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Secretaria da Mulher intensifica ações em
combate ao aumento da violência em 2020

 

O PROGRESSO / MA - CIDADE - pág.: 05. Qua, 23 de Dezembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de
Políticas para Mulher, SMPM, intensificou os trabalhos
e ações de combate à violência contra a mulher
durante todo o ano de 2020.

No Centro de Referência de Atendimento à Mulher,
CRAM, foram cerca de 364 casos novos e 72 retornos
de mulheres em situação de violência, até o mês de
novembro.

A assistente social do CRAM, Sueli Brito, explica que
mesmo em meio à pandemia, a Secretaria trabalhou
juntamente com os demais serviços da rede de
enfrentamento, para que essas mulheres tivessem
assistência e a possibilidade de denunciar o agressor.

"Foi um ano atípico, estávamos no meio de uma
pandemia, e ao mesmo tempo preocupadas com as
mulheres que agora estavam trancadas, sem poder
pedir ajuda. Isso foi uma das nossas maiores
preocupações durante esses meses de isolamento
social".

Sueli destaca que mesmo diante dessa situação, a
mobilização da secretaria e dos serviços de apoio
foram extremamente atuantes. Ela fala que foram
realizadas lives, debates, distribuição de alimentos,
atendimentos por meio de telefone, além da
mobilização com relação ao ato da mulher denunciar e
ser protegida.

A secre tár ia  D i laney Magalhães,  re i te ra  o
compromisso  da  ges tão  com as  mu lheres
imperatrizenses. Ela recorda que, antes da pandemia,
foram realizadas campanhas contra a violência e
assédio no carnaval, com entrega de material
informativo nos principais pontos da cidade, além de
diversas reuniões voltadas ao cuidado da mulher.
Além disso, ela relembra da confecção e entrega de
máscaras, produzidas pela equipe da secretaria da
mulher, que foram distribuídas às mulheres assistidas
pelo CRAM, Casa Abrigo e diversos lugares da cidade.

"Tivemos um ano complicado, porém cheio de
conquistas, a exemplo, alinhamos a construção do
Projeto de Ressocialização para o Homem agressor
da mulher.

Tivemos o Agosto Lilás, onde promovemos ações
voltadas ao direito da mulher viver sem violência.

Realizamos panfletagens e distribuição de cartazes
sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha e,
recentemente, fizemos a campanha em alusão ao Dia
Internacional de Combate à Violência Contra
Mulher".

Vale ressaltar, de acordo com o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, FBSP, os casos de feminicídio
cresceram 22% em 12 estados durante o pico da
pandemia.

"Infelizmente os números não são positivos, tivemos
mortes em Imperatriz que destruíram famílias e que
jamais serão esquecidas, por isso a nossa luta não
pode parar", afirma Dilaney.

Os serviços de apoio como a Casa Abrigo Dra. Ruth
Noleto, o CRAM, Delegacia Especializada da Mulher -
DEM, Promotoria Especializada da Mulher, Hospital
Municipal de Imperatriz - HMI, Centro de Referência
da Assistência Social - CRAS, entre outros, estão à
disposição para o enfrentamento da violência contra a
mulher. (Islene Lima - Ascom)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/182/202

01223.pdf
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Conselhos de direitos do Maranhão e
gestores de Juventude do Nordeste lançam

notas de repúdio
 

JORNAL PEQUENO / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Qua, 23 de Dezembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Na última semana, gestores estaduais de Juventude
dos 9 estados do Nordeste e os conselhos de direitos
do Maranhão - Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão
(CEDCA), Conselho Estadual de Defesa de Direitos
Humanos do Maranhão (CEDDH), Conselho Estadual
da Juventude (CEJOVEM) e Conselho Estadual de
Igualdade Racial (CE1RMA) -, lançaram notas em
repúdio ao parecer da Secretaria Nacional da
Juventude favorável à PEC n° 32/2019, que propõe a
redução da idade de imputação penal para 14 anos de
idade.

Em nota, os gestores de juventude do Nordeste
disseram que "é importante destacar que há motivos
suficientes para que adolescentes de 14 a 18 anos
sejam tratados de forma diferente pelo sistema de
justiça brasileiro". Completando coma ênfase que a
adolescência é um período particular da vida humana,
que não há como o sistema carcerário brasileiro
suportar mais pessoas e que o ECA garante que o
adolescente que cometa ato infracional enfrente a
consequência do seu ato.

"É uma completa falácia, portanto, a tese de que a
redução da maioridade penal é resposta aos
problemas da segurança pública brasileira. Ela não
ataca, em qualquer medida, os principais problemas
do país. Pelo contrário, cria vários. Rasga tratados
internacionais, a CF/88 e o ECA e condena nossos
adolescentes a um destino cruel" afirmaram os
gestores em nota.

Na nota de repúdio dos conselhos de direitos do
Maranhão,  a f i rmam que "não há nenhuma
comprovação de que a redução da maioridade penal
impactaria de forma substancial na redução da
violência no Estado Brasileiro". E que tal medida de
redução da idade de imputação penal para 14 anos de
idade é uma total afronta às garantias constitucionais e
dos principais tratados internacionais sobre justiça
juvenil.

Em ambas as notas, gestores de Juventude do
Nordeste e conselhos de direitos enfatizam o respeito
à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento,
os adolescentes, denunciando a desvirtuação do

órgão de juventude federal e cobrando a retomada de
uma agenda de direitos e oportunidades para a
juventude brasileira.

