
 
 

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO 
 
 

 

CLIPPING 

9 de março 

de 2022  



MPMA realiza webinário sobre violência
contra a mulher com deficiência
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O Ministério Público do Maranhão promoveu, nesta
segunda-feira, 7, o webinário "Violência de Gênero e
Mulher com Deficiência - aspectos da situação de
invisibilidade e dupla vulnerabilidade".

Participaram membros e servidores do MPMA, do
Judiciário, representantes de instituições públicas e de
entidades de defesa das causas das mulheres e das
pessoas com deficiência.

O seminário virtual foi coordenado pela Escola
Superior do Ministério Público do Maranhão (ESMP)
e pelos Centros de Apoio Operacional de Proteção ao
Idoso  e  da  Pessoa com Def ic iênc ia  e  de
Enfrentamento à Violência de Gênero (CAOp Mulher).

Durante o seminário, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, e o desembargador Cleones Cunha
(presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar do
Tribunal de Justiça do Maranhão), assinaram a carta
de compromisso pelo enfrentamento da violência
contra a mulher com deficiência.

O documento tem como signatários o Ministério
Público do Maranhão, Tribunal de Justiça, Governo
do Maranhão, Defensoria Pública do Estado, OAB-MA,
entidades da sociedade civil organizada, entre as
quais o Coletivo de Mulheres com Deficiência do
Maranhão e a Frente Nacional de Mulheres com
Deficiência.

No âmbito de suas competências, cada ente assume o
compromisso de adotar as medidas cabíveis para
proteger as mulheres com deficiência de toda forma de
exploração, violência ou abuso, conforme preconiza a
Lei Federal nº 13.104/2015. Essa norma inseriu, no
artigo 121 do Código Penal, o parágrafo 7º, que
determinou o aumento da pena em 1/3 a 1/2 na
hipótese em que a vítima seja mulher com deficiência.

Na abertura do seminário, manifestaram-se pelo
Ministério Público para ressaltar a importância do
debate, fazendo alusão ao Dia Internacional da
Mulher, celebrado nesta terça-feira, 8, os promotores
de justiça Karla Adriana Vieira (diretora da ESMP),
Sandra Fagundes Garcia (coordenadora do CAOp
Mulher) e Alenilton Santos Júnior (coordenador do
CAOp de Proteção ao Idoso e da Pessoa com
Deficiência).

As entidades da sociedade civil foram representadas
pela advogada Priscila Sellares, do Coletivo de
Mulheres com Deficiência, e Deline Cutrim Lima, do
Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência.

Ambas elogiaram a iniciativa do Ministério Público
em promover a reflexão sobre a violência cotidiana
sofrida pelas mulheres com deficiência.

Ao assinar a carta-compromisso, o desembargador
Cleones Cunha fez um repúdio às falas machistas do
deputado estadual paulista Artur do Val contra as
mulheres ucranianas e declarou que irá orientar os
juízes estaduais do Maranhão que mencionem nas
sentenças referentes a crimes contra a mulher em
razão de gênero a condição de deficiência, ou não, da
vítima.

O procurador-geral de justiça assegurou que o
Ministério Público irá ampliar o combate à violência
contra a mulher com deficiência, com atividades de
prevenção e de enfrentamento a esse tipo de crime.
"As ações institucionais precisam ser conjuntas e
unificadas, aumentando os canais de denúncia,
criando e fortalecer os conselhos de direitos" sugeriu.

PROGRAMAÇÃO

Na programação do seminário, foi apresentado ainda
um vídeo da farmacêutica Maria da Penha, que deu
nome à Lei 11.340, que criou mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher. Maria
da Penha fez uma saudação aos participantes do
seminário virtual e apresentou reflexões sobre os
avanços oriundos desde a criação da lei, em 2006.

O ponto central do webinário foi a palestra da médica,
professora aposentada da UFRJ e ativista da causa
das pessoas com deficiência Isabel Maior. Primeira
pessoa com deficiência a comandar (2002-2011) a
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência da Presidência da República,
Isabel Maior chamou a atenção para temas como a
desigualdade de gênero, relacionamentos abusivos
dentro das famílias, casos de violência praticados por
cuidadores contra pessoas com deficiência e a
importância da part ic ipação pol í t ica para o
empoderamento das mulheres com deficiência.
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A ampliação da denúncia dos casos de violência
contra a mulher com deficiência também foi outro
ponto abordado pela palestrante. "A mulher não deve
sofrer abusos calada.

Devemos denunciar sempre, darmos à sociedade
responsabilidade para salvar as mulheres. Para isso,
devemos confiar nas instituições públicas e na
capacidade de resistência do povo brasileiro para
erradicar a violência".

Ao final do webinário, a advogada Isabelle Passinho,
presidente do Conselho Municipal das Pessoas com
Deficiência de São Luís, defendeu que os órgãos do
sistema de justiça sejam conscientizados para
atenderem as demandas das mulheres com
deficiência, evitando ampliar a dupla vulnerabilidade
delas.

Isabelle Passinho propôs que a carta-compromisso
estabeleça um cronograma para o cumprimento das
metas de enfrentamento à violência contra a mulher
com deficiência, garantindo a participação popular e o
controle social.

(CCOM-MPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXC

cRV=mPXM0LCCLLYCBPXSNLn66jMCpyn7BCe
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Empresários são alvo de operação da Seic e
Gaeco em Imperatriz (MA)

 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site:

https://folhadomaranhao.com/2022/03/09/empresarios-

sao-alvo-de-operacao-da-seic-e-gaeco-em-imperatriz-ma/
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Empresários são investigados por comércio
ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro

e organização criminosa no Maranhão
 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por g1 MA

Dois empresários da cidade de Imperatriz, na Região
Tocantina, são investigados por suspeita de
envolvimento em crimes de comércio ilegal de arma de
fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Como parte da investigação, a Superintendência
Estadual de Investigações Criminais (SEIC), sob a
coordenação do Departamento de Combate ao Crime
Organizado (DCCO), realizou, na manhã desta quarta-
feira (9), uma operação, onde foram cumpridos 20
mandados de busca e apreensão em endereços
vinculados aos investigados, para coletar provas.

A operação contou com o apoio operacional do Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Ministério Público do Maranhão em
Imperatriz (Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento
de Combate a Corrupção (Deccor Imperatriz).

Segundo o Ministério Público, as investigações
começaram após denúncias anônimas informarem que
uma elevada quant idade de munições eram
revendidas por empresas de propriedade dos
investigados. Além disso, o nome fantasia das
empresas e os endereços delas estavam em
constantes mudança. A polícia apurou, ainda, que
havia transporte de munições de forma ilegal para
outros Estados, utilizando pessoas como "laranjas",
entre outros crimes constatados ao longo das
investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/03/09/em

presarios-sao-investigados-por-comercio-ilegal-de-arma-

de-fogo-lavagem-de-dinheiro-e-organizacao-criminosa-

no-maranhao.ghtml

4

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/03/09/empresarios-sao-investigados-por-comercio-ilegal-de-arma-de-fogo-lavagem-de-dinheiro-e-organizacao-criminosa-no-maranhao.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/03/09/empresarios-sao-investigados-por-comercio-ilegal-de-arma-de-fogo-lavagem-de-dinheiro-e-organizacao-criminosa-no-maranhao.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/03/09/empresarios-sao-investigados-por-comercio-ilegal-de-arma-de-fogo-lavagem-de-dinheiro-e-organizacao-criminosa-no-maranhao.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/03/09/empresarios-sao-investigados-por-comercio-ilegal-de-arma-de-fogo-lavagem-de-dinheiro-e-organizacao-criminosa-no-maranhao.ghtml


Acusado de matar namorada em hotel vai a
júri popular em São Luís
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Por g1 MA - São Luís

O 1º Tribunal do Júri de São Luís julga nesta quarta-
feira (09) Allef Gonçalves Araújo Ribeiro, acusado de
matar, por estrangulamento, Jecimara Cristian
Marques Pacheco, na manhã do dia 7 de fevereiro de
2020, no quarto de um hotel, no bairro São Cristóvão.

