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Adolescente suspeita de participar da morte
de outra jovem é apreendida em São Luís
Na manhã dessa quarta (9), uma adolescente de 15
anos suspeita de estar envolvida no assassinato de
outra jovem foi apreendida em São Luís.
O crime, que aconteceu no final de 2019, teria sido
motivado por uma guerra entre facções criminosas em
bairros da zona rural da capital.
De acordo com a Delegacia do Adolescente Infrator
(DAI), a vítima estava em uma festa particular
promovida por integrantes de uma facção criminosa
quando teria sido identificada por um dos participantes
como sendo simpatizante de uma facção rival.
Após vasculhar o celular da jovem, os membros da
organização criminosa encontraram fotos que
confirmavam as suspeitas. Diante disso, a adolescente
passou a ser agredida publicamente por cerca de 10
criminosos e teve seu cabelo cortado com uso de uma
navalha.
Depois de quase uma hora de tortura, a vítima foi
arrastada para um matagal e executada com vários
tiros na cabeça. A adolescente apreendida, que na
época tinha 13 anos de idade, era uma das pessoas
envolvidas no crime.
Diante dos fatos, a jovem foi encaminhada para o
núcleo de atendimento inicial da FUNAC, onde ficará à
disposição do Ministério Público e do Poder
Judiciário.
Fonte: G1 MA
Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/13197adolescente-suspeita-de-participar-da-morte-de-outrajovem-e-apreendida-em-sao-luis
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Adolescente suspeita de participar da morte
de outra jovem é apreendida em São Luís;
ambas eram de facções criminosas rivais
Por g1 MA

Na manhã dessa quarta (9), uma adolescente de 15
anos suspeita de estar envolvida no assassinato de
outra jovem foi apreendida em São Luís.
O crime, que aconteceu no final de 2019, teria sido
motivado por uma guerra entre facções criminosas em
bairros da zona rural da capital.
De acordo com a Delegacia do Adolescente Infrator
(DAI), a vítima estava em uma festa particular
promovida por integrantes de uma facção criminosa
quando teria sido identificada por um dos participantes
como sendo simpatizante de uma facção rival.
Após vasculhar o celular da jovem, os membros da
organização criminosa encontraram fotos que
confirmavam as suspeitas. Diante disso, a adolescente
passou a ser agredida publicamente por cerca de 10
criminosos e teve seu cabelo cortado com uso de uma
navalha.
Depois de quase uma hora de tortura, a vítima foi
arrastada para um matagal e executada com vários
tiros na cabeça. A adolescente apreendida, que na
época tinha 13 anos de idade, era uma das pessoas
envolvidas no crime.
Diante dos fatos, a jovem foi encaminhada para o
núcleo de atendimento inicial da FUNAC, onde ficará à
disposição do Ministério Público e do Poder
Judiciário.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/03/11/ad
olescente-suspeita-de-participar-da-morte-outra-joveme-apreendida-em-sao-luis-ambas-eram-de-faccoescriminosas-rivais.ghtml
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MOB e Cooperativas reajustam passagem de
ônibus de São Luís para a Baixada via ferry
boat
A quinta-feira, dia 10 de março de 2022 ficará marcada
na vida de muitos brasileiros, em especial dos
maranhenses. Com o reajuste dos combustíveis,
passagem de ônibus de São Luís para municípios da
Baixada e Litoral Ocidental Maranhense via ferry boat
também tiveram valores reajustados pela MOB e
Cooperativas. Para quem mora em Bequimão, os
valores foram reajustados em R$5,00. Veja a tabela
com os valores abaixo .
Mas, segundo fontes do G7, o reajuste do valor da
passagem do ferry boat também será reajustado. De
acordo com nossa fonte, a MOB estaria apenas
aguardando o mês de abril, período em que o novos
ferry boats deverão iniciar a trafegabilidade do porto
da Ponta da Espera para o Cujupe. Segundo nossa
fonte, a passagem devem passar dos atuais R$12,00
para R$15,00.
Já os valores da passagem para travessia de veículos
também devem sofre reajuste, mas possivelmente a
partir de abril, quando se espera a nova frota de
embarcações das empresas licitadas.
Mais uma vez o povo vai pagar a conta. Enquanto
isso, nenhum "representante" do povo na Assembleia
se manifesta sobre o assunto. Está todo mundo em
silêncio! Enquanto isso, ferry boats continuam
sucateados, atrasando viagem, dificultando a compra
da passagem pela internet e massacrando os
passageiros.
Com a palavra, Procon-MA, MOB, Cooperativas,
Ministério Público do Consumidor, Deputados e
Governo do Maranhão, já que a passagem de São
Luís para a Baixada é a mais cara do Brasil, se
comparando com a distância percorrida.
Site: https://g7ma.com/mob-e-cooperativas-reajustampassagem-de-onibus-de-sao-luis-para-a-baixada-viaferry-boat/
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Adolescente é detida pela polícia por
suspeita de participação em homicídio
Da Redação com informações da Polícia Civil

Na manhã da última quarta-feira (9), Polícia Civil
cumpriu mandado de apreensão e prisão contra uma
adolescente suspeita de envolvimento na morte de
outra adolescente. O caso aconteceu final do ano de
2019, e o motivo foi conflito entre facções criminosas
em bairros da zona rural de São Luís.
Segundo a Delegacia do Adolescente Infrator(DAI), a
vítima estava em uma festa particular promovida por
integrantes de uma facção criminosa e foi identificada
por um dos presentes como simpatizante de uma
facção rival. Com as suspeitas, os membros da facção
vasculharam o celular da vítima e encontraram fotos
que confirmaram suas suspeitas.
A partir daí, a vítima foi então agredida publicamente
por 10 criminosos e teve o cabelo cortado com uso de
uma navalha. Após quase uma hora de tortura, a
adolescente foi arrastada para um matagal e
executada com tiros na cabeça.
Ainda segundo a delegacia, a adolescente apreendida,
na época com 13 anos de idade, estaria entre os
responsáveis pelo crime bárbaro. A jovem será
encaminhada para o núcleo de atendimento inicial da
FUNAC, e ficará à disposição do Ministério Público e
do Poder Judiciário. A ação contou com apoio do 15º
Distrito Policial do São Raimundo.
Site:
https://oimparcial.com.br/policia/2022/03/adolescente-edetida-pela-policia-por-suspeita-de-participacao-emhomicidio/
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Mobilização do MPMA contribuiu para fim
da prova de vida presencial do INSS
omaranhense