Site:

https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque

no/?numero=26968

1

https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpequeno/?numero=26968
https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpequeno/?numero=26968


PF realiza operação contra crime eleitoral em
Morros

 

BLOG ZECA SOARES. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por Zeca Soares

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) a
Operação Bravo Uniform, com o objetivo de apurar a
prática de crimes de corrupção eleitoral, na Eleição
para os cargos de prefeito e vereador, no município de
Morros.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família. Equipes da Polícia Federal cumprem 6
mandados de busca e apreensão expedidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em
endereços dos investigados, nos municípios de São
Luís, Axixá e Morros.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além de multa.

Foto: Divulgação

Site: https://www.zecasoares.com/2020/12/23/pf-realiza-

operacao-contra-crime-eleitoral-em-morros/
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BURITICUPU:A pedido do MPMA, Justiça
suspende pagamentos de licitações suspeitas

 

BLOG WILTON LIMA. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Também foi determinado ao prefeito que sejam
apresentadas cópias de todos os procedimentos
l ic i tatór ios e seus respect ivos processos de
pagamentos.

A medida judicial deu-se em Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa, formulada pelo
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu, Felipe
Rotondo.

Foi fixada, ainda, multa diária, no valor de R$ 50 mil,
em caso de descumprimento ou cumprimento apenas
parcial da decisão, de autoria do juiz Raphael Leite
Guedes.

O procedimento foi instaurado logo após o resultado
das eleições em Buriticupu, quando foi eleita uma
nova gestão. O atual prefeito não concorreu, pois já
está exercendo o segundo mandato.

Segundo o promotor de justiça Felipe Rotondo, a
Recomendação expedida objetivava assegurar uma
transição municipal republicana , a fim de evitar
prejuízos à continuidade dos serviços essenciais
prestados à sociedade, bem como prevenir danos ao
erário, dilapidação de documentos públicos, ausência
de transparência na gestão fiscal e de prestação de
contas, dentre outras obrigações previstas nas normas
constitucionais e legais.

"Mesmo após realizadas reuniões, constituída equipe
de  t rans ição ,  requ is i tados  documentos ,  a
Recomendação não foi inteiramente cumprida, não
havendo o fornecimento de todos os documentos
exigidos pelas leis, inclusive pela Constituição
Estadual", informou o membro do Ministério Público.

Além disso, a CGU informou a realização de
pagamentos a empresas com indícios de fraude em
valores elevados.

Redação : CCOM-MPMA

Site: https://www.wiltonlima.com.br/2020/12/em-

atendimento-pedido-do-ministerio.html
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Justiça suspende pagamentos suspeitos em
Buriticupu

 

BLOG NETO WEBA. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça concedeu, nesta segunda-feira,
21, liminarpara que seja cumprida integralmente pelo
prefeito de Buriticupu, José Gomes Rodrigues, uma
Recomendação relativa à transição municipal e à
suspensão de pagamentos de licitações suspeitas,
ind icadas pe la equipe de t rans ição e pe la
Contro lador ia  Gera l  da União (CGU).

Também foi determinado ao prefeito que sejam
apresentadas cópias de

todos os procedimentos licitatórios e seus respectivos
processos de pagamentos.

A medida judicial deu-se em Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa, formulada pelo
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu, Felipe
Rotondo.

Foi fixada, ainda, multa diária, no valor de R$ 50 mil,
em caso de descumprimento ou cumprimento apenas
parcial da decisão, de autoria do juiz Raphael Leite
Guedes.

O procedimento foi instaurado logo após o resultado
das eleições em Buriticupu, quando foi eleita uma
nova gestão. O atual prefeito não concorreu, pois já
está exercendo o segundo mandato.

Segundo o promotor de justiça Felipe Rotondo, a
Recomendação expedida objetivava assegurar uma
transição municipal republicana, a fim de evitar
prejuízos à continuidade dos serviços essenciais
prestados à sociedade, bem como prevenir danos ao
erário, dilapidação de documentos públicos, ausência
de transparência na gestão fiscal e de prestação de
contas, dentre outras obrigações previstas nas normas
constitucionais e legais.

"Mesmo após realizadas reuniões, constituída equipe
de  t rans ição ,  requ is i tados  documentos ,  a
Recomendação não foi inteiramente cumprida, não
havendo o fornecimento de todos os documentos
exigidos pelas leis, inclusive pela Constituição
Estadual", informou o membro do Ministério Público.

Além disso, a CGU informou a realização de

pagamentos a empresas com indícios de fraude em
valores elevados.

Site: https://www.netoweba.com.br/2020/12/justica-

suspende-pagamentos-suspeitos.html
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Polícia Federal faz buscas conta candidato a
prefeito de Morros por compra de votos

 

BLOG NETO FERREIRA. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) a
Operação Bravo Uniform, com o objetivo de apurar a
prática de crimes de corrupção eleitoral, na Eleição
para os cargos de Prefeito e Vereador, de Morros.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional
E le i to ra l  do  Maranhão,  em endereços dos
Investigados, nos municípios de São Luís/MA,
Axixá/MA e Morros/MA.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além De multa.