A sessão de julgamento começa às 8h30, no salão
localizado no primeiro andar do Fórum, no bairro
Calhau, e será presidida pela juíza Rosângela Santos
Prazeres Macieira. Na acusação atuará o promotor
de Justiça, Samaroni Maia. O julgamento ocorre
durante as atividades da 20ª Semana Nacional
"Justiça pela Paz em Casa", aberta pelo Poder
Judiciário (7), em todo o Maranhão.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Allef
Gonçalves Araújo Ribeiro e Jecimara Cristian Marques
Pacheco conheceram-se há três anos, por meio de um
jogo virtual, passando a manter um relacionamento
amoroso desde então. Em janeiro de 2020, o
denunciado, que mora em São Paulo, veio para a
capi ta l  maranhense para conhecer a ví t ima
pessoalmente, o casal se hospedou no hotel, no dia 26
de janeiro, sem realizar o pagamento regular das
diárias do estabelecimento, motivo pelo qual estava
sendo constantemente cobrado pelos funcionários e
pela proprietária do hotel.

Consta na denúncia, que no dia do crime o
denunciado saiu do hotel por volta das 10h30h,
afirmando à proprietária que estava indo pegar o
dinheiro para realizar o pagamento das diárias,
evadindo-se e deixando a vítima, já morta, no local.

Conforme os autos, a mulher foi encontrada já sem
vida no banheiro do quarto do hotel, por um
funcionário, por volta das 18h.

Em depoimento à polícia, Allef Gonçalves confessou a
autoria do crime, afirmando que se aproveitou do
relacionamento e da confiança que possuía da vítima
para fazer com que esta se vendasse, sob a alegação
de que "ia fazer uma surpresa", para, então, asfixiá-la
com um cabo de internet, objetivando sair do
estabelecimento sem que ela fosse atrás dele.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/03/09/ac
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usado-de-matar-namorada-em-hotel-vai-a-juri-popular-

em-sao-luis.ghtml
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Operação mira dois empresários de
Imperatriz suspeitos de comércio ilegal de

arma de fogo
 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

IMPERATRIZ - Uma operação, realizada na manhã
desta quarta-feira (9), tem como alvo dois empresários
de Imperatriz, que são suspeitos de praticar crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Ffoi dado cumprimento a 20 mandados de busca e
apreensão, todos em endereços vinculados aos
investigados, para coletar elementos probatórios.

As investigações, segundo informações do Ministério
Público do Maranhão (MP-MA), começaram após
denúncias anônimas dando conta da elevada
quantidade de munições revendidas por empresas de
propriedade dos investigados, além de constantes
mudanças de suas denominações (nome fantasia) e
seus respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros Estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A operação é realizada pela Superintendência
Estadual de Investigações Criminais (Seic), sob a
coordenação do Departamento de Combate ao Crime
Organizado (DCCO), com apoio operacional do Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
C r i m i n o s a s  d o  M P - M A  e m  I m p e r a t r i z
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz),

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MP-MA e Sefaz.

Site:

https://imirante.com/imperatriz/noticias/2022/03/09/opera

cao-mira-dois-empresarios-de-imperatriz-suspeitos-de-

comercio-ilegal-de-arma-de-fogo.shtml
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Empresários maranhenses são alvo de
operação acusados de diversos crimes
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Da redação com MPMA

Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira
(9), em Impeartriz, tem como alvo dois empresários da
cidade que estariam envolvidos com prática de crimes
de comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de
dinheiro e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A  o p e r a ç ã o  e s t á  s e n d o  r e a l i z a d a  p e l a
Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC), sob a coordenação do Departamento de
Combate ao Crime Organizado (DCCO), com apoio
operacional do Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas do Ministério
P ú b l i c o  d o  M a r a n h ã o  e m  I m p e r a t r i z
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz).

Site:

https://jornalpequeno.com.br/2022/03/09/empresarios-

maranhenses-sao-alvo-de-operacao-acusados-de-

diversos-crimes/
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Gaeco e Polícia Civil deflagram operação em
Imperatriz
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Wallace Braga

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site: https://maranhaodeverdade.com.br/gaeco-e-policia-

civil-deflagram-operacao-em-imperatriz/
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Empresários do município de Imperatriz são
alvo de operação nesta quarta-feira do Seic e

Gaeco
 

MARANHÃO HOJE / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Aquiles Emir

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira (09), em Imperatriz,
operação que tem como alvos dois empresários da
cidade, cujos nomes não foram revelados. Eles
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site: https://maranhaohoje.com/maranhao/empresarios-

de-imperatriz-sao-alvo-de-operacao-nesta-quarta-feira-

do-seic-e-gaeco/
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Ministerio Público requer conclusão das
obras de posto de saúde no município de São

Luiz Gonzaga
 

MARANHÃO HOJE / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Aquiles Emir

As obras inacabadas, desde 2016, do posto de saúde
no povoado Três Setúbal, em São Luís Gonzaga do
Maranhão, motivaram o Ministério Público do
Maranhão a solicitar do Poder Judiciário que
determine a retomada dos serviços em 30 dias e a
conclusão da reforma em 120 dias.

O MPMA  requereu,  a inda,  que o Municíp io
disponibilize local adequado para atendimento médico
à população do povoado enquanto as obras não forem
concluídas e determine o pagamento de multa de R$
10 mil, por dia de descumprimento.

A Ação Civil Pública, com pedido de tutela provisória
de urgência, foi ajuizada na segunda-feira, 21, pelo
promotor de justiça Rodrigo Freire Wiltshire de
Carvalho. A si tuação do posto de saúde foi
denunciada, de forma anônima, na Ouvidoria do
MPMA.

A Promotoria de Justiça constatou, em inspeção, que
o prédio está abandonado e materiais de construção
estragados: sacos de cimento, pacotes de argamassa
e pedaços de lajotas.

O atendimento aos moradores do povoado Três
Setúbal está sendo realizado na Igreja Católica da
comunidade. A triagem é feita no salão central da
igreja, mesmo espaço onde são celebradas as missas.
As consultas médicas são realizadas dentro da
sacristia, em um ambiente totalmente insalubre para
consultas: chão batido, teto sem forro, paredes sujas e
úmidas.

"Observamos que armários com medicamentos,
ins t rumentos e  equ ipamentos médicos são
armazenados no cômodo usado como confessionário,
que, por sua vez, tem a mesma estrutura da sacristia",
descreveu, na ACP, Rodrigo Wiltshire de Carvalho.

Na avaliação do promotor de justiça, a situação
demonstra o total descaso da gestão municipal com os
moradores da localidade. O Ministério Público
solicitou esclarecimentos à Prefeitura de São Luís
Gonzaga mas não obteve retorno.

