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Aumenta crime de pedofilia virtual na
pandemia

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - CIDADES - pág.: 05. Ter, 11 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

O período pandêmico da Covid-19 não afetou só a
rotina dos adultos e idosos, mas também das crianças
e adolescentes. Em casa, devido seguir as medidas de
isolamento social e sem frequentar a escola, eles
podem ficar mais vulneráveis ao contato com o mundo
virtual como também serem vítimas de ações dos
pedófilos virtuais. Os criminosos utilizam as redes
sociais ou outros tipos de plataformas digitais para
divulgar e obter nudes e imagens de crianças e
adolescentes sendo abusados sexualmente.

Segundo a polícia, os primeiros passos dos pedófilos
virtuais são o envio do convite de amizade para as
suas vítimas. Logo após, ocorrem as trocas de
mensagens e com o passar de alguns dias há o envio
de fotos íntimas, conhecidas popularmente como
nudes. Neste momento, a sedução começa a dar lugar
à extorsão, ameaças e exigências.

Os criminosos, na maioria das vezes, passam por
pessoas atraentes, bons de papos e jovens como
também utilizam um perfil falso para se comunicar com
as suas vítimas.

No decorrer das conversas, eles chegam a pedir
outros tipos de contatos e o número de celular é um
deles. Por apl icat ivo de mensagem, como o
WhatsApp, segue a conversa e a troca de fotografias
íntimas.

Os cr iminosos conseguem obter  o mater ia l
pornográfico infantil por meio do Twitter, Facebook,
Instagram e dos fóruns anônimos. Geralmente, eles
conseguem os packs (pacotes) nos fóruns digitais e
buscam nas outras plataformas digatis o "upload" de
novos materiais. Os packs em que se referem são
imagens de crianças, em muitos dos casos despidas
ou enquanto estão sendo abusadas.

No Maranhão há o Departamento de Combate a
C r i m e s  T e c n o l ó g i c o s  ( D C C T ) ,  l i g a d o  à
Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(Seic), para combater os crimes virtuais. O delegado
da DCCT, Odilardo Muniz, declarou que, apesar de
ainda não ter as estatísticas, o crime de pornografia
seja infantil ou adulta na internet aumentou bastante
em razão do isolamento social durante esse período
de pandemia. As pessoas têm tido mais acesso aos
sites pornográficos e também instalam determinados
aplicativos no seu celular em que tem a cesso a

imagens pornográficas, inclusive, de crianças e
adolescentes.

O delegado informou que a polícia tem trabalhando
para combater esse tipo de crime na internet e uma
delas é a deflagração da operação Luz na Infância.
Este cerco policial é realizado em todo o país e
coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública. Um dos últimos trabalhos ocorreu no fim do
ano passado em 10 estados do Brasil e resultou
em109 prisões em flagrante e em cumprimento de
ordem judicial.

Outros cercos

A Polícia Civil, com o apoio do setor de Inteligência da
Secretaria de Segurança Pública (SSP) e de
guarnições da Polícia Militar, realizou a operação
Auto-Reserve, no último dia 6, em Turiaçu para
combater crimes digitais. *

Íntegra em oestadoma.com/500901
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Operação conjunta cancela festa clandestina
na Estrada de Ribamar

 

BLOG DANIEL MATOS / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Ter, 11 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Matos

Uma operação realizada no último domingo, 9,
envolvendo Ministério Público do Maranhão,
Delegacia Geral de Polícia Civil, Comando de
Policiamento de Área Metropolitana 2 (CPAM-2) e
Guarda Municipal de São José de Ribamar, resultou
no cancelamento de uma festa no estilo rave que seria
realizada em um imóvel localizado na MA-201, a
Estrada de Ribamar. A festa clandestina estava
programada para ocorrer às 15h deste domingo.

Do MPMA, participaram da ação os promotores de
justiça do Plantão Cível e Criminal da Comarca da
Grande Ilha, Nadja Veloso Cerqueira e Frank Teles de
Araújo. De acordo com Nadja Cerqueira, o Ministério
Público foi informado da realização da festa,
amplamente divulgada por meio de redes sociais,
inclusive com venda de ingressos.

"Diante da ampla divulgação do evento na rede social
e da efetiva venda de ingressos, considerando o
potencial risco à saúde pública pela previsível
aglomeração de pessoas, acionamos a rede articulada
de autoridades, em especial, a Delegacia Geral de
Polícia Civil, o Comando de Policiamento de Área
Metropolitana 2 (CPAM-2) e a Guarda Municipal de
São José de Ribamar, visando à suspensão imediata
da venda dos ingressos e fiscalização, conseguindo
impedir, assim, a realização da rave e os efeitos
nefastos sobre a saúde dos cidadãos", destacou a
promotora de justiça.