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

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/12/policia-

federal-faz-buscas-conta-candidato-a-prefeito-de-

morros-por-compra-de-votos/
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PF faz busca a apreensão em São Luís,
Morros e Axixá para apurar crimes eleitorais

(Polícia Federal)
 

BLOG LUIS CARDOSO. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

São Luís/MA - A Polícia Federal, com apoio do
Ministério Público Eleitoral, deflagrou na manhã
desta quarta-feira (23/12) a Operação BRAVO
UNIFORM, com o objetivo de apurar a prática de
crimes de corrupção eleitoral, na Eleição para os
cargos de Prefeito e Vereador, no município de
Morros/MA.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em

interceptação de ligações telefônicas autorizadas pela
Justiça, foi possível obter fortes indícios de que
pessoas próximas a um dos candidatos a Prefeito,
além de um candidato a vereador, agiram ativamente
para realizar compras de votos na véspera e no dia da
votação no citado município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional
E le i to ra l  do  Maranhão,  em endereços dos
investigados, nos municípios de São Luís/MA,
Axixá/MA e Morros/MA.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei no 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além de multa.

Site: https://luiscardoso.com.br/policia-

federal/2020/12/pf-faz-busca-a-apreensao-em-sao-luis-

morros-e-axixa-para-apurar-crimes-eleitorais/
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Policia Federal deflagra operação para apurar
corrupção eleitoral no MA

 

BLOG JOHN CUTRIM. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

John Cutrim

São Luís/MA - A Polícia Federal, com apoio do
Ministério Público Eleitoral, deflagrou na manhã
desta quarta-feira (23/12) a Operação BRAVO
UNIFORM,

com o objetivo de apurar a prática de crimes de
corrupção eleitoral, na Eleição para os cargos de
Prefeito e Vereador, no município de Morros/MA.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional
E le i to ra l  do  Maranhão,  em endereços dos
investigados, nos municípios de São Luís/MA,
Axixá/MA e Morros/MA.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código

Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além de multa.

Site: https://johncutrim.com.br/policia-federal-deflagra-

operacao-para-apurar-corrupcao-eleitoral-em-morros/
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PF deflagra operação para investigar
candidatos a prefeito e vereador de Morros

por compra de votos
 

BLOG GARRONE. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira
(23/12) a Operação BRAVO UNIFORM, com o objetivo
de apurar a prática de crimes de corrupção eleitoral,
na Eleição para os cargos de Prefeito e Vereador, no
município de Morros/MA.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional
E le i to ra l  do  Maranhão,  em endereços dos
investigados, nos municípios de São Luís/MA,
Axixá/MA e Morros/MA.

Com informações do Blog do Diego Emir

Site: http://garrone.com.br/pf-deflagra-operacao-para-

investigar-candidatos-a-prefeito-e-vereador-de-morros-

por-compra-de-votos/
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URGENTE! PF deflagra operação em
Morros contra crimes de corrupção eleitoral

 

BLOG DO MINARD. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira
(23/12) a Operação BRAVO UNIFORM, com o objetivo
de apurar a prática de crimes de corrupção eleitoral,
na Eleição para os cargos de Prefeito e Vereador, no
município de Morros/MA.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, Sidrack Feitosa (prefeito
derrotado nas urnas), além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional
E le i to ra l  do  Maranhão,  em endereços dos
investigados, nos municípios de São Luís/MA,
Axixá/MA e Morros/MA.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além de multa.

Site: https://blogdominard.com.br/2020/12/urgente-pf-

deflagra-operacao-em-morros-contra-crimes-de-

corrupcao-eleitoral/
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Justiça suspende pagamentos de licitações
suspeitas em Buriticupu

 

BLOG DIEGO EMIR. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça concedeu, nesta segunda-feira,
21, liminarpara que seja cumprida integralmente pelo
prefeito de Buriticupu, José Gomes Rodrigues, uma
Recomendação relativa à transição municipal e à
suspensão de pagamentos de licitações suspeitas,
ind icadas pe la equipe de t rans ição e pe la
Contro lador ia  Gera l  da União (CGU).

Também foi determinado ao prefeito que sejam
apresentadas cópias de todos os procedimentos
l ic i tatór ios e seus respect ivos processos de
pagamentos.

A medida judicial deu-se em Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa, formulada pelo
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu, Felipe
Rotondo.

Foi fixada, ainda, multa diária, no valor de R$ 50 mil,
em caso de descumprimento ou cumprimento apenas
parcial da decisão, de autoria do juiz Raphael Leite
Guedes.

O procedimento foi instaurado logo após o resultado
das eleições em Buriticupu, quando foi eleita uma
nova gestão. O atual prefeito não concorreu, pois já
está exercendo o segundo mandato.

Segundo o promotor de justiça Felipe Rotondo, a
Recomendação expedida objetivava assegurar
uma transição municipal republicana, a fim de evitar
prejuízos à continuidade dos serviços essenciais
prestados à sociedade, bem como prevenir danos ao
erário, dilapidação de documentos públicos, ausência
de transparência na gestão fiscal e de prestação de
contas, dentre outras obrigações previstas nas normas
constitucionais e legais.

"Mesmo após realizadas reuniões, constituída equipe
de  t rans ição ,  requ is i tados  documentos ,  a
Recomendação não foi inteiramente cumprida, não
havendo o fornecimento de todos os documentos
exigidos pelas leis, inclusive pela Constituição
Estadual", informou o membro do Ministério Público.

Além disso, a CGU informou a realização de
pagamentos a empresas com indícios de fraude em
valores elevados.

1
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Polícia Federal deflagra operação em três
cidades maranhenses para investigar prática
criminosa na eleição de prefeito e vereador

 

BLOG DIEGO EMIR. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Agentes da Polícia Federal estão neste momento no
condomínio Ilê Saint Louis, localizado na Ponta
D´areia, o empreendimento imobiliário é um dos mais
luxuosos da capital maranhense. No local residem
vários políticos, empresários, médicos etc.

