram convocados a
apresentarem os documentos. Desse total, apenas
1.000 serão incluídos nas fileiras da corporação.
A convocação veio por meio de uma portaria,
publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira
(4/3). Os candidatos aprovados deverão comparecer
no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do
Tocantins (Igeprev), de 7 a 17 de março de 2022,
munidos dos documentos constantes no Check List de
Documentos, disponível neste endereço eletrônico.
Na sequência, devem se dirigir ao Quartel do
Comando-Geral da PMTO, em Palmas, na Diretoria de
Gestão Profissional, também no período de 7 a 17 de
março de 2022, para entregar toda a documentação e
formalizar os processos referentes à inclusão e posse
nos quadros da Corporação.

importância da conclusão desta importante fase.
Encerrar com êxito este concurso é uma grande vitória
para a Polícia Militar do Tocantins e para todo o nosso
Estado, posto que vamos agora iniciar o Curso de
Formação destes mil novos soldados que, em breve,
estarão garantindo a segurança de toda a nossa
populaçã o , ressaltou.
O concurso público da PMTO terá validade de dois
anos, prorrogável uma única vez por igual período,
contados a partir da data de publicação da
homologação do resultado final. Em caso de dúvida,
os candidatos aprovados poderão fazer contato com a
Diretoria de Gestão Profissional no telefone (63) 32182709.
Site:
https://fmnativa.com.br/noticia/1153229/homologadoresultado-final-do-concurso-da-policia-militar-com-1125aprovados

Os aprovados deverão, ainda, acessar o endereço
eletrônico https://isconcurso2020.pm.to.gov.br/ a partir
das 8 horas do dia 9 de março até às 18 horas do dia
11 de março de 2022, para fins de escolha das opções
de locais do Curso de Formação. Caso a escolha não
seja efetuada no período estabelecido, a própria PM
fará a distribuição dos candidatos aprovados nos
locais de Curso de Formação.
O governador Wanderlei Barbosa destacou os
esforços para ampliar o efetivo policial e garantir
segurança pública à sociedade. " Em breve teremos
o reforço policial que tanto os tocantinenses
almejavam. Temos muitas cidades que precisam de
mais segurança, de um policiamento ostensivo, para
coibir a criminalidade. Desde que assumi a gestão,
coloquei como compromisso pessoal meu, enquanto
gestor, trabalhar para que esse concurso fosse
homologado e pudéssemos contar o quanto antes com
esses homens e mulheres que agora passam a
compor a nossa valorosa Polícia Militar. Sejam todos
bem-vindos, os tocantinenses recebem a todos vocês
de braços abertos , destacou o Governador.
O coronel PM Julio Manoel da Silva Neto enfatizou a
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Após prefeito suspender repasses de
associados ao SindProf, diretoria aciona
Justiça e pede intervenção estadual em São
João Batista
Jailson Mendes

A diretoria do Sindicato dos Professores de São João
Batista informou que ingressou na Justiça contra o
prefeito Mecinho e pediu uma intervenção estadual no
município. O SindProf acusou o gestor de suspender
repasses dos associados e manter pagamento aos
órgãos presididos por aliados políticos.
A informação foi divulgada durante a manhã deste
sábado (5) em que o sindicato informou que Mecinho
está querendo atingir o movimento da categoria de
forma arbitrária e autoritária. O presidente da entidade,
Israel Melônio, disse ao blog que os repasses que os
associados fazem mensalmente estão atrasados
desde fevereiro e que o mesmo não foi feito com os
sindicatos de aliados do prefeito.
Além disso, ele informou que o gestor foi acionado
pelos advogados do órgão por descumprir uma
decisão judicial de 2019, quando o prefeito da época,
João Dominici, fez o mesmo e a Justiça mandou
restabelecer o repasse. O SindProf também pediu a
condenação de Mecinho por atos de improbidade
administrativa e uma possível intervenção estadual
por parte da Procuradoria Geral de Justiça do
Maranhão.
O blog enviou a nota ao prefeito e ao secretário de
Educação, Saulo Corrêa, que não retornaram às
indagações até o fechamento desta matéria. Uma
fonte da Semed informou que o prefeito irá se
manifestar através de uma nota.