O Ministério Público do Maranhão foi a instituição
pioneira a defender alternativas para a prova de vida
de idosos junto ao INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social). A reivindicação foi debatida
inicialmente, em 9 de julho de 2021, por iniciativa do
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso,
José Augusto Cutrim Gomes.
Foram discutidas estratégias conjuntas para evitar
novos casos de bloqueios de benefícios e pensões de
idosos, devido à impossibilidade de eles irem às
agências bancárias presencialmente. O encontro teve
a participação do procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, e do chefe do Serviço de Benefícios do INSS
de São Luís, Francisco Portela.
Ainda no ano passado, Augusto Cutrim destacou, no
encontro com representantes da Rede de Proteção e
Defesa da Pessoa Idosa (Renadi), a preocupação com
as pessoas que recebiam o benefício e não tinham
condições físicas ou mentais de fazer a prova de vida.
"A ideia, à época, era criar um projeto-piloto, com
novos procedimentos, evitando que nenhum idoso
acamado passasse pela humilhação de se deslocar a
uma agência bancária", afirmou Augusto Cutrim.

de instituições para discutir a questão da prova de vida
de idosos. O coordenador-geral de Pagamentos e
Gestão de Serviços Previdenciários do INSS, Sérgio
Cheque Bernardo, participou de forma remota,
representando a direção nacional.
A reunião teve representantes do Conselho Municipal
da Pessoa Idosa, Conselho Estadual do Idoso, INSS,
Câmara Municipal de São Luís, Assembleia Legislativa
do Maranhão, Sindicato de Assistentes Sociais do
Maranhão, Defensoria Pública Estadual, Defensoria
Pública da União, Centro Integrado de Apoio e
Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, Centro
de Atenção Integral à Saúde do Idoso, Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Social, Conselho
Regional de Serviço Social do Maranhão, Secretaria
Municipal da Criança e Assistência Social de São Luís,
Centros de Referência de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Banco do
Nordeste.
Ao final da reunião, o promotor de justiça Augusto
Cutrim propôs a constituição de um comitê envolvendo
todas as instituições participantes para buscar
solucionar os problemas enfrentados por idosos com
mais de 80 anos e dificuldades de locomoção no que
diz respeito à prova de vida.

NOVA REGRA DA PROVA DE VIDA
Em fevereiro deste ano, após a mobilização do MPMA,
o governo federal aboliu a prova de vida presencial
para aposentados e pensionistas. O novo
procedimento será feito pelo cruzamento de dados
públicos municipais, estaduais e federais.

Em 2 de setembro, foi realizada reunião na sede da
Gerência Executiva do INSS, em São Luís, e foi
informada a existência de 570 processos pendentes
de prova de vida. No dia 23 de setembro, nova reunião
foi realizada, na sede da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso, com a gerência do INSS.

MOBILIZAÇÃO

RESULTADO

Em 17 de agosto de 2021, a 1ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Idoso de São Luís instaurou
Procedimento Administrativo com objetivo de
promover levantamentos, estudos e medidas
necessárias para subsidiar programas ou projetos, em
parceria com o Poder Público, visando assegurar
meios alternativos para a realização do procedimento
de prova de vida pelo INSS.

Na avaliação do procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, a mobilização do MPMA e a articulação com
as instituições que defendem direitos dos idosos foi
fundamental para que o procedimento de prova de
vida do INSS fosse desburocratizado. "O governo
federal reconheceu a necessidade de facilitar a vida
dos idosos na medida que eles não precisarão mais se
dirigir às agências bancárias para continuar recebendo
seus benefícios. Trata-se de uma vitória de toda a
sociedade que é resultado da mobilização do
Ministério Público do Maranhão".

Em uma reunião realizada, no auditório da
Procuradoria Geral de Justiça, em 19 de agosto, o
Ministério Público reuniu, mais uma vez, uma série
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Site: https://omaranhense.com/mobilizacao-do-mpmacontribuiu-para-fim-da-prova-de-vida-presencial-do-inss/
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Adolescente suspeita de participar da morte
de outra jovem é apreendida em São Luís;
ambas eram de facções criminosas rivais
YGOR MOTTA

Na manhã dessa quarta (9), uma adolescente de 15
anos suspeita de estar envolvida no assassinato de
outra jovem foi apreendida em São Luís.
O crime, que aconteceu no final de 2019, teria sido
motivado por uma guerra entre facções criminosas em
bairros da zona rural da capital.
De acordo com a Delegacia do Adolescente Infrator
(DAI), a vítima estava em uma festa particular
promovida por integrantes de uma facção criminosa
quando teria sido identificada por um dos participantes
como sendo simpatizante de uma facção rival.
Após vasculhar o celular da jovem, os membros da
organização criminosa encontraram fotos que
confirmavam as suspeitas. Diante disso, a adolescente
passou a ser agredida publicamente por cerca de 10
criminosos e teve seu cabelo cortado com uso de uma
navalha.
Depois de quase uma hora de tortura, a vítima foi
arrastada para um matagal e executada com vários
tiros na cabeça. A adolescente apreendida, que na
época tinha 13 anos de idade, era uma das pessoas
envolvidas no crime.
Diante dos fatos, a jovem foi encaminhada para o
núcleo de atendimento inicial da FUNAC, onde ficará à
disposição do Ministério Público e do Poder
Judiciário.
Site: https://noticiadomaranhao.com/noticia/1676adolescente-suspeita-de-participar-da-morte-de-outrajovem-e-apreendida-em-sao-luis-ambas-eram-defaccoes-criminosas-rivais
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Adolescente é apreendida por crime bárbaro
no Maranhão
Um mandado de apreensão foi cumprido pela Polícia
Civil do Maranhão contra uma adolescente envolvida
na morte de uma também adolescente no final do ano
de 2019, em razão da guerra entre facções criminosas
em bairros da zona rural de São Luís.
Segundo apurado pela Delegacia do Adolescente
Infrator (DAI), a vítima estava em uma festa particular
promovida por integrantes de uma facção criminosa e
teria sido identificada por um dos presentes como
sendo simpatizante de uma facção rival.
Diante das suspeitas, membros da facção
vasculharam o celular da vítima e encontraram fotos
que confirmavam as suspeitas.
A vítima passou então a ser agredida publicamente
por cerca de 10 criminosos e teve seu cabelo cortado
com uso de uma navalha. Após quase uma hora de
tortura, a vítima foi arrastada para um matagal e
executada com tiros na cabeça.
A adolescente apreendida que na época tinha 13 anos
de idade, está entre os responsáveis pelo crime
bárbaro.
A adolescente foi encaminhada para o núcleo de
atendimento inicial da FUNAC, onde ficará à
disposição do Ministério Público e do Poder
Judiciário.
Site:
http://www.suacidade.com/noticias/policia/adolescentee-apreendida-por-crime-barbaro-no-maranhao
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IMPERATRIZ: PROFESSOR TEM CASA
INVADIDA PELA POLICIA, AO
CONFUDIREM ENDEREÇO DURANTE
OPERAÇÃO DA GAECO
Carlos Cristiano

Policiais erraram o endereço da operação e chegaram
a arrombar uma porta da casa.
Um professor do Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) foi confundido com bandidos e teve a porta
arrombada e a casa invadida por policiais por volta das
5h da manhã desta quarta-feira (9), em Imperatriz.

que o professor não era objeto da citada operação. O
IFMA reconhece a importância do trabalho policial e da
Justiça, mas diante do erro material observado e do
trauma provocado ao servidor e sua família, a
instituição oficiou a Secretaria de Segurança Pública
e o Ministério Público Estadual, solicitando apoio
para a devida apuração dos fatos, a fim de que a
verdade seja estabelecida .
G1/MA

Revoltado, Roberth Guimarães usou as redes sociais
para relatar cenas de abuso de autoridade e
constrangimento, além de prejuízos financeiros.