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira
(23/12) a Operação BRAVO UNIFORM, com o objetivo
de apurar a prática de crimes de corrupção eleitoral,
na Eleição

para os cargos de Prefeito e Vereador, no município
de Morros/MA.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional
E le i to ra l  do  Maranhão,  em endereços dos
investigados, nos municípios de São Luís/MA,
Axixá/MA e Morros/MA.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além

de multa.

Site: http://diegoemir.com/2020/12/policia-federal-
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Justiça suspende pagamentos suspeitos em
Buriticupu

 

BLOG ANTÔNIO MARTINS. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça concedeu, nesta segunda-feira,
21, liminarpara que seja cumprida integralmente pelo
prefeito de Buriticupu, José Gomes Rodrigues, uma
Recomendação relativa à transição municipal e à
suspensão de pagamentos de licitações suspeitas,
ind icadas pe la equipe de t rans ição e pe la
Contro lador ia  Gera l  da União (CGU).

Também foi determinado ao prefeito que sejam
apresentadas cópias de

todos os procedimentos licitatórios e seus respectivos
processos de pagamentos.

A medida judicial deu-se em Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa, formulada pelo
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu, Felipe
Rotondo.

Foi fixada, ainda, multa diária, no valor de R$ 50 mil,
em caso de descumprimento ou cumprimento apenas
parcial da decisão, de autoria do juiz Raphael Leite
Guedes.

O procedimento foi instaurado logo após o resultado
das eleições em Buriticupu, quando foi eleita uma
nova gestão. O atual prefeito não concorreu, pois já
está exercendo o segundo mandato.

Segundo o promotor de justiça Felipe Rotondo, a
Recomendação expedida objetivava assegurar uma
transição municipal republicana, a fim de evitar
prejuízos à continuidade dos serviços essenciais
prestados à sociedade, bem como prevenir danos ao
erário, dilapidação de documentos públicos, ausência
de transparência na gestão fiscal e de prestação de
contas, dentre outras obrigações previstas nas normas
constitucionais e legais.

"Mesmo após realizadas reuniões, constituída equipe
de  t rans ição ,  requ is i tados  documentos ,  a
Recomendação não foi inteiramente cumprida, não
havendo o fornecimento de todos os documentos
exigidos pelas leis, inclusive pela Constituição
Estadual", informou o membro do Ministério Público.

Além disso, a CGU informou a realização de
pagamentos a empresas com indícios de fraude em
valores elevados.
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ARAIOSES - Reunião debate conclusão do
ano letivo 2020

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O cumprimento da carga-horária mínima de 800 horas
de aulas do ano letivo de 2020 e as medidas para
garantir que os alunos de Araioses não sejam
prejudicados devido à pandemia foram temas
debatidos em uma reunião realizada na última sexta-
feira, 18, por meio virtual.

A reunião foi coordenada pela titular da Promotoria de
Justiça de Araioses, Samara Pinheiro Caldas, com a
participação do coordenador do Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação (Caop-
Educação), Eduardo Borges Oliveira.

Também participaram a prefeita eleita de Araioses,
Luciana Trinta; a secretaria municipal de Educação,
Renata Costa; o coordenador da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação no Maranhão,
Emerson Araújo; a representante do Fórum Estadual
de Educação do Maranhão (FEEMA), Fabiana
Canavieira; a representante do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Araioses, Helen
Lucia Cavalcante; os membros da equipe de transição
da próxima gestão, Mayara Lobão e Rarison
Albuquerque; a presidente do Conselho Municipal de
Educação ,  E l i sabe th  Sousa ;  o  d i re to r  de
desenvolvimento educacional do Instituto Federal do
Maranhão (IFMA) em Araioses, Rodson Correia; e a
representante do Fórum Municipal de Educação,
Francisca Dourado.

A promotora de justiça Samara Caldas iniciou o
encontro contextualizando a situação do ano letivo
2020 e a necessidade de reorganização do calendário
escolar municipal e de definir estratégias com
profissionais e instituições da área educacional. Ela
ponderou que o propósito da reunião é dar início a um
diálogo entre a atual e a nova gestão para buscar as
melhores estratégias para o cumprimento da carga-
horária.

Em seguida, o promotor de justiça e coordenador do
Caop Educação, Eduardo Borges, lembrou que a
área da educação foi uma das mais afetadas na
pandemia gerando vários desafios, a exemplo do
cumprimento das 800 horas de aula, o que impõe a
necessidade maior de planejamento para o próximo
ano. Para isso, existem duas possibilidades: concluir o
atual ano letivo e incluir as atividades remotas
trabalhadas para só depois iniciar o ano letivo 2021 ou
realizar a continuidade das atividades curriculares,

juntando os anos de 2020 e 2021 e totalizar as 1600
horas.

Na avaliação de Borges, a última opção requer um
cuidado maior com os alunos do 9º ano do ensino
fundamental e do 3º ano do ensino médio. Ele
lembrou, ainda, que o planejamento não precisa
prever a conclusão das 1600 horas até o final de 2021,
podendo estender a conclusão para 2022.

Fabiana Canavieira relembrou que o Conselho
Nacional de Educação flexibilizou a norma que
determinava os 200 dias letivos, mas manteve as 800
horas. A representante do FEEMA afirmou que a
Política Educacional Nacional consignou que o ano
letivo não precisa ser igual ao ano civil, podendo ser
flexibilizado para conclusão dos conteúdos. As
atividades podem ser no formato híbrido e remoto,
devendo haver estratégias pedagógicas diferenciadas
para cada etapa de ensino, de modo a evitar a evasão
escolar.