O prefeito sem nenhuma justificativa e de forma
autoritária, arbitrária e unilateral suspendeu os
repasses mensais descontados dos sócios ao
Sindprof, atitude esta, que foi única e exclusiva ao
Sindprof, tendo em vista, que para os demais
sindicatos presididos por seus aliados políticos e seu
irmão de criação, os repasses aconteceram
normalmente.
Diante desta atitude nefasta de perseguição política, e
diante ainda, da insanidade mental do prefeito, tal
suspensão, descumpre decisão judicial em caráter
liminar proferida pelo juízo "a quo" e ratificada pelo
juízo "ad quem", motivo pelos quais o Sindprof está
solicitando judicialmente a apuração rigorosa por parte
da Procuradoria Geral de Justiça dos atos de
improbidade administrativa praticada pelo prefeito
neste ato e a intervenção estadual no município, pelo
simples fato do gestor não atender e nem respeitar
decisões judiciais, além de seus atos de perseguição
política aos seus desafetos!
Att/ Diretoria Executiva do SindProf
Site: https://jailsonmendes.com.br/2022/03/05/aposprefeito-suspender-repasses-de-associados-ao-sindprofdiretoria-aciona-justica-e-pede-intervencao-estadual-emsao-joao-batista/

Nota do Sindicato dos Professores de São João
Batista
O Sindprof vem à público repudiar a forma como o
Prefeito Mecinho Soares vem tratando esta entidade
sindical e, consequentemente, os professores de São
João Batista. Tudo isto, com o objetivo e a finalidade
de atingir o fortalecimento da luta sindical, após
sucessivas manifestações dos professores exigindo os
direitos da categoria.
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Prefeito de São João Batista rebate acusações
do SindProf, cita ação que questiona
representação do sindicato e confirma
suspensão de repasses
Jailson Mendes

O blog recebeu, na tarde deste sábado (5), uma nota
do prefeito de São João Batista, Mecinho, em resposta
à matéria divulgada pela manhã sobre a acusação do
Sindicato dos Professores, a respeito da suspensão
dos repasses dos associados para a entidade (reveja
AQUI ).
Na nota, Mecinho confirmou a informação que
suspendeu os repasses de modo automático das
contribuições dos professores associados ao sindicato,
disse que existe uma Ação Civil Pública do
Sinproesemma contra o SindProf e outras entidades, a
respeito de possíveis irregularidades de
representação, e disse que a contribuição pode ser
dada pelos próprios professores ao órgão.
Por fim, o gestor também afirmou que não há
nenhuma irregularidade na suspensão e que vai
aguardar a decisão da Justiça sobre a ação do
Sinproesemma. Cabe ressaltar que o prefeito se
manifestou a pedido do blog. Vejam a nota, na íntegra.
Nota da Prefeitura de São João Batista
A prefeitura de São João Batista, considerando a
matéria veiculada no dia 05 de março de 2022 no
âmbito "blog do Jailson Mendes", vem a público se
manifestar, ao tempo que presta os devidos
esclarecimentos acerca do assunto. Pois bem.
Inicialmente, importante destacar que ao contrário do
que diz a referida matéria, a verdade é que nos dias
em que correm, tramita na 6ª Vara Federal da Seção
Judiciária de São Luís, Ação Civil Pública distribuída
sob o nº do processo 1047951-89.2020.4.01.3400 que
foi proposta pelo SINPROESEMMA (SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA DAS
REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO
ESTADO DO MARANHAO) em face do SINDIPROF e
outras entidades sindicais, o qual discute possíveis
irregularidade de representação, justamente por ferir o
princípio da unicidade sindical.