Ainda de acordo com Nadja Cerqueira, as viaturas se
dirigiram ao local e orientaram os organizadores para
que o evento fosse suspenso. Após a saída das
equipes, os profissionais contratados para trabalhar na
festa foram dispensados.

De acordo com o Governo do Estado, eventos com até
50 pessoas passam a ser permitidos a partir desta
segunda-feira, 10, e os com até 100 pessoas serão
liberados a partir do dia 17 deste mês.

Fonte: Ministério Público do Maranhão

Site:

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/05/11/o

peracao-conjunta-cancela-festa-clandestina-na-estrada-

de-ribamar/
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Operação resulta em cancelamento de festa
na Estrada de Ribamar

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Ter, 11 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Uma operação real izada neste domingo,  9,
envolvendo Ministério Público do Maranhão,
Delegacia Geral de Polícia Civil, Comando de
Policiamento de Área Metropolitana 2 (CPAM-2) e
Guarda Municipal de São José de Ribamar, resultou
no cancelamento de uma festa no estilo rave que seria
realizada em um imóvel localizado na MA- 201, a
Estrada de Ribamar. A festa clandestina estava
programada para ocorrer às 15h deste domingo.

Do MPMA, participaram da ação os promotores de
justiça do Plantão Cível e Criminal da Comarca da
Grande Ilha, Nadja Veloso Cerqueira e Frank Teles de
Araújo. De acordo com Nadja Cerqueira, o Ministério
Público foi informado da realização da festa,
amplamente divulgada por meio de redes sociais,
inclusive com venda de ingressos.

"Diante da ampla divulgação do evento na rede social
e da efetiva venda de ingressos, considerando o
potencial risco à saúde pública pela previsível
aglomeração de pessoas, acionamos a rede articulada
de autoridades, em especial, a Delegacia Geral de
Polícia Civil, o Comando de Policiamento de Área
Metropolitana 2 (CPAM-2) e a Guarda Municipal de
São José de Ribamar, visando à suspensão imediata
da venda dos ingressos e fiscalização, conseguindo
impedir, assim, a realização da rave e os efeitos
nefastos sobre a saúde dos cidadãos", destacou a
promotora de justiça.

Ainda de acordo com Nadja Cerqueira, as viaturas se
dirigiram ao local e orientaram os organizadores para
que o evento fosse suspenso. Após a saída das
equipes, os profissionais contratados para trabalhar na
festa foram dispensados.

De acordo com o Governo do Estado, eventos com até
50 pessoas passam a ser permitidos a partir desta
segundafeira, 10, e os com até 100 pessoas serão
liberados a partir do dia 17 deste mês.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/279/202

10511.pdf
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Operação resulta em cancelamento de festa
na Estrada de Ribamar

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 11. Ter, 11 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

DIVULGAÇÃO

Uma operação real izada nesse domingo (9),
envolvendo Ministério Público do Maranhão,
Delegacia Geral de Polícia Civil, Comando de
Policiamento de Área Metropolitana 2 (CPAM-2) e
Guarda Municipal de São José de Ribamar, resultou
no cancelamento de uma festa no estilo rave que seria
realizada em um imóvel localizado na MA-201, a
Estrada de Ribamar. A festa clandestina estava
programada para ocorrer às 15h de domingo.

Do MPMA, participaram da ação os promotores de
justiça do Plantão Cível e Criminal da Comarca da
Grande Ilha, Nadja Veloso Cerqueira e Frank Teles de
Araújo. De acordo com Nadja Cerqueira, o Ministério
Público foi informado da realização da festa,
amplamente divulgada por meio de redes sociais,
inclusive com venda de ingressos. "Diante da ampla
divulgação do evento na rede social e da efetiva venda
de ingressos, considerando o potencial risco à saúde
pública pela previsível aglomeração especial, a
Delegacia Geral de Polícia Civil, o Comando de
Policiamento de Área Metropolitana 2 (CPAM-2) e a
Guarda Municipal de São José de Ribamar, visando à
suspensão imediata da venda dos ingressos e
fiscalização, conseguindo impedir, assim, a realização
da rave e os efeitos nefastos sobre a saúde dos
cidadãos", destacou a promotora de Justiça.

Ainda de acordo com Nadja Cerqueira, as viaturas se
dirigiram ao local e orientaram os organizadores para
que o evento fosse suspenso. Após a saída das
equipes, os profissionais contratados para trabalhar na
festa foram dispensados.