Site: https://omaranhense.com/araioses-reuniao-debate-
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Operação da PF investiga corrupção eleitoral
para os cargos de Prefeito e Vereador em

Morros
 

O IMPARCIAL ON/LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da Redação

A Polícia Federal, em São Luís, com apoio do
Ministério Público Eleitoral,

deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) a
Operação BRAVO UNIFORM,

com o objetivo de apurar a prática de crimes de
corrupção eleitoral, na Eleição

para os cargos de Prefeito e Vereador, no município
de Morros, interior do estado.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em

interceptação de ligações telefônicas autorizadas pela
Justiça, foi possível obter

fortes indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além

de um candidato a vereador, agiram ativamente para
realizar compras de votos

na véspera e no dia da votação no citado município.

De acordo com a PF, um eleitor chegou a filmar um
candidato a vereador e a esposa de um dos
candidatos a Prefeito oferecendo dinheiro e um veículo
em troca do apoio do eleitor e de sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão

expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão, em endereços dos

investigados, nos municípios de São Luís, Axixá e
Morros.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser

indiciados pelo crime de corrupção eleitoral, previsto
no Art. 299 do Código

Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além

de multa.

Site: https://oimparcial.com.br/policia/2020/12/operacao-
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Polícia Federal deflagra operação e cumpre
seis mandados de busca e apreensão

 

MA10 SEMPRE NOTÍCIA - NOTÍCIAS. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Camilo Durans

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) a
Operação Bravo Uniform, com o objetivo de apurar a
prática de crimes de corrupção eleitoral, na Eleição
para os cargos de Prefeito e Vereador, no município
de Morros/MA.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família. Equipes da Polícia Federal cumprem 6
mandados de busca e apreensão expedidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em
endereços dos investigados, nos municípios de São
Luís/MA, Axixá/MA e Morros/MA.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além de multa.

Site: https://www.ma10.com.br/2020/12/23/policia-
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Polícia Federal deflagra operação para apurar
crimes de corrupção eleitoral em Morros

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS - A Polícia Federal, com apoio do
Ministério Público Eleitoral, deflagrou na manhã
desta quarta-feira (23) a Operação Bravo Uniform,
com o objetivo de apurar a prática de crimes de
corrupção eleitoral, na eleição deste ano para os
cargos de Prefeito e Vereador, no município de
Morros, cidade distante 98 km de São Luís.

A Polícia Federal cumprem seis mandados de busca e
apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão (TRE), em endereços dos investigados,
nos municípios de São Luís, Axixá e Morros.

Segundo informações da PF, com base em
depoimentos de eleitores e informações coletadas em
interceptação de ligações telefônicas autorizadas pela
Justiça, foi possível obter fortes indícios de que
pessoas próximas a um dos candidatos a prefeito,
além de um candidato a vereador, agiram ativamente
para realizar compras de votos na véspera e no dia da
votação em Morros.

A PF também informou que um eleitor chegou a filmar
um candidato a vereador e a esposa de um dos
candidatos a prefeito oferecendo dinheiro e um veículo
em troca do apoio do eleitor e de sua família.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a quatro anos de reclusão, além de multa.

Site: https://imirante.com/sao-luis/noticias/2020/12/23/pf-
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PF realiza operação contra crimes de
corrupção eleitoral no MA

 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por G1 MA - São Luís

A Polícia Federal (PF), com apoio do Ministério
Público Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-
feira (23), em São Luís, a operação "Bravo Uniform",
com o objetivo de apurar a prática de crimes de
corrupção eleitoral na eleição para os cargos de
prefeito e vereador no município de Morros, a 100 km
da capital.

Segundo a PF, com base em depoimentos de eleitores
e informações coletadas em interceptação de ligações
telefônicas, os policiais obtiveram provas de que
pessoas próximas a um dos candidatos a prefeito,
além de um candidato a vereador, agiram ativamente
para realizar compras de votos na véspera e no dia da
votação em Barreirinhas.

De acordo com a Polícia Federal, um eleitor chegou a
filmar um candidato a vereador e a esposa de um dos
candidatos a prefeito oferecendo dinheiro e um veículo
em troca do apoio do eleitor e de sua família.

A Polícia Federal está cumprindo nesta quarta seis
mandados de busca e apreensão expedidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em
endereços dos investigados em São Luís, Axixá e
Morros.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral com pena que pode chegar a
quatro anos de prisão, além de multa.

Site:
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A pedido do MPMA, Justiça suspende
pagamentos de licitações suspeitas

 

O PROGRESSO / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

BURITICUPU - Em atendimento a pedido do
Ministério Público do Maranhão, a Justiça concedeu,
nesta segunda- feira, 21, liminar para que seja
cumprida integralmente pelo prefeito de Buriticupu,
José Gomes Rodrigues, uma Recomendação relativa
à transição municipal e à suspensão de pagamentos
de licitações suspeitas, indicadas pela equipe de
transição e pela Controladoria Geral da União (CGU).

Também foi determinado ao prefeito que sejam
apresentadas cópias de todos os procedimentos
l ic i tatór ios e seus respect ivos processos de
pagamentos.

A medida judicial deu-se em Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa, formulada pelo
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu, Felipe
Rotondo.