Destaque-se que tal ação é de conhecimento da
diretoria do SINDPROF, vez que já houve a intimação
do seu presidente no mês de fevereiro de 2022, para
apresentar defesa no mencionado processo. Assim
sendo, dadas tais circunstâncias de suspeita de
irregularidades na fundação sindical, a prefeitura de
São João Batista optou por suspender cautelarmente
os descontos dos servidores para o repasse da
contribuição sindical até que a justiça se manifeste
sobre a regularidade de representação da entidade
sindical, SINDIPROF.
Frise-se por fim, que a despeito do que afirmado pelo
presidente, o município em nenhum momento reteve
os valores da contribuição, dado que o que de fato
ocorreu, foi a ausência de desconto direto nos
contracheques dos servidores, tendo estes recebidos
seus proventos, de forma integral, isto é, livre do
desconto do valor referente a contribuição. Nesse
sentido, importante destacar que nenhuma atividade
do órgão de representação da classe restará
prejudicada, porquanto, cada servidor, individualmente
e voluntariamente, poderá efetuar o repasse do valor
referente a sua contribuição, dado que é facultado a
cada representado, inclusive, requerer maior
transparência no tocante a aplicação de tais valores, a
exemplo da faculdade que assiste a cada servidor, de
fazer pedido de prestação de contas de tais verbas.
Assim sendo, não tendo havido qualquer ilegalidade
praticada pela administração municipal, é que o seu
prefeito vem a público esclarecer a realidade dos
fatos.
São João Batista, 05 de fevereiro de 2022.
Emerson Lívio Soares Pinto
Prefeito municipal
Site: https://jailsonmendes.com.br/2022/03/05/prefeitode-sao-joao-batista-rebate-acusacoes-do-sindprof-citaacao-que-questiona-representacao-do-sindicato-e-
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Timon : Menor de idade foi presa com sub
metralhadora no bairro São Marcos
Elias Lacerda

Ao meio dia deste sábado (05/02), em operação
conjunta da DIAE PMMA e Delegacia de Homicídios
de Timon, visando verificar denúncia que dava conta
da ação de uma facção contra um menor, foi realizada
a apreensão de uma adolescente, uma sub
metralhadora cal 9mm municiada e uma porção de
substância análoga à maconha. A ocorrência se deu
no bairro São Marcos , Timon-MA.
No momento da operação, alguns marginais
conseguiram empreender fuga.

desencadeadas pelo 11ºBPM com a utilização das
Forças Espécies (ROCAM, FT e GOE), apoiadas pelo
emprego do CTA e FEISP.
Timon-MA 05- março de 2022
(Com informações do blog do Lucão e Serviço de
Inteligência da Polícia Militar de Timon)
Site: https://eliaslacerda.com/policial/timon-menor-deidade-foi-presa-com-sub-metralhadora-no-bairro-saomarcos/

As ações desenvolvidas pelo sistema de segurança
pública visam neutralizar os crimes perpetrados pelas
facções, conforme diretrizes da Secretaria de
Segurança Pública.
As apreensões realizadas neste sábado são frutos das
operações desencadeadas pelo 11ºBPM com a
utilização das Forças Espécies (ROCAM, FT e GOE),
apoiadas pelo emprego do CTA e FEISP que seguem
em andamento .
Confira abaixo o relatório do Serviço de Inteligência da
Polícia Militar em Timon sobre a o trabalho realizado:
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PM MA
DIRETORIA DE INTELIGENCIA E ASSUNTOS
ESTRATÉGICOS
Em operação conjunta, DIAE PMMA e Del Homicídios
Timon, visando verificar denúncia que dava conta da
ação de uma facção contra um menor, foi realizada a
apreensão de uma adolescente, uma sub
metralhadora cal 9mm municiada e uma porção de
substância análoga à maconha. A ocorrência se deu
no bairro São Marcos , Timon-MA.
No momento da operação, alguns marginais
conseguiram empreender fuga.
As ações desenvolvidas pelo sistema de segurança
pública visam neutralizar os crimes perpetrados pela
facções, conforme diretrizes da Secretaria de
Segurança Pública.
Segue ainda no contexto das ações, as operações
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Estatística da secretaria de Segurança mostra
redução de crimes violentos na Grande São
Luís
Redação/Assessoria