Site: https://www.carloscristiano.com/2022/03/imperatrizprofessor-tem-casa-invadida.html

IMPERARIZ: EMPRESÁRIOS SÃO ALVOS DE
OPERAÇÃO DA SEIC E GAECO
A operação do Gaeco buscava combater o comércio
ilegal de armas e munições e estavam em posse de
um bandado de busca e apreensão, mas, segundo
Roberth, eles não tocaram a campainha e já chegaram
arrebentando o portão da casa, onde moram ele e sua
família.
Só após alguns minutos da operação, os policiais
descobriram que procuraram uma pessoa com outro
nome. Ou seja, erraram o endereço da casa. Diante
dos prejuízos, Robert registrou um boletim de
ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e cobra uma
posição das autoridades pelo caso.
O Instituto Federal do Maranhão emitiu nota de
solidariedade ao professor.
O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) lamenta a
ação policial ocorrida contra o professor Robert
Guimarães Silva, servidor da instituição, na
privacidade do seu lar e na presença de sua família,
em Imperatriz. O fato ocorreu no início da manhã
desta quarta-feira (9), quando o docente teve a casa
alvo de operação de busca e apreensão de armas, em
procedimento sem a identificação das autoridades
participantes. Somente após os procedimentos
rotineiros em operações dessa natureza, foi verificado
9
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Mobilização do MPMA contribuiu para fim
da prova de vida presencial do INSS
Ludwig Almeida

Inscreva-se em nosso canal
O Ministério Público do Maranhão foi a instituição
pioneira a defender alternativas para a prova de vida
de idosos junto ao INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social). A reivindicação foi debatida
inicialmente, em 9 de julho de 2021, por iniciativa do
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso,
José Augusto Cutrim Gomes.
Foram discutidas estratégias conjuntas para evitar
novos casos de bloqueios de benefícios e pensões de
idosos, devido à impossibilidade de eles irem às
agências bancárias presencialmente. O encontro teve
a participação do procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, e do chefe do Serviço de Benefícios do INSS
de São Luís, Francisco Portela.
Ainda no ano passado, Augusto Cutrim destacou, no
encontro com representantes da Rede de Proteção e
Defesa da Pessoa Idosa (Renadi), a preocupação com
as pessoas que recebiam o benefício e não tinham
condições físicas ou mentais de fazer a prova de vida.
"A ideia, à época, era criar um projeto-piloto, com
novos procedimentos, evitando que nenhum idoso
acamado passasse pela humilhação de se deslocar a
uma agência bancária", afirmou Augusto Cutrim.

Procuradoria Geral de Justiça, em 19 de agosto, o
Ministério Público reuniu, mais uma vez, uma série
de instituições para discutir a questão da prova de vida
de idosos. O coordenador-geral de Pagamentos e
Gestão de Serviços Previdenciários do INSS, Sérgio
Cheque Bernardo, participou de forma remota,
representando a direção nacional.
A reunião teve representantes do Conselho Municipal
da Pessoa Idosa, Conselho Estadual do Idoso, INSS,
Câmara Municipal de São Luís, Assembleia Legislativa
do Maranhão, Sindicato de Assistentes Sociais do
Maranhão, Defensoria Pública Estadual, Defensoria
Pública da União, Centro Integrado de Apoio e
Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, Centro
de Atenção Integral à Saúde do Idoso, Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Social, Conselho
Regional de Serviço Social do Maranhão, Secretaria
Municipal da Criança e Assistência Social de São Luís,
Centros de Referência de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Banco do
Nordeste.
Ao final da reunião, o promotor de justiça Augusto
Cutrim propôs a constituição de um comitê envolvendo
todas as instituições participantes para buscar
solucionar os problemas enfrentados por idosos com
mais de 80 anos e dificuldades de locomoção no que
diz respeito à prova de vida.

NOVA REGRA DA PROVA DE VIDA
Em fevereiro deste ano, após a mobilização do MPMA,
o governo federal aboliu a prova de vida presencial
para aposentados e pensionistas. O novo
procedimento será feito pelo cruzamento de dados
públicos municipais, estaduais e federais.

Em 2 de setembro, foi realizada reunião na sede da
Gerência Executiva do INSS, em São Luís, e foi
informada a existência de 570 processos pendentes
de prova de vida. No dia 23 de setembro, nova reunião
foi realizada, na sede da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso, com a gerência do INSS.

MOBILIZAÇÃO

RESULTADO

Em 17 de agosto de 2021, a 1ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Idoso de São Luís instaurou
Procedimento Administrativo com objetivo de
promover levantamentos, estudos e medidas
necessárias para subsidiar programas ou projetos, em
parceria com o Poder Público, visando assegurar
meios alternativos para a realização do procedimento
de prova de vida pelo INSS.