Em seguida, expediu Recomendação solicitando a
retomada das obras e a disponibilização de local
adequado para atendimento à população. O gestor
municipal Francisco Pedreira Martins Junior não deu
nenhuma resposta.

"Dessa forma, restando indubitável a conduta morosa
do Município de São Luís Gonzaga quanto à demanda
em questão, outro caminho não há senão o
ajuizamento da presente ação civil pública para
garantir a implementação do serviço público narrado",
concluiu Rodrigo Wiltshire de Carvalho.

Site: https://maranhaohoje.com/maranhao/ministerio-

publico-requer-conclusao-das-obras-de-posto-de-saude-

no-municipio-de-sao-luiz-gonzaga/
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IMPERATRIZ - Empresários são alvo de
operação do Seic e Gaeco

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - NOTÍCIAS. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rua Osvaldo Cruz, nº 1396, Centro                      CEP
65020-910                     São Luis - Maranhão

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Redação: CCOM-MPMA

Site: https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-

noticias-gerais/11/18737
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Homem acusado de matar namorada em
hotel vai a júri popular em São Luís
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Da Redação

Nesta quarta-feira (9), o 1º Tribunal do Júri de São
Luís, julga Allef Gonçalves Araújo Ribeiro, acusado de
matar, por estrangulamento, Jecimara Cristian
Marques Pacheco, na manhã do dia 7 de fevereiro de
2020, no quarto de um hotel, no bairro São Cristóvão.

A sessão de julgamento começa às 8h30, no salão
localizado no primeiro andar do Fórum, no bairro
Calhau, e será presidida pela juíza Rosângela Santos
Prazeres Macieira.

Na acusação atuará o promotor de Justiça ,
Samaroni Maia. O julgamento ocorre durante as
atividades da 20ª Semana Nacional "Justiça pela Paz
em Casa", aberta pelo Poder Judiciário (7), em todo o
Maranhão.

Segundo o Ministério Público, Allef Gonçalves Araújo
Ribeiro e Jecimara Cristian Marques Pacheco se
conheceram por meio de um jogo virtual há três anos e
passando a manter um relacionamento desde então.

Em janeiro de 2020, o acusado, que morava em São
Paulo, veio à capital maranhense para conhecer
pessoalmente a vítima, e o casal deu entrada no hotel
no dia 26 de janeiro, sem realizar o pagamento regular
das diárias do estabelecimento, motivo pelo qual
estava sendo constantemente cobrado pelos
funcionários e pela proprietária do hotel.

No dia do crime, o homem saiu do hotel por volta das
10h30, afirmando à proprietária que estava indo pegar
o dinheiro para realizar o pagamento das diárias,
evadindo-se e deixando a vítima, já morta, no local.

Segundo registros, a mulher foi encontrada morta no
banheiro do quarto do hotel por um funcionário por
volta das 18h.

Em depoimento à polícia, Allef Gonçalves confessou a
autoria do crime, afirmando que se aproveitou do
relacionamento e da confiança que possuía da vítima
para fazer com que esta se vendasse, sob a alegação
de que "ia fazer uma surpresa", para, então, asfixiá-la
com um cabo de internet, objetivando sair do
estabelecimento sem que ela fosse atrás dele.

Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2022/03/homem-
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Empresários são alvo de operação da Seic e
Gaeco em Imperatriz (Plantão)

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

omaranhense

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site: https://omaranhense.com/empresarios-sao-alvo-de-

operacao-da-seic-e-gaeco-em-imperatriz/
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Empresários são alvo de operação do Seic e
Gaeco (Justiça)

 

PORTAL DO MUNIM. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Portal do Munim

IMPERATRIZ - A Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (SEIC), sob a coordenação do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios. As investigações começaram após
denúncias anônimas dando conta da elevada
quantidade de munições revendidas por empresas de
propriedade dos investigados, além de constantes
mudanças de suas denominações (nome fantasia) e
seus respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

(Coordenadoria de Comunicação - MPMA)

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

sao-alvo-de-operacao-do-seic-e-gaeco/
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Seic e Gaeco fazem operação contra
empresários em Imperatriz

 

PORTAL GUARÁ / SÃO LUÍS / MA. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Política de Privacidade

Site: https://portalguara.com/seic-e-gaeco-fazem-

operacao-contra-empresario-em-imperatriz/
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Operação investiga empresários de
Imperatriz por diversos crimes
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Valéria Cristina

A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje (09), em
Imperatriz, uma operação que tem como alvo dois
empresários da cidade, suspeitos de estarem
envolvidos com prática de crimes de comércio ilegal
de arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização
criminosa. A ação é uma operação conjunta com o
Ministério Público. Até agora, 20 mandados de busca

A operação foi comandada pela Superintendência
Estadual de Investigações Criminais (SEIC), sob a
coordenação do Departamento de Combate ao Crime
Organizado (DCCO), com apoio operacional do Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Ministério Público do Maranhão em
Imperatriz (Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento
de Combate a Corrupção (Deccor Imperatriz).

As investigações começaram após denúncias
anônimas informando uma venda elevada de
munições por empresas dos investigados, além de
constantes mudanças de suas denominações (nome
fantasia) e endereços, assim como transportes desses
produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

Uma decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
autorizou a coleta de dados de todos os aparelhos
eletrônicos apreendidos nas propriedades dos
suspeitos, como também o compartilhamento das
provas com o Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz. A
identidade dos empresários investigados não foi
informado pela polícia.

Site: https://imperatriz.online/2022/03/09/operacao-

investiga-empresarios-de-imperatriz-por-diversos-

crimes/

18

https://imperatriz.online/2022/03/09/operacao-investiga-empresarios-de-imperatriz-por-diversos-crimes/
https://imperatriz.online/2022/03/09/operacao-investiga-empresarios-de-imperatriz-por-diversos-crimes/
https://imperatriz.online/2022/03/09/operacao-investiga-empresarios-de-imperatriz-por-diversos-crimes/


Ministério Público realiza webinário sobre
violência contra a mulher com deficiência
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O Ministério Público do Maranhão promoveu, nesta
segunda-feira, 7, o webinário "Violência de Gênero e
Mulher com Deficiência - aspectos da situação de
invisibilidade e dupla vulnerabilidade". Participaram
membros e servidores do MPMA, do Judiciário,
representantes de instituições públicas e de entidades
de defesa das causas das mulheres e das pessoas
com deficiência.

O seminário virtual foi coordenado pela Escola
Superior do Ministério Público do Maranhão (ESMP)
e pelos Centros de Apoio Operacional de Proteção ao
Idoso  e  da  Pessoa com Def ic iênc ia  e  de
Enfrentamento à Violência de Gênero (CAOp Mulher).

Durante o seminário, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, e o desembargador Cleones Cunha
(presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar do
Tribunal de Justiça do Maranhão), assinaram a carta
de compromisso pelo enfrentamento da violência
contra a mulher com deficiência.

O documento tem como signatários o Ministério
Público do Maranhão, Tribunal de Justiça, Governo
do Maranhão, Defensoria Pública do Estado, OAB-MA,
entidades da sociedade civil organizada, entre as
quais o Coletivo de Mulheres com Deficiência do
Maranhão e a Frente Nacional de Mulheres com
Deficiência.

No âmbito de suas competências, cada ente assume o
compromisso de adotar as medidas cabíveis para
proteger as mulheres com deficiência de toda forma de
exploração, violência ou abuso, conforme preconiza a
Lei Federal nº 13.104/2015. Essa norma inseriu, no
artigo 121 do Código Penal, o parágrafo 7º, que
determinou o aumento da pena em 1/3 a 1/2 na
hipótese em que a vítima seja mulher com deficiência.