De acordo com o governo do Estado, eventos com até
50 pessoas passam a ser permitidos a partir dessa
segunda-feira, 10, e os com até 100 pessoas serão
liberados a partir do dia 17 deste mês. de pessoas,
acionamos a rede articulada de autoridades, em
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AÇAILÂNDIA - MPMA recomenda
anulação de contrato com escritório de

advocacia
 

BLOG FOLHA DE CUXÁ / AÇAILÂNDIA / MA. Ter, 11 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foram identificadas várias irregularidades no

processo licitatório que viabilizou o contrato

O Ministério Público

do Maranhão emit iu, nesta segunda-feira, 3,
Recomendação ao prefeito de

Açailândia, Aluisio Silva Sousa, e ao secretário
municipal de Economia e

Finanças, Edmilson Angelo Pereira, para que seja
providenciada a imediata

anulação do Pregão Eletrônico nº 002/2021, bem
como da contratação do Consórcio

Masig (Maranhão Advogados Associados e Sigma
Tecnologia e Assessoria Ltda).

Foi requerido também

que sejam tomadas as providências legais para a
imediata devolução ao erário

municipal de quaisquer valores já pagos ao Consórcio
Masig ou às empresas

consorciadas, em decorrência da contratação referida,
com os valores

devidamente corrigidos pelo INCP ou índice similar.

Um procedimento

investigatório realizado pela 2ª Promotoria de Justiça
Especializada de

Açailândia constatou diversas irregularidades no
processo licitatório que

resultou no contrato, entre as quais a limitação de
concorrência. Ficou

confirmado que apenas um licitante pode participar,
ainda assim porque duas

empresas (Maranhão Advogados Associados e Sigma
Tecnologia e Assessoria Ltda.)

formaram um compromisso particular de consórcio
poucos dias antes da abertura

da sessão do certame, constituindo o Consórcio
Masig.

Autora da

Recomendação, a promotora de justiça Glauce Lima
Malheiros pediu que seja

encaminhado ao Ministério Público, no prazo
máximo de 10 dias úteis, documento

comprobatório do cumprimento da manifestação
ministerial, sob pena do

ajuizamento das medidas judiciais cabíveis, inclusive
na seara criminal, para

responsabilização solidária do gestor e dos demais
envolvidos nos ilícitos.

PARECER TÉCNICO e

LAUDO

As irregularidades no

Pregão Eletrônico nº002/2021foram constatadas em
parecer técnico emitido pela

Assessoria Técnica do Ministério Público do
Maranhão e laudo da

Superintendência Estadual de Combate à Corrupção
(SECCOR - 1º DECCOR/ITZ).

Entre os ilícitos

identificados, além da restrição de competitividade
pela aglutinação de
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BLOG FOLHA DE CUXÁ / AÇAILÂNDIA / MA. Ter, 11 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

diversos serviços no mesmo objeto, estão a
impossibi l idade de contratação dos

serviços por pregão, por não se tratar de serviço
comum, tendo em vista a

natureza singular da atividade, inviabilidade de
competição e notória

especialização; o prazo de vigência do contrato não
pode ser inferior ao

período previsto para a sua execução e consequente
pagamento.

Os peritos também

observaram que não houve clareza no objeto do
Pregão Eletrônico nº02/2021, uma

vez que o valor global estimado da licitação não é o
declarado no edital e não

ficou claro aos interessados a composição de todos os
seus custos unitários,

limitando a competição.

Também foi constatada

a impossibilidade da realização de processo de
contratação de consultoria e

assessoria na gestão, monitoramento e auditoria, por
se tratar de terceirização

de mão de obra de atividades típicas da administração
pública, em afronta ao

inciso II do artigo 37 da Constituição Federal.

Para o Ministério

Público, a contratação do consórcio é questionável
também pelo fato de a

Superintendência da Receita Tributária Municipal de
Açailândia contar com 27

agentes de Fiscalização e Arrecadação Tributária em
seu quadro de servidores

efetivos e que esses cargos exigem nível superior
completo ou nível médio com

especialização. "Além de ter uma carga horária de 40
horas semanais e um

salário em média superior a R$ 5.000,00 reais
mensais, não restou demonstrada

qualquer incapacidade dessa superintendência em
executar os serviços objeto do

certame licitatório", argumenta a promotora de justiça
Glauce Malheiros na

Recomendação.

https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-
ge ra i s /17910-aca i l and ia -mpma - recomenda-
suspensao-de-contrato-com-escritorio-de-advocacia

Site:

https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/05/acailandia-

mpma-recomenda-anulacao-de.html
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Ministério Público apura se Sinfra, sob
Clayton Noleto, direcionou licitações entre

2015 e 2020 (Notícias)
 

BLOG DO ADALBERTO MIRANDA / SÃO LUIZ / MA. Ter, 11 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Adalberto Miranda

O Ministério Público do Maranhão instaurou
procedimento investigatório criminal para apurar
suposto direcionamento em licitações pela Secretaria
de Estado da Infraestrutura, a Sinfra.