Na avaliação do procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, a mobilização do MPMA e a articulação com
as instituições que defendem direitos dos idosos foi
fundamental para que o procedimento de prova de
vida do INSS fosse desburocratizado. "O governo
federal reconheceu a necessidade de facilitar a vida
dos idosos na medida que eles não precisarão mais se
dirigir às agências bancárias para continuar recebendo
seus benefícios. Trata-se de uma vitória de toda a
sociedade que é resultado da mobilização do

Em uma reunião realizada, no auditório da
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Ministério Público do Maranhão". As informações são
do MPMA.
Por Ludwig Almeida at
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Amanda Gentil avança e ganha apoios pelo Maranhão
Em Miranda do Norte a pré-candidata a deputada
federal e secretária de Governo de Caxias, engenheira
Amanda Gentil conquistou o apoio do mé...
Vereador de Matões pede ao governador Flávio Dino a
devolução de policiais
O vereador Aurélio da Mata denunciou a redução do
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quarta-feira (09), na Câmara de Ver...
Flávio Dino volta a ser professor de Direito da UFMA
em abril
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Professor é confundido com alvo da polícia e
tem casa invadida em Imperatriz
Walison Campos

Um professor do Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) foi confundido com bandidos e teve a porta
arrombada e a casa invadida por policiais por volta das
5h da manhã de quarta-feira (9), em Imperatriz.
Revoltado, Roberth Guimarães usou as redes sociais
para relatar cenas de abuso de autoridade e
constrangimento, além de prejuízos financeiros.
A operação do Gaeco buscava combater o comércio
ilegal de armas e munições e estavam em posse de
um bandado de busca e apreensão, mas, segundo
Roberth, eles não tocaram a campainha e já chegaram
arrebentando o portão da casa, onde moram ele e sua
família.
Só após alguns minutos da operação, os policiais
descobriram que procuraram uma pessoa com outro
nome. Ou seja, erraram o endereço da casa. Diante
dos prejuízos, Robert registrou um boletim de
ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e cobra uma
posição das autoridades pelo caso.
O Instituto Federal do Maranhão emitiu nota de
solidariedade ao professor.
"O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) lamenta a
ação policial ocorrida contra o professor Robert
Guimarães Silva, servidor da instituição, na
privacidade do seu lar e na presença de sua família,
em Imperatriz. O fato ocorreu no início da manhã
desta quarta-feira (9), quando o docente teve a casa
alvo de operação de busca e apreensão de armas, em
procedimento sem a identificação das autoridades
participantes. Somente após os procedimentos
rotineiros em operações dessa natureza, foi verificado
que o professor não era objeto da citada operação. O
IFMA reconhece a importância do trabalho policial e da
Justiça, mas diante do erro material observado e do
trauma provocado ao servidor e sua família, a
instituição oficiou a Secretaria de Segurança Pública
e o Ministério Público Estadual, solicitando apoio
para a devida apuração dos fatos, a fim de que a
verdade seja estabelecida".
Categoria: Uncategorized
Site: https://www.blogdowalison.com.br/professor-e-
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confundido-com-alvo-da-policia-e-tem-casa-invadidaem-imperatriz/
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FACILITADOR - Mobilização do MPMA
contribuiu para fim da prova de vida
presencial do INSS
Walkir Marinho

de prova de vida pelo INSS.

O Ministério Público do Maranhão foi a instituição
pioneira a defender alternativas para a prova de vida
de idosos junto ao INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social). A reivindicação foi debatida
inicialmente, em 9 de julho de 2021, por iniciativa do
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso,
José Augusto Cutrim Gomes.

Em uma reunião realizada, no auditório da
Procuradoria Geral de Justiça, em 19 de agosto, o
Ministério Público reuniu, mais uma vez, uma série
de instituições para discutir a questão da prova de vida
de idosos. O coordenador-geral de Pagamentos e
Gestão de Serviços Previdenciários do INSS, Sérgio
Cheque Bernardo, participou de forma remota,
representando a direção nacional.

Questão foi discutida em diversas reuniões
Foram discutidas estratégias conjuntas para evitar
novos casos de bloqueios de benefícios e pensões de
idosos, devido à impossibilidade de eles irem às
agências bancárias presencialmente. O encontro teve
a participação do procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, e do chefe do Serviço de Benefícios do INSS
de São Luís, Francisco Portela.
Ainda no ano passado, Augusto Cutrim destacou, no
encontro com representantes da Rede de Proteção e
Defesa da Pessoa Idosa (Renadi), a preocupação com
as pessoas que recebiam o benefício e não tinham
condições físicas ou mentais de fazer a prova de vida.
" A ideia, à época, era criar um projeto-piloto, com
novos procedimentos, evitando que nenhum idoso
acamado passasse pela humilhação de se deslocar a
uma agência bancária", afirmou Augusto Cutrim.
NOVA REGRA DA PROVA DE VIDA
Em fevereiro deste ano, após a mobilização do MPMA,
o governo federal aboliu a prova de vida presencial
para aposentados e pensionistas. O novo
procedimento será feito pelo cruzamento de dados
públicos municipais, estaduais e federais.
MOBILIZAÇÃO
Em 17 de agosto de 2021, a 1ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Idoso de São Luís instaurou
Procedimento Administrativo com objetivo de
promover levantamentos, estudos e medidas
necessárias para subsidiar programas ou projetos, em
parceria com o Poder Público, visando assegurar
meios alternativos para a realização do procedimento

A reunião teve representantes do Conselho Municipal
da Pessoa Idosa, Conselho Estadual do Idoso, INSS,
Câmara Municipal de São Luís, Assembleia Legislativa
do Maranhão, Sindicato de Assistentes Sociais do
Maranhão, Defensoria Pública Estadual, Defensoria
Pública da União, Centro Integrado de Apoio e
Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, Centro
de Atenção Integral à Saúde do Idoso, Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Social, Conselho
Regional de Serviço Social do Maranhão, Secretaria
Municipal da Criança e Assistência Social de São Luís,
Centros de Referência de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Banco do
Nordeste.
Ao final da reunião, o promotor de justiça Augusto
Cutrim propôs a constituição de um comitê envolvendo
todas as instituições participantes para buscar
solucionar os problemas enfrentados por idosos com
mais de 80 anos e dificuldades de locomoção no que
diz respeito à prova de vida.
Em 2 de setembro, foi realizada reunião na sede da
Gerência Executiva do INSS, em São Luís, e foi
informada a existência de 570 processos pendentes
de prova de vida. No dia 23 de setembro, nova reunião
foi realizada, na sede da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso, com a gerência do INSS.
RESULTADO
Na avaliação do procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, a mobilização do MPMA e a articulação com
as instituições que defendem direitos dos idosos foi
fundamental para que o procedimento de prova de
14
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vida do INSS fosse desburocratizado. "O governo
federal reconheceu a necessidade de facilitar a vida
dos idosos na medida que eles não precisarão mais se
dirigir às agências bancárias para continuar recebendo
seus benefícios. Trata-se de uma vitória de toda a
sociedade que é resultado da mobilização do
Ministério Público do Maranhão". (CCOM-MPMA)
Site: https://horaextra.slz.br/2022/03/11/facilitadormobilizacao-do-mpma-contribuiu-para-fim-da-prova-devida-presencial-do-inss/
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Promotoria pede anulação de contrato de R$
139 mil da Prefeitura de Buriticupu
O Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de
Justiça de Buriticupu, expediu uma Recomendação
requerendo a anulação de um contrato de 139,5 mil
celebrado pela Prefeitura da cidade para realização de
concurso público. A empresa vencedora do certame foi
a L. J. Assessoria e Planejamento Administrativo.
O documento foi emitido pelo promotor de Justiça,
Felipe Augusto Rotondo, que afirmou que no contrato
nº 20220119/2022 vários preceitos legais foram
ignorados.
Entre as irregularidades apontadas pelo representante
ministerial estão a ausência de referência ao empenho
no contrato; não consta no processo ato/portaria de
designação de um representante da Administração,
para acompanhamento e fiscalização do contrato; o
contrato deixou de apresentar cláusulas que
estabelecem o objeto e seus elementos
característicos, o regime de execução ou a forma de
fornecimento.
Segundo Felipe Rotondo, há urgência em corrigir a
ilegalidade demonstrada e evitar danos ao erário.
Desse modo, recomendou ao prefeito de Buriticupu
João Carlos Teixeira da Silva a imediata anulação da
Tomada de Preços 010-2022 e ao Contrato
20220119/2022, realizados pela Prefeitura Municipal
de Buriticupu, bem como todos os atos administrativos
e contratuais.
Requereu também a tomada de todas as providências
legais para a imediata devolução ao erário municipal
de quaisquer valores já pagos à empresa, com os
valores devidamente corrigidos pelo INPC ou índice
similar.
O prefeito terá que enviar, em 48 horas, documento
comprobatório do cumprimento da Recomendação,
sob pena do ajuizamento das medidas judiciais
cabíveis, inclusive na seara criminal.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/03/promotori
a-pede-anulacao-de-contrato-da-prefeitura-de-buriticupu/
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Promotor pede anulação imediata de contrato
em Buriticupu e concurso público deve ser
suspenso
Nilson Sá