Na abertura do seminário, manifestaram-se pelo
Ministério Público para ressaltar a importância do
debate, fazendo alusão ao Dia Internacional da
Mulher, celebrado nesta terça-feira, 8, os promotores
de justiça Karla Adriana Vieira (diretora da ESMP),
Sandra Fagundes Garcia (coordenadora do CAOp
Mulher) e Alenilton Santos Júnior (coordenador do
CAOp de Proteção ao Idoso e da Pessoa com
Deficiência).

As entidades da sociedade civil foram representadas
pela advogada Priscila Sellares, do Coletivo de
Mulheres com Deficiência, e Deline Cutrim Lima, do
Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência. Ambas
elogiaram a iniciativa do Ministério Público em
promover a reflexão sobre a violência cotidiana sofrida
pelas mulheres com deficiência.

Ao assinar a carta-compromisso, o desembargador
Cleones Cunha fez um repúdio às falas machistas do
deputado estadual paulista Artur do Val contra as
mulheres ucranianas e declarou que irá orientar os
juízes estaduais do Maranhão que mencionem nas
sentenças referentes a crimes contra a mulher em
razão de gênero a condição de deficiência, ou não, da
vítima.

O procurador-geral de justiça assegurou que o
Ministério Público irá ampliar o combate à violência
contra a mulher com deficiência, com atividades de
prevenção e de enfrentamento a esse tipo de crime.
"As ações institucionais precisam ser conjuntas e
unificadas, aumentando os canais de denúncia,
criando e fortalecer os conselhos de direitos" sugeriu.

PROGRAMAÇÃO

Na programação do seminário, foi apresentado ainda
um vídeo da farmacêutica Maria da Penha, que deu
nome à Lei 11.340, que criou mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher. Maria
da Penha fez uma saudação aos participantes do
seminário virtual e apresentou reflexões sobre os
avanços oriundos desde a criação da lei, em 2006.

O ponto central do webinário foi a palestra da médica,
professora aposentada da UFRJ e ativista da causa
das pessoas com deficiência Isabel Maior. Primeira
pessoa com deficiência a comandar (2002-2011) a
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência da Presidência da República,
Isabel Maior chamou a atenção para temas como a
desigualdade de gênero, relacionamentos abusivos
dentro das famílias, casos de violência praticados por
cuidadores contra pessoas com deficiência e a
importância da part ic ipação pol í t ica para o
empoderamento das mulheres com deficiência.

A ampliação da denúncia dos casos de violência
contra a mulher com deficiência também foi outro
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ponto abordado pela palestrante. "A mulher não deve
sofrer abusos calada. Devemos denunciar sempre,
darmos à sociedade responsabilidade para salvar as
mulheres. Para isso, devemos confiar nas instituições
públicas e na capacidade de resistência do povo
brasileiro para erradicar a violência".

Ao final do webinário, a advogada Isabelle Passinho,
presidente do Conselho Municipal das Pessoas com
Deficiência de São Luís, defendeu que os órgãos do
sistema de justiça sejam conscientizados para
atenderem as demandas das mulheres com
deficiência, evitando ampliar a dupla vulnerabilidade
delas.

Isabelle Passinho propôs que a carta-compromisso
estabeleça um cronograma para o cumprimento das
metas de enfrentamento à violência contra a mulher
com deficiência, garantindo a participação popular e o
controle social.

Fonte: CCOM-MPMA

Site: https://fmnativa.com.br/noticia/1155482/ministerio-

publico-realiza-webinario-sobre-violencia-contra-a-

mulher-com-deficiencia

20

https://fmnativa.com.br/noticia/1155482/ministerio-publico-realiza-webinario-sobre-violencia-contra-a-mulher-com-deficiencia
https://fmnativa.com.br/noticia/1155482/ministerio-publico-realiza-webinario-sobre-violencia-contra-a-mulher-com-deficiencia
https://fmnativa.com.br/noticia/1155482/ministerio-publico-realiza-webinario-sobre-violencia-contra-a-mulher-com-deficiencia


Empresários são investigados por comércio
ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro

e organização criminosa no Maranhão
 

SPIAI.COM - NOTÍCIAS. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Os empresários foram alvo de uma operação realizada
na manhã desta quarta-feira (9), pela SEIC, com o
apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), em Imperatriz.
Empresários são investigados por comércio ilegal de
arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização
criminosa no Maranhão

Divulgação/MP-MA

Dois empresários da cidade de Imperatriz, na Região
Tocantina, são investigados por suspeita de
envolvimento em crimes de comércio ilegal de arma de
fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Como parte da investigação, a Superintendência
Estadual de Investigações Criminais (SEIC), sob a
coordenação do Departamento de Combate ao Crime
Organizado (DCCO), realizou, na manhã desta quarta-
feira (9), uma operação, onde foram cumpridos 20
mandados de busca e apreensão em endereços
vinculados aos investigados, para coletar provas.

Empresários são investigados por comércio ilegal de
arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização
criminosa no Maranhão

Divulgação/MP-MA

A operação contou com o apoio operacional do Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Ministério Público do Maranhão em
Imperatriz (Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento
de Combate a Corrupção (Deccor Imperatriz).

Empresários são investigados por comércio ilegal de
arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização
criminosa no Maranhão

Divulgação/MP-MA

Segundo o Ministério Público, as investigações
começaram após denúncias anônimas informarem que
uma elevada quant idade de munições eram
revendidas por empresas de propriedade dos
investigados. Além disso, o nome fantasia das
empresas e os endereços delas estavam em

constantes mudança. A polícia apurou, ainda, que
havia transporte de munições de forma ilegal para
outros Estados, utilizando pessoas como "laranjas",
entre outros crimes constatados ao longo das
investigações.

Empresários são investigados por comércio ilegal de
arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização
criminosa no Maranhão

Divulgação/MP-MA

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site: https://www.spiai.com/empresarios-sao-

investigados-por-comercio-ilegal-de-arma-de-fogo-

lavagem-de-dinheiro-e-organizacao-c-186942.html
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Gaeco e Polícia Civil deflagram operação em
Imperatriz
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A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site: http://diegoemir.com/2022/03/gaeco-e-policia-civil-

deflagram-operacao-em-imperatriz/
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Em Imperatriz, empresários são alvos de
operação do Seic e Gaeco

 

BLOG DO GLAUCIO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 9 de Março de 2022
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Gláucio Ericeira

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site: https://www.glaucioericeira.com.br/2022/03/em-

imperatriz-empresarios-sao-alvo-de-operacao-do-seic-e-

gaeco/
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Gaeco e Seic deflagram operação em
Imperatriz contra empresários por corrupção

 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Qua, 9 de Março de 2022
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A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site: https://blogdominard.com.br/2022/03/gaeco-e-seic-

deflagram-operacao-em-imperatriz-contra-empresarios-

corruptos/
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Empresários do município de Imperatriz são
alvo de operação nesta quarta-feira do Seic e

Gaeco
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Valber Alves

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira (09), em Imperatriz,
operação que tem como alvos dois empresários da
cidade, cujos nomes não foram revelados. Eles
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site:

https://www.blogdovalberalves.com/noticia/1136/empres

arios-do-municipio-de-imperatriz-sao-alvo-de-operacao-

nesta-quarta-feira-do-seic-e-gaeco
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Acusado de matar namorada em hotel vai a
júri popular em São Luís
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Sergio

O 1º Tribunal do Júri de São Luís julga nesta quarta-
feira (09) Allef Gonçalves Araújo Ribeiro, acusado de
matar, por estrangulamento, Jecimara Cristian
Marques Pacheco, na manhã do dia 7 de fevereiro de
2020, no quarto de um hotel, no bairro São Cristóvão.