A investigação está concentrada no período entre
2015 e 2020, e tem como alvo Clayton Noleto Silva,
titular da pasta desde o início do primeiro governo de
Flávio Dino (PCdoB).

A apuração criminal começou em março passado, e
está sendo conduzida pelo promotor Danilo José de
Castro Ferreira, coordenador do Núcleo de Assessoria
Especial de Investigação da PGJ (Procuradoria-Geral
de Justiça), responsável por investigação de possíveis
atos ilícitos praticados por agentes políticos detentores
de foro por prerrogativa da função.

O setor tem a incumbência, dada pelo chefe do
Ministério Público maranhense, o procurador-geral
de Justiça Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, de realizar
investigações e diligências necessárias para embasar
processos criminais que envolvem pessoas com
prerrogativa de foro, como é o caso ostentado por
Noleto, por ser secretário do Estado do Maranhão.

O prazo para conclusão dos levantamentos é de 90
dias, mas pode haver prorrogação, se fundamentada.
O PIC (Procedimento Investigatório Criminal) tem
como finalidade apurar a ocorrência de delitos penais
de natureza pública, e serve como preparação e
embasamento para propositura ou não de ação penal.

Apesar da abertura da investigação ter sido publicada
no Diário Eletrônico do órgão, no Sistema Integrado do
Ministério Público, o SIMP, não há qualquer
referência ao procedimento, o que sugere que o caso
esteja tramitando sob sigilo. O ATUAL7 tentou
confirmar a informação, inclusive questionando
possível omissão da tramitação, em e-mai ls
encaminhados ao Ministério Público, desde o último
dia 26.

Foram procurados o promotor Danilo de Castro
Ferreira, responsável pelo caso, o PGJ Eduardo

Nicolau e as assessorias de comunicação e especial
de investigação. Contudo, até o momento, o único
retorno foi do técnico ministerial Assunção Maia,
subordinado a Nicolau, e apenas informando haver
recebido a solicitação de posicionamento.

A reportagem tentou contato com Clayton Noleto, na
mesma data e no último dia 3, em e-mail e mensagem
enviados ao titular da Sinfra. A Secom, Secretaria de
Estado da Comunicação, também foi questionada por
e-mail a respeito do PIC, mas não houve resposta de
nenhum deles.

Entre os questionamentos não respondidos estão se
Noleto será afastado do cargo para se dedicar
exclusivamente à própria defesa e qual o montante
licitado pela Sinfra no período dos seis anos alvo da
investigação. O ATUAL7 buscou no Portal da
Transparência do Governo do Maranhão, na página
sobre consulta de contratos, o montante fechado pela
pasta entre 2015 e 2020, mas nenhum resultado foi
retornado.

Atual7

Postado por Adalberto Miranda às

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página
inicial

Assinar: Postar comentários (Atom)

Uma nova esperança vindo aí

Blog do Acélio

Blog do Leonardo Alves

Blog do Marco Silva

Codó Notícias

Blog do JJP

Blog Maramais

Blog do Bezerra
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BLOG DO ADALBERTO MIRANDA / SÃO LUIZ / MA. Ter, 11 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

ÉMARANHÃO

Blog da Ramyria Santiago

Esporte Codoense

Correio Codoense

Blog do de Sá

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .

Site:

https://www.adalbertomiranda.com.br/2021/05/ministerio

-publico-apura-se-sinfra-sob.html
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Morador de rua de 25 anos é morto a tiros no
Bairro de Fátima

 

O ESTADO DO MARANHÃO ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Ter, 11 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

São Luís - O morador de rua, Eleanderson Nascimento
Mendes, de 25 anos, foi morto a tiros durante a manhã
de segunda-feira, 10, no Bairro de Fátima. Dados da
Secretaria de Segurança Pública (SSP) revelam que
somente neste mês já ocorreram quatro homicídios
dolosos ocasionados por arma de fogo.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/05/11/mora

dor-de-rua-e-morto-a-tiros-no-bairro-de-fatima/
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Promotoria Itinerante realiza reuniões sobre
região do Gapara

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Ter, 11 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O titular da Promotoria de Justiça Comunitária
Itinerante, Vicente de Paulo Silva Martins, realizou, na
manhã desta segunda-feira, 10, na sede da
Procuradoria Geral de Justiça, duas reuniões para
discutir os problemas identificados na região do
Gapara. A primeira reunião, que também contou com a
participação do procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, tratou da questão da segurança pública.