corrigidos pelo INPC ou índice similar; e

A contratação da uma empresa especializada para
realização de concurso público para provimento de
cargos efetivos no Município de Buriticupu foi vista
com irregularidades pelo Ministério Público do
Maranhão. O certame que está com inscrições abertas
deve ser cancelado.

3. que seja encaminhado, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO do cumprimento à presente
Recomendação , sob pena do ajuizamento das
medidas judiciais cabíveis, inclusive na seara criminal,
para responsabilização solidária do gestor e dos
demais envolvidos nos ilícitos aqui noticiados."

A Prefeitura de Buriticupu abriu na última sexta-feira
(4) as inscrições para o referido concurso público
ofertando 889 vagas imediatas e forma cadastro
reserva de aprovados em 49 cargos de níveis
fundamental, médio, técnico e superior.
O contrato 20220119/2022, firmado entre a Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento de
Buriticupu e a L J Assessoria e Planejamento
Administrativo LTDA., para a realização do certame,
no valor total de R$ 139 mil e 500, teria vigência de 11
meses e foi assinado e publicado no último dia 1º de
fevereiro.

Blog do Luis Cardoso
Prefeito João Carlos
Site: http://nilsonsa.blogspot.com/2022/03/promotorpede-anulacao-imediata-de.html

De acordo com o Promotor de Justiça Felipe
Augusto Rotondo há ausência de referência ao
empenho no contrato, entre outros erros. "É
recomendável constar no instrumento contratual o
número da nota de empenho, visto que esta
representa a garantia ao credor de que existe crédito
orçamentário disponível e suficiente para atender a
despesa objeto do contrato", citou.
Diante de tais observações, o representante do MPMA
recomendou, em caráter de urgência, ao prefeito de
Buriticupu, João Carlos Teixeira da Silva e ao
Ordenador de Despesas Afonso Barros Batista, que:
"1. proceda à imediata ANULAÇÃO Tomada de Preços
010-2022 e ao Contrato 20220119/2022, realizados
pela Prefeitura Municipal de Buriticupu, bem como
todos os atos administrativos e contratuais
subsequentes;
2. Que sejam tomadas todas as providências legais
para a imediata devolução ao erário municipal de
quaisquer valores já pagos em do Contrato
20220119/2022, com os valores devidamente
17
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Neto Evangelista atua como assistente de
acusação do Ministério Público em mais uma
ação de combate à violência contra as
mulheres
No mês em que se comemora o Dia Internacional da
Mulher, o deputado estadual Neto Evangelista ampliou
seu leque de ações e atividades voltadas para as
mulheres. Na última quarta-feira (9), o parlamentou
atuou como advogado assistente de acusação do
Ministério Público, em casos de feminicídio.

combate à violência contra às mulheres em eventos
sociais e esportivos no estado.

Em suas redes sociais, o advogado que fez uma
brilhante sustentação oral durante o debate no
Tribunal do Júri, falou da honra de atuar como
advogado assistente de acusação no caso da jovem
Jecimara Cristian Marques Pacheco, morta por
estrangulamento em 7 de fevereiro de 2020, no quarto
de um hotel, no bairro São Cristovão em São Luís.

Enfim, uma atuação digna de respeito e
reconhecimento por parte de toda sociedade
maranhense.

"Não podemos mais aceitar esses crimes bárbaros
contra as mulheres. Que essa condenação de 19 anos
e 3 meses de reclusão sirva de exemplo a toda
sociedade e que a justiça sempre prevaleça" , disse
Neto em suas redes sociais sobre o julgamento.

Vale destacar que estão em tramitação mais três
projetos de lei para atendimento a mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar.

Site: https://osvaldomaya.com.br/neto-evangelista-atuacomo-assistente-de-acusacao-do-ministerio-publico-emmais-uma-acao-de-combate-a-violencia-contra-asmulheres/

O acusado que está preso desde a época do crime foi
condenado a 19 anos e 3 meses de reclusão por
homicídio triplamente qualificado (feminicídio, asfixia e
uso de recurso que impediu a defesa da vítima).
Ações no parlamento
Como deputado, Neto é autor de várias leis que
garantem igualdade e segurança para as mulheres.
Entre as conquistas estão a lei 11.354 que proíbe a
nomeação de pessoas condenadas por crimes de
violência doméstica e feminicídio em cargo público e a
Lei 11.189 que assegura à gestante inscrita em
concurso público a remarcação do Teste de Aptidão
Física (TAF), independente de previsão expressa no
edital do concurso público, em data diversa da
prevista.
Além disso, também são de autoria do parlamentar a
Lei 9.507 que garante às grávidas vagas em
estacionamentos de estabelecimentos públicos e
privados no Maranhão e a Lei 11.430/2021 que
determina a realização de campanhas preventivas de
18
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Jovem consegue na justiça direito de
acompanhar em sala de aula irmã cega e
surda
Sergio Matias

Fonte: DPE/MA
A Defensoria Pública do Estado (DPE/MA) obteve,
recentemente, uma importante vitória em favor de
assistida cega e surda, que desde o início do ano
vinha enfrentando dificuldades no acesso aos bancos
escolares. Matriculada no IEMA do Centro, em São
Luís, a jovem Ana Beatriz Pereira precisava contar
com a assistência da irmã, Vanessa Soraia, cujo
acesso na mesma instituição havia sido negado. Após
pedido fundamentado pelo Núcleo de Defesa da
Pessoa com Deficiência, a direção do IEMA reviu o
posicionamento, efetivando a matrícula da irmã da
jovem.