A sessão de julgamento começa às 8h30, no salão
localizado no primeiro andar do Fórum, no bairro
Calhau, e será presidida pela juíza Rosângela Santos
Prazeres Macieira. Na acusação atuará o promotor
de Justiça, Samaroni Maia. O julgamento ocorre
durante as atividades da 20ª Semana Nacional
"Justiça pela Paz em Casa", aberta pelo Poder
Judiciário (7), em todo o Maranhão.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Allef
Gonçalves Araújo Ribeiro e Jecimara Cristian Marques
Pacheco conheceram-se há três anos, por meio de um
jogo virtual, passando a manter um relacionamento
amoroso desde então. Em janeiro de 2020, o
denunciado, que mora em São Paulo, veio para a
capi ta l  maranhense para conhecer a ví t ima
pessoalmente, o casal se hospedou no hotel, no dia 26
de janeiro, sem realizar o pagamento regular das
diárias do estabelecimento, motivo pelo qual estava
sendo constantemente cobrado pelos funcionários e
pela proprietária do hotel.

Consta na denúncia, que no dia do crime o
denunciado saiu do hotel por volta das 10h30h,
afirmando à proprietária que estava indo pegar o
dinheiro para realizar o pagamento das diárias,
evadindo-se e deixando a vítima, já morta, no local.

Conforme os autos, a mulher foi encontrada já sem
vida no banheiro do quarto do hotel, por um
funcionário, por volta das 18h.

Em depoimento à polícia, Allef Gonçalves confessou a
autoria do crime, afirmando que se aproveitou do
relacionamento e da confiança que possuía da vítima
para fazer com que esta se vendasse, sob a alegação
de que "ia fazer uma surpresa", para, então, asfixiá-la
com um cabo de internet, objetivando sair do
estabelecimento sem que ela fosse atrás dele.

Fonte: g1 MA
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Site: https://blogdowellingtonsergio.com.br/acusado-de-

matar-namorada-em-hotel-vai-a-juri-popular-em-sao-luis/
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Empresários são alvo de operação da Seic e
Gaeco em Imperatriz/MA

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2022/03/empres

arios-sao-alvo-de-operacao-da.html
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IMPERATRIZ - Empresários são alvo de
operação do Seic e Gaeco

 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site: https://horaextra.slz.br/2022/03/09/imperatriz-

empresarios-sao-alvo-de-operacao-do-seic-e-gaeco/

29

https://horaextra.slz.br/2022/03/09/imperatriz-empresarios-sao-alvo-de-operacao-do-seic-e-gaeco/
https://horaextra.slz.br/2022/03/09/imperatriz-empresarios-sao-alvo-de-operacao-do-seic-e-gaeco/


Gaeco e Seic fazem buscas contra
empresários acusados de organização

criminosa
 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/03/empresari

os-sao-alvos-do-gaeco-por-organizacao-criminosa-em-

imperatriz/
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Acusado de matar estudante maranhense no
Piauí é condenado a 15 anos de prisão

 

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 9 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

Aconteceu na última segunda-feira (07), na 2ª Vara do
Tribunal do Júri no Fórum Criminal de Teresina, o
julgamento de Deivid Ferreira de Sousa, acusado de
assassinar o estudante de Caxias-MA, Gabriel Brenno
Nogueira da Silva. O réu foi condenado a 15 anos, 06
meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

Deivid Ferreira, imputado como autor do crime pelo
Ministério Público do Piauí, estava recolhido na
Penitenciária Irmão Guido aguardando julgamento.

A ex-mulher do acusado, Thayanne Fernandes, foi a
primeira a depor, sem a presença do réu, por se sentir
constrangida na frente dele. Em seu depoimento, a
jovem relatou sua relação com o Deivid e com a
vítima. Ela informou que conheceu Gabriel Brenno
através das redes sociais e que o encontrou
pessoalmente uma vez, na pensão onde ele morava.

Thayanne Fernandes contou que no período do crime
já estava separada de Deivid Ferreira de Sousa, mas
ainda vivia na mesma casa com ele.

"A gente já estava 'separado de corpos', mas vivia
dentro de uma casa. Há um ano e meio a gente estava
separado", relatou.

A jovem relatou ainda que Deivid Ferreira a torturava
psicologicamente, mas por razões financeiras, ela não
podia sair da residência onde eles moravam.

Thayanne Fernandes contou ainda que o acusado não
ficou aborrecido ao saber das suas conversas com
Gabriel Brenno porque ele já teria traído ela. "Quando
ele descobriu, viu prints de conversas, ele me
perguntou se era eu e eu disse que sim. [.] Ele não
ficou aborrecido porque em fevereiro eu descobri uma
traição dele, eu confrontei e ele admitiu, eu quis ir
embora, mas ele não quis deixar", disse.

A principal l inha de investigação foi de crime
passional, já que, segundo as investigações, a vítima
teria um relacionamento amoroso com a esposa do
acusado.

O crime

O estudante Gabriel Brenno foi vítima de disparo de

arma de fogo às 6h40 do dia 17 de julho de 2019
enquanto caminhava para um cursinho, que
frequentava no Centro de Teresina, próximo à pensão
onde residia. Ele era natural de Caxias-MA, e se
mudou para o Piauí com o intuito de estudar.

Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia 23 de
julho de 2019 em decorrência do disparo, que atingiu
sua cabeça.

O Ministério Público do Piauí ressaltou que o crime
teria sido premeditado "a materialidade do homicídio
está comprovada nos autos (.); há indicativo de que o
acusado premeditou e arquitetou toda a ação delitiva,
revelando com tais atos, a sua periculosidade ao meio
social".

Site: https://www.netoweba.com.br/2022/03/acusado-de-

matar-estudante-maranhense.html

31

https://www.netoweba.com.br/2022/03/acusado-de-matar-estudante-maranhense.html
https://www.netoweba.com.br/2022/03/acusado-de-matar-estudante-maranhense.html


Gaeco e Seic fazem buscas contra
empresários acusados de organização

criminosa
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Blog do Neto Weba

A Superintendência Estadual de Investigações
Cr im ina i s  (SE IC) ,  sob  a  coo rdenação  do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO), com apoio operacional do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas do
Ministério Público do Maranhão em Imperatriz
(Gaeco/Imperatriz) e do 1º Departamento de Combate
a Corrupção (Deccor Imperatriz), está realizando, na
manhã desta quarta-feira, 9, em Imperatriz, operação
que tem como alvos dois empresários da cidade, que
estariam envolvidos com prática de crimes de
comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Durante a operação foi dado cumprimento a 20
mandados de busca e apreensão, todos em endereços
vinculados aos investigados, para coletar elementos
probatórios.

As investigações começaram após denúncias
anônimas dando conta da elevada quantidade de
munições revendidas por empresas de propriedade
dos investigados, além de constantes mudanças de
suas denominações (nome fantasia) e seus
respectivos endereços, assim como transportes
desses produtos de forma ilegal para outros estados,
utilizando pessoas como "laranjas", entre outros
crimes constatados ao longo das investigações.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
também autorizou a extração de dados de todos os
aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como o
compartilhamento das provas produzidas com o
Exército Brasileiro, MPMA e Sefaz.