Foi fixada, ainda, multa diária, no valor de R$ 50 mil,
em caso de descumprimento ou cumprimento apenas
parcial da decisão, de autoria do juiz Raphael Leite
Guedes.

O procedimento foi instaurado logo após o resultado
das eleições em Buriticupu, quando foi eleita uma
nova gestão. O atual prefeito não concorreu, pois já
está exercendo o segundo mandato.

Segundo o promotor de justiça Felipe Rotondo, a
Recomendação expedida objetivava assegurar uma
transição municipal republicana, a fim de evitar
prejuízos à continuidade dos serviços essenciais
prestados à sociedade, bem como prevenir danos ao
erário, dilapidação de documentos públicos, ausência
de transparência na gestão fiscal e de prestação de
contas, dentre outras obrigações previstas nas normas
constitucionais e legais.

"Mesmo após realizadas reuniões, constituída equipe
de  t rans ição ,  requ is i tados  documentos ,  a
Recomendação não foi inteiramente cumprida, não
havendo o fornecimento de todos os documentos
exigidos pelas leis, inclusive pela Constituição
Estadual", informou o membro do Ministério Público.

Além disso, a CGU informou a realização de
pagamentos a empresas com indícios de fraude em
valores elevados.

(CCOM-MPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/182/202

01223.pdf
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Justiça suspende pagamentos de licitações
suspeitas da Prefeitura de Buriticupu

 

BLOG NETO FERREIRA. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça concedeu, nesta segunda-feira,
21, liminar para que seja cumprida integralmente pelo
prefeito de Buriticupu, José Gomes Rodrigues, uma
Recomendação relativa à transição municipal e à
suspensão de pagamentos de licitações suspeitas,
ind icadas pe la equipe de t rans ição e pe la
Contro lador ia  Gera l  da União (CGU).

Também foi determinado ao prefeito que sejam
apresentadas cópias de todos os procedimentos
l ic i tatór ios e seus respect ivos processos de
pagamentos.

A medida judicial deu-se em Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa, formulada pelo
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu, Felipe
Rotondo.

Foi fixada, ainda, multa diária, no valor de R$ 50 mil,
em caso de descumprimento ou cumprimento apenas
parcial da decisão, de autoria do juiz Raphael Leite
Guedes.

O procedimento foi instaurado logo após o resultado
das eleições em Buriticupu, quando foi eleita uma
nova gestão. O atual prefeito não concorreu, pois já
está exercendo o segundo mandato.

Segundo o promotor de justiça Felipe Rotondo, a
Recomendação expedida objetivava assegurar uma
transição municipal republicana, a fim de evitar
prejuízos à continuidade dos serviços essenciais
prestados à sociedade, bem como prevenir danos ao
erário, dilapidação de documentos públicos, ausência
de transparência na gestão fiscal e de prestação de
contas, dentre outras obrigações previstas nas normas
constitucionais e legais.

"Mesmo após realizadas reuniões, constituída equipe
de  t rans ição ,  requ is i tados  documentos ,  a
Recomendação não foi inteiramente cumprida, não
havendo o fornecimento de todos os documentos
exigidos pelas leis, inclusive pela Constituição
Estadual", informou o membro do Ministério Público.

Além disso, a CGU informou a realização de
pagamentos a empresas com indícios de fraude em
valores elevados.

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

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/12/justica-

suspende-pagamentos-de-licitacoes-suspeitas-da-

prefeitura-de-buriticupu/
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PF realiza operação de combate a crime
eleitoral em Morros

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

São Luís/MA - A Polícia Federal, com apoio do
Ministério Público Eleitoral,

deflagrou na manhã desta quarta-feira (23/12) a
Operação BRAVO UNIFORM, com

o objetivo de apurar a prática de crimes de corrupção
eleitoral, na Eleição

para os cargos de Prefeito e Vereador, no município
de Morros/MA.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em

interceptação de ligações telefônicas autorizadas pela
Justiça, foi possível obter

fortes indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além

de um candidato a vereador, agiram ativamente para
realizar compras de votos na

véspera e no dia da votação no citado município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos

candidatos a Prefeito oferecendo dinheiro e um veículo
em troca do apoio do

eleitor e de sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão

expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão, em endereços dos

investigados, nos municípios de São Luís/MA,
Axixá/MA e Morros/MA.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser

indiciados pelo crime de corrupção eleitoral, previsto
no Art. 299 do Código

Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além

de multa.

Site: http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/12/pf-

realiza-operacao-de-combate-crime.html

1

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/12/pf-realiza-operacao-de-combate-crime.html
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/12/pf-realiza-operacao-de-combate-crime.html


MORROS - PF na cola de candidatos que
compraram votos

 

BLOG DO NETO CRUZ - POLÍTICA. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Neto Cruz

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira
(23/12) a Operação BRAVO UNIFORM, com o objetivo
de apurar a prática de crimes de corrupção eleitoral,
na Eleição para os cargos de Prefeito e Vereador, no
município de Morros/MA.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional
E le i to ra l  do  Maranhão,  em endereços dos
investigados, nos municípios de São Luís/MA,
Axixá/MA e Morros/MA.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além de multa.

Site: https://netocruz.blog.br/2020/12/23/morros-pf-na-

cola-de-candidatos-que-compraram-votos/
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PF deflagra operação para investigar
candidatos a prefeito e vereador de Morros

por compra de votos
 

BLOG DO GILBERTO LIMA - NOTÍCIAS. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

GILBERTO LIMA

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público

Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira
(23/12) a Operação BRAVO

UNIFORM, com o objetivo de apurar a prática de
crimes de corrupção eleitoral,

na Eleição para os cargos de Prefeito e Vereador, no
município de Morros/MA.