O subsecretário de Segurança Pública do Estado,
Leonardo Diniz, ouviu o diagnóstico feito pela
Promotoria Itinerante na região. Nele há questões
diretamente ligadas à segurança. De acordo com o
subsecretário, o encontro foi importante para discutir
de que forma o aparato de segurança pública pode
contribuir para melhorar as condições de vida daquela
população.

Para o promotor de justiça Vicente Martins, é
necessária a assistência do Poder Público para
minimizar o sofrimento das comunidades da região. O
titular da Promotoria Comunitária Itinerante afirmou
que a ausência do estado tem contribuído para o
aumento da criminalidade. "É preciso frear essa
situação para evitar situações mais extremas como
temos visto em outras regiões e outros estados",
alertou.

PREFEITURA

A segunda reunião foi realizada com o secretário de
Governo da Prefeitura de São Luís, Enéas Fernandes.
Durante o encontro, foi discutida a implementação de
melhorias na infraestrutura das comunidades Argola e
Tambor, localizadas na região do Gapara.

Vicente Martins mostrou um mapa do local e
recomendou ao secretário que sejam tomadas
medicas acerca dos serviços de capina e roçagem. Ele
também questionou Enéas Fernandes sobre as ações
da Prefeitura referentes a melhoria da iluminação
pública na comunidade.

Sobre o processo de limpeza, o secretário garantiu
que os serviços serão programados para as próximas
semanas e que será enviado à Promotoria de Justiça
um comunicado sobre o início das ações.

Foi definido um estudo, por parte da Prefeitura, para a
implantação de asfaltamento e drenagem nas áreas

limítrofes entre São Luís e São José de Ribamar,
especialmente nos bairros da Vila Luizão e Cidade
Olímpica. Vicente Martins sugeriu a parceria entre os
entes públicos para a implementação das medidas. "A
lei que define os novos limites dos municípios é uma
referência de marco terr i tor ia l  e div isão de
responsabilidades. Em alguns lugares podem ser
feitas parcerias entre os municípios e também com o
poder público estadual", disse o promotor de justiça.

Ainda foram discutidos problemas que afetam o
trânsito nas proximidades das feiras da capital. Vicente
Martins frisou que a questão deve ser trabalhada em
conjunto entre as Secretarias Municipal de Saúde, da
Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Obras e
Serviços Públicos.

O secretário de Governo afirmou que a pasta
Agricultura, Pesca e Abastecimento já realizou um
levantamento das feiras. "Já foram elaborados estudos
acerca da atual situação das feiras de São Luís,
observando as suas especificidades. Nesse sentido, já
estamos estudando a viabilidade orçamentária para
essas ações, tendo em vista um trabalho não apenas
nas feiras, mas também nas regiões próximas, em
especial no tráfego", disse Enéas Fernandes.

Site: https://omaranhense.com/promotoria-itinerante-

realiza-reunioes-sobre-regiao-do-gapara/
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Alô alô Ministério Público! Presidente da
Câmara Municipal de Senador La Rocque,

recebeu denúncia do sumiço de vacinas
contra o Coronavírus!!!

 

BLOG RUI PORÃO. Ter, 11 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rui Marisson

O Prefeito de

Senador La Rocque, Professor Bartolomeu, não
precisou de 2 ou 3 mandatos pra sentir na pela a
insatisfação dos laroquenses, ele precisou apenas de
4 meses de mandato.

Além da

insatisfação do povo, começa a pipocar denúncias de
corrupção no seu governo, ontem (10), o

Vereador Presidente da Câmara Municipal, Professor
Everaldo, fez duras críticas

ao gestor municipal, o edil fez uma grave denúncia,
disse que a casa recebeu denúncia do sumiço

de vacinas contra a Covid, o Ministério Público
precisa investigar e se for confirmado o sumiço das
vacinas, os envolvidos tem que ser punidos que os
rigores da lei.

Everaldo disse que irá convocar novamente o

secretário de saúde, os vereadores querem saber,
além do sumiço das vacinas, onde foram gastos o
dinheiro que o

município recebeu para o combate da pandemia.

As pessoas se perguntam, por que Bartolomeu queria
tanto ser prefeito de Senador La Rocque???

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/05/alo-alo-

ministerio-publico-presidente.html
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