Site:
http://www.blogdosergiomatias.com.br/2022/03/jovemconsegue-na-justica-direito-de.html

Autor do ofício encaminhado à instituição de ensino, o
defensor público Cosmo Sobral comemorou a
conquista, ressaltando as negativas impostas à família
de Ana Beatriz. Ele lembrou que o acesso da
estudante com deficiência múltipla ao primeiro ano do
ensino médio também foi, inicialmente, indeferido.
Após a atuação do Ministério Público, a primeira
batalha foi vencida e Ana Beatriz, matriculada. A irmã,
no entanto, ficou de fora.
Ainda conforme Cosmo Sobral, a vida escolar de Ana
Beatriz sempre dependeu da presença da irmã
Vanessa Soraia, sua acompanhante/assistente.
Ambas frequentaram as mesmas turmas, embora
Vanessa seja três anos mais nova que a irmã.
"Esta é uma atuação da qual muito nos orgulhamos,
realizada sem a necessidade de ingressarmos com
ação na Justiça, tudo feito administrativamente, o que
torna o resultado ainda mais importante. Para se ter
uma ideia, explicamos no nosso pedido à IEMA que,
sem a presença da irmã, Beatriz não estava
estudando. E como ela usa transporte coletivo para se
deslocar da residência até a escola e vice-versa, o
acompanhamento da Vanessa sempre foi
imprescindível".
Em resposta ao ofício do Núcleo de Defesa da Pessoa
com Deficiência, a direção do IEMA deferiu a
matrícula, considerando a necessidade da inclusão de
Vanessa Pereira para o melhor desenvolvimento e
aproveitamento pedagógico de Ana Beatriz.
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Auxílio aluguel para mulheres vítimas de
violência doméstica avança no Congresso
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o PL
4875/20, que inclui o pagamento de aluguéis entre as
medidas protetivas para mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar. A proposta que seguiu
para o Senado prevê que os recursos para o
pagamento desse auxílio-aluguel virão de dotações
orçamentárias do Sistema Único de Assistência Social
(Suas) destinadas a benefícios eventuais para ajuda
aos assistidos em razão de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de
calamidade pública.
A proposta diz que o juiz poderá decidir, como uma
das medidas protetivas previstas na Lei Maria da
Penha, sobre a concessão de auxílio-aluguel por até
seis meses e com valor fixado em função da situação
de vulnerabilidade social e econômica da ofendida.
Atualmente, a lei define como medidas protetivas o
encaminhamento da mulher e de seus dependentes a
programa oficial ou comunitário de proteção ou de
atendimento.
A lei atual ainda determina o afastamento do agressor,
o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos
direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
ou a matrícula dos dependentes da ofendida em
instituição de educação básica mais próxima do seu
domicílio ou mesmo a transferência deles para essa
instituição, independentemente da existência de vaga.
(GIL MARANHÃO)
Site:
https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque
no/?numero=27334
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Operação de combate à violência contra a
mulher prende 172 pessoas
De 2 de fevereiro a 8 de março, 172 pessoas foram
presas no Maranhão, durante a segunda edição da
Operação Resguardo, que terminou nesta terça-feira
(8), no Dia Internacional da Mulher.
Nos 30 dias de operação, foram cumpridos 33
mandados de prisão temporária, 4.715 vítimas
atendidas e 18 vítimas resgatadas de alguma forma de
violência.
Toda a ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça
e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria
de Operações Integradas (Seopi).
Nos últimos 30 dias, policiais civis de todo o país
intensificaram as ações para buscar criminosos que
cometeram diversos tipos de violência contra a mulher.
A Polícia Civil do Maranhão calculou 352 denúncias
recebidas, 467 visitas ou diligências policiais
realizadas, além de 733 Medidas Protetivas de
Urgência requisitadas. Vale destacar também que 809
policiais civis participaram da operação que resultou
em 944 inquéritos policiais concluídos e 981 Inquéritos
policiais instaurados.
O balanço parcial da operação foi apresentado nesta
terça-feira (8), pela coordenadora das Delegacias
Especializadas da Mulher no Maranhão, Kazumi
Tanaka, durante um evento em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, realizado na Casa da Mulher
Brasileira, em São Luís.
Na ocasião, a Polícia Civil do Maranhão inaugurou
novos espaços de atendimento individualizado na
recepção do plantão policial que funciona na Casa da
Mulher Brasileira.
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Adolescente suspeita de participar da morte
de outra jovem é apreendida em São Luís
Na manhã dessa quarta (9), uma adolescente de 15
anos suspeita de estar envolvida no assassinato de
outra jovem foi apreendida em São Luís.
O crime, que aconteceu no final de 2019, teria sido
motivado por uma guerra entre facções criminosas em
bairros da zona rural da capital.
De acordo com a Delegacia do Adolescente Infrator
(DAI), a vítima estava em uma festa particular
promovida por integrantes de uma facção criminosa
quando teria sido identificada por um dos participantes
como sendo simpatizante de uma facção rival.
Após vasculhar o celular da jovem, os membros da
organização criminosa encontraram fotos que
confirmavam as suspeitas. Diante disso, a adolescente
passou a ser agredida publicamente por cerca de 10
criminosos e teve seu cabelo cortado com uso de uma
navalha.
Depois de quase uma hora de tortura, a vítima foi
arrastada para um matagal e executada com vários
tiros na cabeça. A adolescente apreendida, que na
época tinha 13 anos de idade, era uma das pessoas
envolvidas no crime.
Diante dos fatos, a jovem foi encaminhada para o
núcleo de atendimento inicial da FUNAC, onde ficará à
disposição do Ministério Público e do Poder
Judiciário.
Fonte: G1 MA
Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/13197adolescente-suspeita-de-participar-da-morte-de-outrajovem-e-apreendida-em-sao-luis
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Adolescente suspeita de participar da morte
de outra jovem é apreendida em São Luís;
ambas eram de facções criminosas rivais
Por g1 MA