Com base em depoimentos de eleitores e informações

coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça,

foi possível obter fortes indícios de que pessoas
próximas a um dos candidatos

a Prefeito, além de um candidato a vereador, agiram
ativamente para realizar

compras de votos na véspera e no dia da votação no
citado município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e

a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em

troca do apoio do eleitor e de sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de

busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, em

endereços dos investigados, nos municípios de São
Luís/MA, Axixá/MA e

Morros/MA.

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2020/12/pf-

deflagra-operacao-para-investigar.html
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Justiça suspende pagamentos de licitações
suspeitas em Buriticupu

 

BLOG DO CLODOALDO CÔRREA. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Clodoaldo Correa

Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça concedeu, nesta segunda-feira,
21, liminarpara que seja cumprida integralmente pelo
prefeito de Buriticupu, José Gomes Rodrigues, uma
Recomendação relativa à transição municipal e à
suspensão de pagamentos de licitações suspeitas,
ind icadas pe la equipe de t rans ição e pe la
Contro lador ia  Gera l  da União (CGU).

Também foi determinado ao prefeito que sejam
apresentadas cópias de todos os procedimentos
l ic i tatór ios e seus respect ivos processos de
pagamentos.

A medida judicial deu-se em Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa, formulada pelo
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu, Felipe
Rotondo.

Foi fixada, ainda, multa diária, no valor de R$ 50 mil,
em caso de descumprimento ou cumprimento apenas
parcial da decisão, de autoria do juiz Raphael Leite
Guedes.

O procedimento foi instaurado logo após o resultado
das eleições em Buriticupu, quando foi eleita uma
nova gestão. O atual prefeito não concorreu, pois já
está exercendo o segundo mandato.

Segundo o promotor de justiça Felipe Rotondo, a
Recomendação expedida objetivava assegurar
uma transição municipal republicana, a fim de evitar
prejuízos à continuidade dos serviços essenciais
prestados à sociedade, bem como prevenir danos ao
erário, dilapidação de documentos públicos, ausência
de transparência na gestão fiscal e de prestação de
contas, dentre outras obrigações previstas nas normas
constitucionais e legais.

"Mesmo após realizadas reuniões, constituída equipe
de  t rans ição ,  requ is i tados  documentos ,  a
Recomendação não foi inteiramente cumprida, não
havendo o fornecimento de todos os documentos
exigidos pelas leis, inclusive pela Constituição
Estadual", informou o membro do Ministério Público.

Além disso, a CGU informou a realização de
pagamentos a empresas com indícios de fraude em

valores elevados.

Site: https://clodoaldocorrea.com.br/2020/12/justica-

suspende-pagamentos-de-licitacoes-suspeitas-em-

buriticupu/
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Polícia Federal realiza operação para apurar
crime eleitoral em Morros

 

BLOG DO CLODOALDO CÔRREA. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Clodoaldo Correa

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira
(23/12) a Operação BRAVO UNIFORM, com o objetivo
de apurar a prática de crimes de corrupção eleitoral,
na Eleição para os cargos de Prefeito e Vereador, no
município de Morros. A Polícia chegou a apreender R$
80 mil na casa de um investigado.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional
E le i to ra l  do  Maranhão,  em endereços dos
investigados, nos municípios de São Luís, Axixá e
Morros.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além de multa.

Site: https://clodoaldocorrea.com.br/2020/12/policia-

federal-realiza-operacao-para-apurar-crime-eleitoral-em-

morros/
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Polícia Federal deflagra operação para
investigar prática criminosa na eleição de

prefeito e vereador
 

BLOG DA SÍLVIA TEREZA. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Na manhã desta quarta-feira (23), a Polícia Federal,
com o apoio do Ministério Público Eleitoral, deflagrou
a Operação Bravo Uniform, com o objetivo de apurar a
prática de crimes de corrupção eleitoral na eleição
para Prefeito e Vereador no município de Morros.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compra de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Equipes da Polícia Federal cumpriram seis mandados
de busca e apreensão expedidos pelo TRE em
endereços dos investigados nos municípios de São
Luís, Axixá e Morros.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
suspeitos podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além

de multa.

Site: https://silviatereza.com.br/policia-federal-deflagra-

operacao-para-investigar-pratica-criminosa-na-eleicao-

de-prefeito-e-vereador/
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PF faz busca e apreensão contra suposta
corrupção eleitoral em Morros (Política)

 

BLOG ATUAL 7. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atual7

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-
feira 23, seis mandados de busca e apreensão no
Maranhão. Batizada de Bravo Uniform, a operação
tem o objetivo de apurar a suposta prática de crimes
de corrupção eleitoral para os cargos de prefeito e
vereador em Morros.

Expedidos pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do
Maranhão, os mandados foram cumpridos na própria
cidade, além de em Axixá e na capital São Luís. A
ação contou com o apoio do Ministério Público
Eleitoral.

Durante as buscas, agentes da PF encontraram e
apreenderam cerca de R$ 80 mil em espécie no
endereço de um dos alvos.

Segundo a Polícia Federal, com base em depoimentos
de eleitores e informações coletadas em interceptação
de ligações telefônicas autorizadas pela Justiça, foi
possível obter indícios de que pessoas próximas a um
dos candidatos a prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no município.