Site: https://www.netoweba.com.br/2022/03/gaeco-e-seic-

fazem-buscas-contra.html
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Plano contra o feminicídio terá investimento
de R$ 600 milhões
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ASSUNTOS AFINS

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, Damares Alves, falou ontem à noite, em
pronunciamento especial para o Dia da Mulher, sobre
as ações conduzidas pela pasta para melhorar a vida
das brasileiras. Segundo ela, só no ano passado,
foram investidos cerca de R$ 236 bilhões em políticas
voltadas às mulheres. A ministra destacou que nos
últimos três anos foram sancionadas cerca de 30 leis
que beneficiam as mulheres. Elas também contaram
com prioridade em vários programas como os de
moradia e regular ização fundiár ia, o Auxí l io
Emergencial  e o Auxí l io Brasi l .

Em seu pronunciamento, Damares Alves deu especial
destaque ao combate à violência contra a mulher.
Segundo ela, serão investidos mais de R$ 600 milhões
no Plano de Enfrentamento ao Feminicídio até 2023. O
plano contará com atuação conjunta de cinco
ministérios. Além disso, serão inauguradas 23 novas
casas da mulher brasileira. A ministra também falou
sobre a equipagem das polícias especializadas e do
treinamento das delegacias comuns para atendimento
às vítimas de violência. "Nenhuma mulher ficará para
trás", disse a ministra. (AGÊNCIA BRASIL)
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MPMA realiza webinário sobre violência
contra a mulher com deficiência
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O Ministério Público do Maranhão promoveu, nesta
segunda-feira, 7, o webinário "Violência de Gênero e
Mulher com Deficiência - aspectos da situação de
invisibilidade e dupla vulnerabilidade".

Participaram membros e servidores do MPMA, do
Judiciário, representantes de instituições públicas e de
entidades de defesa das causas das mulheres e das
pessoas com deficiência.

O seminário virtual foi coordenado pela Escola
Superior do Ministério Público do Maranhão (ESMP)
e pelos Centros de Apoio Operacional de Proteção ao
Idoso  e  da  Pessoa com Def ic iênc ia  e  de
Enfrentamento à Violência de Gênero (CAOp Mulher).

Durante o seminário, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, e o desembargador Cleones Cunha
(presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar do
Tribunal de Justiça do Maranhão), assinaram a carta
de compromisso pelo enfrentamento da violência
contra a mulher com deficiência.

O documento tem como signatários o Ministério
Público do Maranhão, Tribunal de Justiça, Governo
do Maranhão, Defensoria Pública do Estado, OAB-MA,
entidades da sociedade civil organizada, entre as
quais o Coletivo de Mulheres com Deficiência do
Maranhão e a Frente Nacional de Mulheres com
Deficiência.

No âmbito de suas competências, cada ente assume o
compromisso de adotar as medidas cabíveis para
proteger as mulheres com deficiência de toda forma de
exploração, violência ou abuso, conforme preconiza a
Lei Federal nº 13.104/2015. Essa norma inseriu, no
artigo 121 do Código Penal, o parágrafo 7º, que
determinou o aumento da pena em 1/3 a 1/2 na
hipótese em que a vítima seja mulher com deficiência.

Na abertura do seminário, manifestaram-se pelo
Ministério Público para ressaltar a importância do
debate, fazendo alusão ao Dia Internacional da
Mulher, celebrado nesta terça-feira, 8, os promotores
de justiça Karla Adriana Vieira (diretora da ESMP),
Sandra Fagundes Garcia (coordenadora do CAOp
Mulher) e Alenilton Santos Júnior (coordenador do
CAOp de Proteção ao Idoso e da Pessoa com
Deficiência).

As entidades da sociedade civil foram representadas
pela advogada Priscila Sellares, do Coletivo de
Mulheres com Deficiência, e Deline Cutrim Lima, do
Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência.

Ambas elogiaram a iniciativa do Ministério Público
em promover a reflexão sobre a violência cotidiana
sofrida pelas mulheres com deficiência.

Ao assinar a carta-compromisso, o desembargador
Cleones Cunha fez um repúdio às falas machistas do
deputado estadual paulista Artur do Val contra as
mulheres ucranianas e declarou que irá orientar os
juízes estaduais do Maranhão que mencionem nas
sentenças referentes a crimes contra a mulher em
razão de gênero a condição de deficiência, ou não, da
vítima.

O procurador-geral de justiça assegurou que o
Ministério Público irá ampliar o combate à violência
contra a mulher com deficiência, com atividades de
prevenção e de enfrentamento a esse tipo de crime.
"As ações institucionais precisam ser conjuntas e
unificadas, aumentando os canais de denúncia,
criando e fortalecer os conselhos de direitos" sugeriu.

PROGRAMAÇÃO

Na programação do seminário, foi apresentado ainda
um vídeo da farmacêutica Maria da Penha, que deu
nome à Lei 11.340, que criou mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher. Maria
da Penha fez uma saudação aos participantes do
seminário virtual e apresentou reflexões sobre os
avanços oriundos desde a criação da lei, em 2006.

O ponto central do webinário foi a palestra da médica,
professora aposentada da UFRJ e ativista da causa
das pessoas com deficiência Isabel Maior. Primeira
pessoa com deficiência a comandar (2002-2011) a
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência da Presidência da República,
Isabel Maior chamou a atenção para temas como a
desigualdade de gênero, relacionamentos abusivos
dentro das famílias, casos de violência praticados por
cuidadores contra pessoas com deficiência e a
importância da part ic ipação pol í t ica para o
empoderamento das mulheres com deficiência.
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A ampliação da denúncia dos casos de violência
contra a mulher com deficiência também foi outro
ponto abordado pela palestrante. "A mulher não deve
sofrer abusos calada.

Devemos denunciar sempre, darmos à sociedade
responsabilidade para salvar as mulheres. Para isso,
devemos confiar nas instituições públicas e na
capacidade de resistência do povo brasileiro para
erradicar a violência".

Ao final do webinário, a advogada Isabelle Passinho,
presidente do Conselho Municipal das Pessoas com
Deficiência de São Luís, defendeu que os órgãos do
sistema de justiça sejam conscientizados para
atenderem as demandas das mulheres com
deficiência, evitando ampliar a dupla vulnerabilidade
delas.

Isabelle Passinho propôs que a carta-compromisso
estabeleça um cronograma para o cumprimento das
metas de enfrentamento à violência contra a mulher
com deficiência, garantindo a participação popular e o
controle social.

(CCOM-MPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXC

cRV=mPXM0LCCLLYCBPXSNLn66jMCpyn7BCe

3

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXCcRV=mPXM0LCCLLYCBPXSNLn66jMCpyn7BCe
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXCcRV=mPXM0LCCLLYCBPXSNLn66jMCpyn7BCe


Homem é preso em Arame por descumprir
medida protetiva

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍCIA - pág.: 08. Qua, 9 de Março de 2022
ASSUNTOS AFINS

ARAME/MA - A Polícia Civil do Maranhão prendeu em
flagrante, nesta terça-feira (8), um homem pela prática
do crime de descumprimento de medida protetiva de
urgência, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, na
cidade de Arame.