Na manhã dessa quarta (9), uma adolescente de 15
anos suspeita de estar envolvida no assassinato de
outra jovem foi apreendida em São Luís.
O crime, que aconteceu no final de 2019, teria sido
motivado por uma guerra entre facções criminosas em
bairros da zona rural da capital.
De acordo com a Delegacia do Adolescente Infrator
(DAI), a vítima estava em uma festa particular
promovida por integrantes de uma facção criminosa
quando teria sido identificada por um dos participantes
como sendo simpatizante de uma facção rival.
Após vasculhar o celular da jovem, os membros da
organização criminosa encontraram fotos que
confirmavam as suspeitas. Diante disso, a adolescente
passou a ser agredida publicamente por cerca de 10
criminosos e teve seu cabelo cortado com uso de uma
navalha.
Depois de quase uma hora de tortura, a vítima foi
arrastada para um matagal e executada com vários
tiros na cabeça. A adolescente apreendida, que na
época tinha 13 anos de idade, era uma das pessoas
envolvidas no crime.
Diante dos fatos, a jovem foi encaminhada para o
núcleo de atendimento inicial da FUNAC, onde ficará à
disposição do Ministério Público e do Poder
Judiciário.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/03/11/ad
olescente-suspeita-de-participar-da-morte-outra-joveme-apreendida-em-sao-luis-ambas-eram-de-faccoescriminosas-rivais.ghtml
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Adolescente é detida pela polícia por
suspeita de participação em homicídio
Da Redação com informações da Polícia Civil

Na manhã da última quarta-feira (9), Polícia Civil
cumpriu mandado de apreensão e prisão contra uma
adolescente suspeita de envolvimento na morte de
outra adolescente. O caso aconteceu final do ano de
2019, e o motivo foi conflito entre facções criminosas
em bairros da zona rural de São Luís.
Segundo a Delegacia do Adolescente Infrator(DAI), a
vítima estava em uma festa particular promovida por
integrantes de uma facção criminosa e foi identificada
por um dos presentes como simpatizante de uma
facção rival. Com as suspeitas, os membros da facção
vasculharam o celular da vítima e encontraram fotos
que confirmaram suas suspeitas.
A partir daí, a vítima foi então agredida publicamente
por 10 criminosos e teve o cabelo cortado com uso de
uma navalha. Após quase uma hora de tortura, a
adolescente foi arrastada para um matagal e
executada com tiros na cabeça.
Ainda segundo a delegacia, a adolescente apreendida,
na época com 13 anos de idade, estaria entre os
responsáveis pelo crime bárbaro. A jovem será
encaminhada para o núcleo de atendimento inicial da
FUNAC, e ficará à disposição do Ministério Público e
do Poder Judiciário. A ação contou com apoio do 15º
Distrito Policial do São Raimundo.
Site:
https://oimparcial.com.br/policia/2022/03/adolescente-edetida-pela-policia-por-suspeita-de-participacao-emhomicidio/
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Adolescente suspeita de participar da morte
de outra jovem é apreendida em São Luís;
ambas eram de facções criminosas rivais
YGOR MOTTA

Na manhã dessa quarta (9), uma adolescente de 15
anos suspeita de estar envolvida no assassinato de
outra jovem foi apreendida em São Luís.
O crime, que aconteceu no final de 2019, teria sido
motivado por uma guerra entre facções criminosas em
bairros da zona rural da capital.
De acordo com a Delegacia do Adolescente Infrator
(DAI), a vítima estava em uma festa particular
promovida por integrantes de uma facção criminosa
quando teria sido identificada por um dos participantes
como sendo simpatizante de uma facção rival.
Após vasculhar o celular da jovem, os membros da
organização criminosa encontraram fotos que
confirmavam as suspeitas. Diante disso, a adolescente
passou a ser agredida publicamente por cerca de 10
criminosos e teve seu cabelo cortado com uso de uma
navalha.
Depois de quase uma hora de tortura, a vítima foi
arrastada para um matagal e executada com vários
tiros na cabeça. A adolescente apreendida, que na
época tinha 13 anos de idade, era uma das pessoas
envolvidas no crime.
Diante dos fatos, a jovem foi encaminhada para o
núcleo de atendimento inicial da FUNAC, onde ficará à
disposição do Ministério Público e do Poder
Judiciário.
Site: https://noticiadomaranhao.com/noticia/1676adolescente-suspeita-de-participar-da-morte-de-outrajovem-e-apreendida-em-sao-luis-ambas-eram-defaccoes-criminosas-rivais
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Adolescente é apreendida por crime bárbaro
no Maranhão
Um mandado de apreensão foi cumprido pela Polícia
Civil do Maranhão contra uma adolescente envolvida
na morte de uma também adolescente no final do ano
de 2019, em razão da guerra entre facções criminosas
em bairros da zona rural de São Luís.
Segundo apurado pela Delegacia do Adolescente
Infrator (DAI), a vítima estava em uma festa particular
promovida por integrantes de uma facção criminosa e
teria sido identificada por um dos presentes como
sendo simpatizante de uma facção rival.
Diante das suspeitas, membros da facção
vasculharam o celular da vítima e encontraram fotos
que confirmavam as suspeitas.
A vítima passou então a ser agredida publicamente
por cerca de 10 criminosos e teve seu cabelo cortado
com uso de uma navalha. Após quase uma hora de
tortura, a vítima foi arrastada para um matagal e
executada com tiros na cabeça.
A adolescente apreendida que na época tinha 13 anos
de idade, está entre os responsáveis pelo crime
bárbaro.
A adolescente foi encaminhada para o núcleo de
atendimento inicial da FUNAC, onde ficará à
disposição do Ministério Público e do Poder
Judiciário.
Site:
http://www.suacidade.com/noticias/policia/adolescentee-apreendida-por-crime-barbaro-no-maranhao
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Professor é confundido com alvo da polícia e
tem casa invadida em Imperatriz
Walison Campos