Ainda de acordo com a PF, um eleitor chegou a filmar
os investigados oferecendo dinheiro e até um veículo
em troca do apoio do eleitor e de sua família.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser

indiciados pelo crime de corrupção eleitoral, com pena
que pode chegar a quatro anos de reclusão, além de
multa.

Site: https://atual7.com/noticias/politica/2020/12/pf-faz-

busca-e-apreensao-contra-suposta-corrupcao-eleitoral-

em-morros/
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Operação da PF combate crime de corrupção
eleitoral no MA

 

SUA CIDADE.COM. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) a
Operação BRAVO UNIFORM, no Maranhão.

O objetivo é apurar a prática de crimes de corrupção
eleitoral, na Eleição para os cargos de prefeito e
vereador, no município de Morros (100 km de São
Luís).

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a Prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a Prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de
busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional
E le i to ra l  do  Maranhão,  em endereços dos
investigados, nos municípios de São Luís, Axixá e
Morros.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além de multa.

Site:

http://www.suacidade.com/noticias/cidades/operacao-

da-pf-combate-crime-de-corrupcao-eleitoral-no-ma
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Polícia Federal apura crimes de corrupção
eleitoral para os cargos de prefeito e

vereador no Maranhão
 

SITE SINAL VERDE. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) a
Operação Bravo Uniform, com o objetivo de apurar a
prática de crimes de corrupção eleitoral na Eleição
para os cargos de prefeito e vereador no município de
Morros/MA.

Com base em depoimentos de eleitores e informações
coletadas em interceptação de ligações telefônicas
autorizadas pela Justiça, foi possível obter fortes
indícios de que pessoas próximas a um dos
candidatos a prefeito, além de um candidato a
vereador, agiram ativamente para realizar compras de
votos na véspera e no dia da votação no citado
município.

Um eleitor chegou a filmar um candidato a vereador e
a esposa de um dos candidatos a prefeito oferecendo
dinheiro e um veículo em troca do apoio do eleitor e de
sua família. Equipes da Polícia Federal cumprem 6
mandados de busca e apreensão expedidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em
endereços dos investigados, nos municípios de São
Luís/MA, Axixá/MA e Morros/MA.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral, previsto no Art. 299 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737/65), com pena que pode chegar
a 4 anos de reclusão, além de multa.

Site: https://portalsinalverde.com/noticia/34656-policia-

federal-apura-crimes-de-corrupcao-eleitoral-para-os-

cargos-de-prefeito-e-vereador-no-maranhao
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Operação da Polícia Federal investiga
compra de votos na eleição de Morros

 

JORNAL PEQUENO / ON LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A polícia apreendeu cerca de R$ 80 mio em espécie
no andereço de um dos invest igados (Foto:
Divulgação)

A Polícia Federal , com apoio do Ministério Público
Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-feira
(23/12) a Operação Bravo Uniform , com o objetivo de
apurar a prática de crimes de corrupção eleitoral na
eleição para os cargos de prefeito e vereador, no
município de Morros/MA .

De acordo com a PF, com base em depoimentos de
eleitores e informações coletadas em interceptação de
ligações telefônicas autorizadas pela Justiça, foi
possível obter fortes indícios de que pessoas próximas
a um dos candidatos a prefeito, além de um candidato
a vereador, agiram ativamente para realizar compras
de votos na véspera e no dia da votação no município.

A PF afirma que um eleitor chegou a filmar um
candidato a vereador e a esposa de um dos
candidatos a prefeito oferecendo dinheiro e um veículo
em troca do apoio do eleitor e de sua família.

Equipes da Polícia Federal cumprem seis mandados
de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, em endereços dos
investigados, nos municípios de São Luís, Axixá e
Morros.

A polícia apreendeu cerca de R$ 80 mio em espécie
no andereço de um dos investigados - que não tiveram
os nomes divulgados até o momento. Os materiais
apreendidos serão analisados e os investigados
podem ser indiciados pelo crime de corrupção
eleitoral, previsto no Art. 299 do Código Eleitoral (Lei
nº 4.737/65), com pena que pode chegar a 4 anos de
reclusão, além de multa.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2020/12/23/operacao-

da-policia-federal-investiga-compra-de-votos-na-eleicao-

de-morros/
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PF realiza operação contra crimes de
corrupção eleitoral no MA

 

CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Qua, 23 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Polícia Federal (PF), com apoio do Ministério
Público Eleitoral, deflagrou na manhã desta quarta-
feira (23), em São Luís, a operação "Bravo Uniform",
com o objetivo de apurar a prática de crimes de
corrupção eleitoral na eleição para os cargos de
prefeito e vereador no município de Morros, a 100 km
da capital.

Segundo a PF, com base em depoimentos de eleitores
e informações coletadas em interceptação de ligações
telefônicas, os policiais obtiveram provas de que
pessoas próximas a um dos candidatos a prefeito,
além de um candidato a vereador, agiram ativamente
para realizar compras de votos na véspera e no dia da
votação em Barreirinhas.

De acordo com a Polícia Federal, um eleitor chegou a
filmar um candidato a vereador e a esposa de um dos
candidatos a prefeito oferecendo dinheiro e um veículo
em troca do apoio do eleitor e de sua família.

A Polícia Federal está cumprindo nesta quarta seis
mandados de busca e apreensão expedidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em
endereços dos investigados em São Luís, Axixá e
Morros.

Os materiais apreendidos serão analisados e os
investigados podem ser indiciados pelo crime de
corrupção eleitoral com pena que pode chegar a
quatro anos de prisão, além de multa.
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