A prisão faz parte da Operação Resguardo, que visa,
no âmbito nacional, o combate à violência contra a
mulher. Após ser acionada, uma equipe da Polícia
Civil se dirigiu ao local dos fatos, onde constatou
violação de medida protetiva de aproximação da
ofendida, decretada judicialmente, ocasião em que foi
dada voz de prisão. O homem foi apresentado na
delegacia para ser submetido aos processos legais, e
posteriormente recambiado a uma unidade prisional da
região, onde aguardará um parecer do Poder
Judiciário.

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXC

cRV=mPXM0LCCLLYCBPXSNLn66jMCpyn7BCe
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Ministerio Público requer conclusão das
obras de posto de saúde no município de São

Luiz Gonzaga
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Aquiles Emir

As obras inacabadas, desde 2016, do posto de saúde
no povoado Três Setúbal, em São Luís Gonzaga do
Maranhão, motivaram o Ministério Público do
Maranhão a solicitar do Poder Judiciário que
determine a retomada dos serviços em 30 dias e a
conclusão da reforma em 120 dias.

O MPMA  requereu,  a inda,  que o Municíp io
disponibilize local adequado para atendimento médico
à população do povoado enquanto as obras não forem
concluídas e determine o pagamento de multa de R$
10 mil, por dia de descumprimento.

A Ação Civil Pública, com pedido de tutela provisória
de urgência, foi ajuizada na segunda-feira, 21, pelo
promotor de justiça Rodrigo Freire Wiltshire de
Carvalho. A si tuação do posto de saúde foi
denunciada, de forma anônima, na Ouvidoria do
MPMA.

A Promotoria de Justiça constatou, em inspeção, que
o prédio está abandonado e materiais de construção
estragados: sacos de cimento, pacotes de argamassa
e pedaços de lajotas.

O atendimento aos moradores do povoado Três
Setúbal está sendo realizado na Igreja Católica da
comunidade. A triagem é feita no salão central da
igreja, mesmo espaço onde são celebradas as missas.
As consultas médicas são realizadas dentro da
sacristia, em um ambiente totalmente insalubre para
consultas: chão batido, teto sem forro, paredes sujas e
úmidas.

"Observamos que armários com medicamentos,
ins t rumentos e  equ ipamentos médicos são
armazenados no cômodo usado como confessionário,
que, por sua vez, tem a mesma estrutura da sacristia",
descreveu, na ACP, Rodrigo Wiltshire de Carvalho.

Na avaliação do promotor de justiça, a situação
demonstra o total descaso da gestão municipal com os
moradores da localidade. O Ministério Público
solicitou esclarecimentos à Prefeitura de São Luís
Gonzaga mas não obteve retorno.

Em seguida, expediu Recomendação solicitando a
retomada das obras e a disponibilização de local
adequado para atendimento à população. O gestor
municipal Francisco Pedreira Martins Junior não deu
nenhuma resposta.

"Dessa forma, restando indubitável a conduta morosa
do Município de São Luís Gonzaga quanto à demanda
em questão, outro caminho não há senão o
ajuizamento da presente ação civil pública para
garantir a implementação do serviço público narrado",
concluiu Rodrigo Wiltshire de Carvalho.

Site: https://maranhaohoje.com/maranhao/ministerio-

publico-requer-conclusao-das-obras-de-posto-de-saude-

no-municipio-de-sao-luiz-gonzaga/
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Ministério Público realiza webinário sobre
violência contra a mulher com deficiência
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O Ministério Público do Maranhão promoveu, nesta
segunda-feira, 7, o webinário "Violência de Gênero e
Mulher com Deficiência - aspectos da situação de
invisibilidade e dupla vulnerabilidade". Participaram
membros e servidores do MPMA, do Judiciário,
representantes de instituições públicas e de entidades
de defesa das causas das mulheres e das pessoas
com deficiência.

O seminário virtual foi coordenado pela Escola
Superior do Ministério Público do Maranhão (ESMP)
e pelos Centros de Apoio Operacional de Proteção ao
Idoso  e  da  Pessoa com Def ic iênc ia  e  de
Enfrentamento à Violência de Gênero (CAOp Mulher).

Durante o seminário, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, e o desembargador Cleones Cunha
(presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar do
Tribunal de Justiça do Maranhão), assinaram a carta
de compromisso pelo enfrentamento da violência
contra a mulher com deficiência.

O documento tem como signatários o Ministério
Público do Maranhão, Tribunal de Justiça, Governo
do Maranhão, Defensoria Pública do Estado, OAB-MA,
entidades da sociedade civil organizada, entre as
quais o Coletivo de Mulheres com Deficiência do
Maranhão e a Frente Nacional de Mulheres com
Deficiência.

No âmbito de suas competências, cada ente assume o
compromisso de adotar as medidas cabíveis para
proteger as mulheres com deficiência de toda forma de
exploração, violência ou abuso, conforme preconiza a
Lei Federal nº 13.104/2015. Essa norma inseriu, no
artigo 121 do Código Penal, o parágrafo 7º, que
determinou o aumento da pena em 1/3 a 1/2 na
hipótese em que a vítima seja mulher com deficiência.

Na abertura do seminário, manifestaram-se pelo
Ministério Público para ressaltar a importância do
debate, fazendo alusão ao Dia Internacional da
Mulher, celebrado nesta terça-feira, 8, os promotores
de justiça Karla Adriana Vieira (diretora da ESMP),
Sandra Fagundes Garcia (coordenadora do CAOp
Mulher) e Alenilton Santos Júnior (coordenador do
CAOp de Proteção ao Idoso e da Pessoa com
Deficiência).

As entidades da sociedade civil foram representadas
pela advogada Priscila Sellares, do Coletivo de
Mulheres com Deficiência, e Deline Cutrim Lima, do
Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência. Ambas
elogiaram a iniciativa do Ministério Público em
promover a reflexão sobre a violência cotidiana sofrida
pelas mulheres com deficiência.

Ao assinar a carta-compromisso, o desembargador
Cleones Cunha fez um repúdio às falas machistas do
deputado estadual paulista Artur do Val contra as
mulheres ucranianas e declarou que irá orientar os
juízes estaduais do Maranhão que mencionem nas
sentenças referentes a crimes contra a mulher em
razão de gênero a condição de deficiência, ou não, da
vítima.

O procurador-geral de justiça assegurou que o
Ministério Público irá ampliar o combate à violência
contra a mulher com deficiência, com atividades de
prevenção e de enfrentamento a esse tipo de crime.
"As ações institucionais precisam ser conjuntas e
unificadas, aumentando os canais de denúncia,
criando e fortalecer os conselhos de direitos" sugeriu.

PROGRAMAÇÃO

Na programação do seminário, foi apresentado ainda
um vídeo da farmacêutica Maria da Penha, que deu
nome à Lei 11.340, que criou mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher. Maria
da Penha fez uma saudação aos participantes do
seminário virtual e apresentou reflexões sobre os
avanços oriundos desde a criação da lei, em 2006.

O ponto central do webinário foi a palestra da médica,
professora aposentada da UFRJ e ativista da causa
das pessoas com deficiência Isabel Maior. Primeira
pessoa com deficiência a comandar (2002-2011) a
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência da Presidência da República,
Isabel Maior chamou a atenção para temas como a
desigualdade de gênero, relacionamentos abusivos
dentro das famílias, casos de violência praticados por
cuidadores contra pessoas com deficiência e a
importância da part ic ipação pol í t ica para o
empoderamento das mulheres com deficiência.