Um professor do Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) foi confundido com bandidos e teve a porta
arrombada e a casa invadida por policiais por volta das
5h da manhã de quarta-feira (9), em Imperatriz.
Revoltado, Roberth Guimarães usou as redes sociais
para relatar cenas de abuso de autoridade e
constrangimento, além de prejuízos financeiros.
A operação do Gaeco buscava combater o comércio
ilegal de armas e munições e estavam em posse de
um bandado de busca e apreensão, mas, segundo
Roberth, eles não tocaram a campainha e já chegaram
arrebentando o portão da casa, onde moram ele e sua
família.
Só após alguns minutos da operação, os policiais
descobriram que procuraram uma pessoa com outro
nome. Ou seja, erraram o endereço da casa. Diante
dos prejuízos, Robert registrou um boletim de
ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e cobra uma
posição das autoridades pelo caso.
O Instituto Federal do Maranhão emitiu nota de
solidariedade ao professor.
"O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) lamenta a
ação policial ocorrida contra o professor Robert
Guimarães Silva, servidor da instituição, na
privacidade do seu lar e na presença de sua família,
em Imperatriz. O fato ocorreu no início da manhã
desta quarta-feira (9), quando o docente teve a casa
alvo de operação de busca e apreensão de armas, em
procedimento sem a identificação das autoridades
participantes. Somente após os procedimentos
rotineiros em operações dessa natureza, foi verificado
que o professor não era objeto da citada operação. O
IFMA reconhece a importância do trabalho policial e da
Justiça, mas diante do erro material observado e do
trauma provocado ao servidor e sua família, a
instituição oficiou a Secretaria de Segurança Pública
e o Ministério Público Estadual, solicitando apoio
para a devida apuração dos fatos, a fim de que a
verdade seja estabelecida".
Categoria: Uncategorized
Site: https://www.blogdowalison.com.br/professor-e-
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Neto Evangelista atua como assistente de
acusação do Ministério Público em mais uma
ação de combate à violência contra as
mulheres
No mês em que se comemora o Dia Internacional da
Mulher, o deputado estadual Neto Evangelista ampliou
seu leque de ações e atividades voltadas para as
mulheres. Na última quarta-feira (9), o parlamentou
atuou como advogado assistente de acusação do
Ministério Público, em casos de feminicídio.

combate à violência contra às mulheres em eventos
sociais e esportivos no estado.

Em suas redes sociais, o advogado que fez uma
brilhante sustentação oral durante o debate no
Tribunal do Júri, falou da honra de atuar como
advogado assistente de acusação no caso da jovem
Jecimara Cristian Marques Pacheco, morta por
estrangulamento em 7 de fevereiro de 2020, no quarto
de um hotel, no bairro São Cristovão em São Luís.

Enfim, uma atuação digna de respeito e
reconhecimento por parte de toda sociedade
maranhense.

"Não podemos mais aceitar esses crimes bárbaros
contra as mulheres. Que essa condenação de 19 anos
e 3 meses de reclusão sirva de exemplo a toda
sociedade e que a justiça sempre prevaleça" , disse
Neto em suas redes sociais sobre o julgamento.

Vale destacar que estão em tramitação mais três
projetos de lei para atendimento a mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar.

Site: https://osvaldomaya.com.br/neto-evangelista-atuacomo-assistente-de-acusacao-do-ministerio-publico-emmais-uma-acao-de-combate-a-violencia-contra-asmulheres/

O acusado que está preso desde a época do crime foi
condenado a 19 anos e 3 meses de reclusão por
homicídio triplamente qualificado (feminicídio, asfixia e
uso de recurso que impediu a defesa da vítima).
Ações no parlamento
Como deputado, Neto é autor de várias leis que
garantem igualdade e segurança para as mulheres.
Entre as conquistas estão a lei 11.354 que proíbe a
nomeação de pessoas condenadas por crimes de
violência doméstica e feminicídio em cargo público e a
Lei 11.189 que assegura à gestante inscrita em
concurso público a remarcação do Teste de Aptidão
Física (TAF), independente de previsão expressa no
edital do concurso público, em data diversa da
prevista.
Além disso, também são de autoria do parlamentar a
Lei 9.507 que garante às grávidas vagas em
estacionamentos de estabelecimentos públicos e
privados no Maranhão e a Lei 11.430/2021 que
determina a realização de campanhas preventivas de
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Adolescente é apreendida por envolvimento
em crime que vítima foi arrastada, torturada
e executada com tiro na cabeça
Sergio Matias

Um mandado de apreensão foi cumprido pela Polícia
Civil do Maranhão na manhã da última quarta-feira (9),
contra uma adolescente envolvida na morte de uma
também adolescente no final do ano de 2019, em
razão da guerra entre facções criminosas em bairros
da zona rural de São Luís.
Segundo apurado pela Delegacia do Adolescente
Infrator (DAI), a vítima estava em uma festa particular
promovida por integrantes de uma facção criminosa e
teria sido identificada por um dos presentes como
sendo simpatizante de uma facção rival. Diante das
suspeitas, membros da facção vasculharam o celular
da vítima e encontraram fotos que confirmavam as
suspeitas.
A vítima passou então a ser agredida publicamente
por cerca de 10 criminosos e teve seu cabelo cortado
com uso de uma navalha. Após quase uma hora de
tortura, a vítima foi arrastada para um matagal e
executada com tiros na cabeça. A adolescente
apreendida que na época tinha 13 anos de idade, está
entre os responsáveis pelo crime bárbaro.
A adolescente será encaminhada para o núcleo de
atendimento inicial da FUNAC, onde ficará à
disposição do Ministério Público e do Poder
Judiciário. A ação contou com apoio do 15º Distrito
Policial do São Raimundo.
Fonte: Ascom - PCMA
Site:
http://www.blogdosergiomatias.com.br/2022/03/adolesce
nte-e-apreendida-por.html
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Cearense considerado dos mais perigosos é
preso em Caxias
Um homem que figurava na lista do Programa
Estadual de Recompensa do Ceará foi localizado no
Maranhão na tarde desta quarta-feira (9). Sancley de
Araújo Holanda, de 41 anos, é conhecido como
"Sadam" e apontado como chefe de uma organização
criminosa com atuação no Ceará, Piauí e Maranhão.
Conforme os levantamentos feitos pela Polícia Civil do
Estado do Ceará (PCCE), Sancley atua no tráfico de
drogas e no comércio e distribuição de armas de fogo,
além de ter envolvimento em roubos a agências
bancárias e a veículos de transporte de valores. Com
sua localização, quatro mandados de prisão preventiva
pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o
tráfico, associação criminosa e roubo foram
cumpridos.
Apurações apontam que os crimes ocorreram entre
2018 e 2020, nas cidades de Fortaleza e Caucaia.
Sancley foi localizado na Cidade de Caxias, no
Maranhão, na tarde dessa quarta-feira, 9, após
diligências dos investigadores cearenses. A ação teve
apoio de uma equipe da Polícia Civil da região.
O Programa Estadual de Recompensa foi instituído em
2019. Desde então, 15 foragidos já foram localizados,
sendo uma mulher e 14 homens. Destes, sete homens
foram capturados em outros estados: Piauí (1), Rio de
Janeiro (1), Rio Grande do Norte (1), Maranhão (1) e
São Paulo (3).
A única mulher incluída na lista e que já está presa foi
capturada em Jijoca de Jericoacoara, no litoral
cearense. Os demais presos foram localizados em
Barreira, Fortaleza e Sobral.
Denúncias
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social
(SSPDS) reforça que a população pode contribuir com
as investigações repassando informações, com sigilo e
anonimato garantidos.
Fonte: eliaslacerda.com
Site: https://jorisonrandielson.com.br/cearenseconsiderado-dos-mais-perigosos-e-preso-em-caxias/
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