As ocorrências de mortes violentas na Região
Metropolitana de São Luís reduziram no mês de
fevereiro deste ano em comparação com o mesmo
período do ano passado. A queda foi de 7,6%, de
acordo com estatística da Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA), que
apontou 28 registros em fevereiro de 2021, reduzindo
para 26, no mesmo mês este ano.
As mortes violentas são ocasionadas pelos crimes de
homicídio, lesão corporal com morte e latrocínios
(roubo seguido de morte), que integram o grupo de
Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). "A
diminuição destes casos reforça a eficiência do plano
de ação periódico, executado pelos grupamentos
policiais do Maranhão", destacou a SSP-MA.
"Este conjunto de crimes é considerado uma das
maiores barreiras para contenção da violência, sendo
que sua redução impacta também na contenção da
criminalidade de forma geral", pontua o titular da
Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), delegado George Marques.
Segundo o delegado, as investigações destes casos
se aprimoraram com a criação da superintendência,
em 2015. "Atualmente, todos os casos deste grupo
crimes são investigados e têm o inquérito instaurado.
Um ciclo investigativo que contribui para a redução
dos casos", explica.
Outro fator é o trabalho integrado e o
compartilhamento de informações entre as demais
unidades da Polícia Civil e, também, com a Polícia
Militar, completou a SSP-MA.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2022/03/06/estatisticada-secretaria-de-seguranca-mostra-reducao-de-crimesviolentos-na-grande-sao-luis/
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Estatística da secretaria de Segurança mostra
redução de crimes violentos na Grande São
Luís
Redação/Assessoria

As ocorrências de mortes violentas na Região
Metropolitana de São Luís reduziram no mês de
fevereiro deste ano em comparação com o mesmo
período do ano passado. A queda foi de 7,6%, de
acordo com estatística da Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA), que
apontou 28 registros em fevereiro de 2021, reduzindo
para 26, no mesmo mês este ano.
As mortes violentas são ocasionadas pelos crimes de
homicídio, lesão corporal com morte e latrocínios
(roubo seguido de morte), que integram o grupo de
Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). "A
diminuição destes casos reforça a eficiência do plano
de ação periódico, executado pelos grupamentos
policiais do Maranhão", destacou a SSP-MA.
"Este conjunto de crimes é considerado uma das
maiores barreiras para contenção da violência, sendo
que sua redução impacta também na contenção da
criminalidade de forma geral", pontua o titular da
Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), delegado George Marques.
Segundo o delegado, as investigações destes casos
se aprimoraram com a criação da superintendência,
em 2015. "Atualmente, todos os casos deste grupo
crimes são investigados e têm o inquérito instaurado.
Um ciclo investigativo que contribui para a redução
dos casos", explica.
Outro fator é o trabalho integrado e o
compartilhamento de informações entre as demais
unidades da Polícia Civil e, também, com a Polícia
Militar, completou a SSP-MA.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2022/03/06/estatisticada-secretaria-de-seguranca-mostra-reducao-de-crimesviolentos-na-grande-sao-luis/
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Oposição em Codó tem ação ilegal barrada
pela Justiça
O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de
ação civil pública que tentava afastar o médico Zé
Francisco do cargo de prefeito de Codó pelo prazo de
180 dias.
O processo já havia sido negado na 1.ª instância e
posteriormente o recurso foi indeferido pelo colegiado
do TJMA.
"Certifico que esse Colegiado, ao apreciar o processo
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu
a seguinte decisão: A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR
VOTAÇÃO UNÂNIME E DE ACORDO COM O
PARECER MINISTERIAL, CONHECEU E NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO
Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.
Site:
https://luiscardoso.com.br/politica/2022/03/oposicao-emcodo-tem-acao-ilegal-barrada-pela-justica/
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TJ REJEITA RECURSO DA OPOSIÇÃO
DE CODÓ QUE QUERIA AFASTAR ZÉ
FRANCISCO
Leandro de Sá

Menu
O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de
ação civil pública que tentava afastar o médico Dr.
Zé Francisco do cargo de prefeito de Codó pelo prazo
de 180 dias. Eleito democraticamente com mais de 28
mil votos e tendo sido o prefeito mais votado da
história do município, o processo já havia sido negado
na 1.ª instância de posteriormente o recurso foi
indeferido pelo colegiado do TJMA.
Leia Parte do Texto:
" Certifico que esse Colegiado, ao apreciar o processo
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu
a seguinte decisão: "A SEXTA CÂMARA CÍVEL, POR
VOTAÇÃO UNÂNIME E DE ACORDO COM O
PARECER MINISTERIAL, CONHECEU E NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO
VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR."
Fonte: Neto Ferreira
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