A ampliação da denúncia dos casos de violência
contra a mulher com deficiência também foi outro
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ponto abordado pela palestrante. "A mulher não deve
sofrer abusos calada. Devemos denunciar sempre,
darmos à sociedade responsabilidade para salvar as
mulheres. Para isso, devemos confiar nas instituições
públicas e na capacidade de resistência do povo
brasileiro para erradicar a violência".

Ao final do webinário, a advogada Isabelle Passinho,
presidente do Conselho Municipal das Pessoas com
Deficiência de São Luís, defendeu que os órgãos do
sistema de justiça sejam conscientizados para
atenderem as demandas das mulheres com
deficiência, evitando ampliar a dupla vulnerabilidade
delas.

Isabelle Passinho propôs que a carta-compromisso
estabeleça um cronograma para o cumprimento das
metas de enfrentamento à violência contra a mulher
com deficiência, garantindo a participação popular e o
controle social.

Fonte: CCOM-MPMA

Site: https://fmnativa.com.br/noticia/1155482/ministerio-

publico-realiza-webinario-sobre-violencia-contra-a-

mulher-com-deficiencia
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Câmara aprova regulamentação do transporte
alternativo em São Luís

 

BLOG DA ROSE CASTRO / SÃO LUÍS / MA. Qua, 9 de Março de 2022
ASSUNTOS AFINS

A Câmara Municipal de São Luís aprovou durante a
sessão ordinária dessa terça-feira, dia 8, o projeto de
lei nº 044/22, de autoria do vereador Astro de Ogum
(PCdoB), que regulamenta o transporte alternativo na
capital maranhense. A proposição faz alterações na
Lei Municipal nº 3.430/96, que dispõe sobre o sistema
de transporte da cidade.

O projeto foi aprovado em regime de urgência
urgentíssima, com dispensa dos pareceres das
comissões temáticas da Casa. A proposição teve
emendas dos vereadores Umbelino Júnior (PRTB) e
do Coletivo Nós (PT) e seguiu para a apreciação do
prefeito Eduardo Braide (Podemos).

Alterações - Em seu texto, a proposição diz que as
cooperativas de transporte complementar alternativo
da cidade também podem explorar o sistema de
transporte coletivo de São Luís, desde que autorizadas
e nos termos definidos pela Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT).

Entre as mudanças, o projeto de lei do vereador Astro
de Ogum altera a redação do artigo 10 da Lei
Municipal nº 3.430/96 para incluir o transporte
alternativo entre os permitidos na cidade.

Dessa forma, os serviços de transportes coletivo
urbano no município de São Luís passam a ser
classificados como: regular; opcional; experimental; de
fretamento; extraordinário; e transporte complementar
alternativo.

Ainda segundo o projeto de lei, para manter a
organização e o equilíbrio do sistema público de
transporte urbano, o transporte complementar
alternativo de passageiros estará obrigado a respeitar
as leis do Municípios de São Luís.

Também ficou determinado que o serviço de
transporte complementar alternativo será explorado
em caráter contínuo sobre o regime de concessões e
operará no formato de linhas metropolitanas e
periféricas de São Luís em até 40% dos horários do
transporte urbano cadastrados na SMTT.

"No projeto do transporte alternativo, nós estamos
beneficiando trabalhadores, pais e mães de família e a
população de São Luís. A nossa obrigação é
realmente trabalhar para a sociedade. Lutamos por

isso há muito tempo", disse o vereador Astro de
Ogum, autor do projeto e presidente da Comissão de
Mobilidade Urbana da Casa.

Site: http://www.rosecastro.com.br/2022/03/camara-

aprova-regulamentacao-do.html
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No interior do Maranhão, homem espanca
companheira em pleno Dia Internacional da

Mulher e é preso em flagrante
 

BLOG DANIEL MATOS / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 9 de Março de 2022
ASSUNTOS AFINS

Daniel Matos

A Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena prendeu
em flagrante homem suspeito de agredir companheira
no povoado Campo Novo em pleno Dia Internacional
da Mulher (8 de março). O homem de iniciais A.J.V
teria espancado sua companheira, desferindo golpes e
a puxando pelos cabelos. Os vizinhos, ao tomarem
conhecimento do ato de violência doméstica,
comunicaram às forças de segurança pública, que
imediatamente encaminharam uma equipe para o
local.

A equipe da Delegacia de Santa Helena tem
combatido com firmeza os crimes envolvendo violência
domestica e familiar contra a mulher. No Dia
Internacional da Mulher, é recompensador atuar em
proteção a uma vítima do sexo feminino em estado de
vulnerabilidade.

O suspeito foi encaminhado ao presídio, onde ficará à
disposição do Poder Judiciário.

Site:

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2022/03/09/n

o-interior-do-maranhao-homem-espanca-companheira-

em-pleno-dia-internacional-da-mulher-e-e-preso-em-

flagrante/
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Câmara aprova regulamentação do transporte
alternativo em São Luís

 

BLOG DO GLAUCIO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 9 de Março de 2022
ASSUNTOS AFINS

Gláucio Ericeira

A Câmara Municipal de São Luís aprovou durante a
sessão ordinária dessa terça-feira, dia 8, o projeto de
lei nº 044/22, de autoria do vereador Astro de Ogum
(PCdoB), que regulamenta o transporte alternativo na
capital maranhense. A proposição faz alterações na
Lei Municipal nº 3.430/96, que dispõe sobre o sistema
de transporte da cidade.

O projeto foi aprovado em regime de urgência
urgentíssima, com dispensa dos pareceres das
comissões temáticas da Casa. A proposição teve
emendas dos vereadores Umbelino Júnior (PRTB) e
do Coletivo Nós (PT) e seguiu para a apreciação do
prefeito Eduardo Braide (Podemos).

Alterações - Em seu texto, a proposição diz que as
cooperativas de transporte complementar alternativo
da cidade também podem explorar o sistema de
transporte coletivo de São Luís, desde que autorizadas
e nos termos definidos pela Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT).

Entre as mudanças, o projeto de lei do vereador Astro
de Ogum altera a redação do artigo 10 da Lei
Municipal nº 3.430/96 para incluir o transporte
alternativo entre os permitidos na cidade.

Dessa forma, os serviços de transportes coletivo
urbano no município de São Luís passam a ser
classificados como: regular; opcional; experimental; de
fretamento; extraordinário; e transporte complementar
alternativo.

Ainda segundo o projeto de lei, para manter a
organização e o equilíbrio do sistema público de
transporte urbano, o transporte complementar
alternativo de passageiros estará obrigado a respeitar
as leis do Municípios de São Luís.

Também ficou determinado que o serviço de
transporte complementar alternativo será explorado
em caráter contínuo sobre o regime de concessões e
operará no formato de linhas metropolitanas e
periféricas de São Luís em até 40% dos horários do
transporte urbano cadastrados na SMTT.

"No projeto do transporte alternativo, nós estamos
beneficiando trabalhadores, pais e mães de família e a

população de São Luís. A nossa obrigação é
realmente trabalhar para a sociedade. Lutamos por
isso há muito tempo", disse o vereador Astro de
Ogum, autor do projeto e presidente da Comissão de
Mobilidade Urbana da Casa.

Site: https://www.glaucioericeira.com.br/2022/03/camara-

aprova-regulamentacao-do-transporte-alternativo-em-

sao-luis/
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