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Assaltante envolvido em roubo milionário a
banco em Bacabal é liberado pela Justiça do

Maranhão
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Wagner César de Almeida foi liberado por meio de
habeas corpus (Foto: Divulgação)

O desembargador José Ribamar Froz Sobrinho, do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), concedeu
decisão favorável para liberar , por meio de habeas
corpus, Wagner César de Almeida, considerado um
dos assaltantes de bancos mais perigosos do país e
suspeito de ser integrante da direção nacional da
organização criminosa conhecida como Primeiro
Comando da Capital (PCC).

Wagner César estava preso por ser um dos envolvidos
no assalto ao Banco do Brasil, de Bacabal, em 25 de
novembro de 2018, quando foi levado R$ 100 milhões
da agência bancária e deixou um rastro de violência
na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, Wagner César era
integrante de um bando especialista em roubo a
bancos. Junto com outros 29 criminosos, ele utilizou
explosivos, armas de grosso calibre e de uso restrito,
para cometer a ação criminosa. Entre as vítimas do
bando, está o morador Cleones Borges Araújo, que foi
morto com um tiro de fuzil nas costas, após passar
próximo a uma barreira montada pela quadrilha.

Depois disso, os assaltantes atacaram, com disparos
de arma de fogo, a Delegacia Regional de Bacabal e
os veículos foram incendiados. Ainda de acordo com a
polícia, o assalto teria sido comandado por José
Francisco Lumes, o "Zé de Lessa".

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do
Maranhão (SSP-MA), "Zé de Lessa" era apontado
como chefe de uma das facções criminosas mais
violentas do estado da Bahia. Wagner César estava
preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, mas
foi liberado, após pedido de habeas corpus.

Além dele, Gelzimar Venâncio de Oliveira, Alexandre
Gomes de Moura, Robson César Ferreira, George
Ferreira Santos, Ricardo de Souza, José Eduardo
Zacarias Barboni, Valdeir Carvalho e Fábio Batista de
Oliveira, foram condenados a mais de 100 anos de
cadeia pelos crimes de receptação, porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, formação de organização

criminosa, latrocínio e outros crimes pela 1ª Vara
Criminal de São Luís.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/24/assaltante-

envolvido-em-roubo-milionario-a-banco-em-bacabal-e-

liberado-pela-justica-do-maranhao/

1

https://jornalpequeno.com.br/2021/06/24/assaltante-envolvido-em-roubo-milionario-a-banco-em-bacabal-e-liberado-pela-justica-do-maranhao/
https://jornalpequeno.com.br/2021/06/24/assaltante-envolvido-em-roubo-milionario-a-banco-em-bacabal-e-liberado-pela-justica-do-maranhao/
https://jornalpequeno.com.br/2021/06/24/assaltante-envolvido-em-roubo-milionario-a-banco-em-bacabal-e-liberado-pela-justica-do-maranhao/


JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Qui, 24 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

1



Um dos assaltantes de banco mais perigosos
do país é liberado pela Justiça do Maranhão
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O desembargador José Ribamar Froz Sobrinho, do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), concedeu
decisão favorável para liberar, por meio de habeas
corpus, Wagner César de Almeida, considerado um
dos assaltantes de bancos mais perigosos do país e
suspeito de ser integrante da direção nacional da
organização criminosa conhecida como Primeiro
Comando da Capital (PCC).

Ele estava preso por ser um dos envolvidos no assalto
ao Banco do Brasil, de Bacabal, em 25 de novembro
de 2018, quando foi levado R$ 100 milhões da agência
bancária e deixou um rastro de violência na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, Wagner César era
integrante de um bando especialista em roubo a
bancos. Junto com outros 29 criminosos, ele utilizou
explosivos, armas de grosso calibre e de uso restrito,
para cometer a ação criminosa.

Entre as vítimas do bando, está o morador Cleones
Borges Araújo, que foi morto com um tiro de fuzil nas
costas, após passar próximo a uma barreira montada
pela quadrilha. Depois disso, os assaltantes atacaram,
com disparos de arma de fogo, a Delegacia Regional
de Bacabal e os veículos foram incendiados.

Ainda de acordo com a polícia, o assalto teria sido
comandado por José Francisco Lumes, o "Zé de
Lessa". Segundo a Secretaria de Segurança Pública
do Maranhão (SSP-MA), "Zé de Lessa" era apontado
como chefe de uma das facções criminosas mais
violentas do estado da Bahia.

Wagner  César  es tava  preso  no  Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, mas foi liberado, após
pedido de habeas corpus.

Além dele, Gelzimar Venâncio de Oliveira, Alexandre
Gomes de Moura, Robson César Ferreira, George
Ferreira Santos, Ricardo de Souza, José Eduardo
Zacarias Barboni, Valdeir Carvalho e Fábio Batista de
Oliveira, foram condenados a mais de 100 anos de
cadeia pelos crimes de receptação, porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, formação de organização
criminosa, latrocínio e outros crimes pela 1ª Vara
Criminal de São Luís.
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Em destaque - CONTEXTO
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CONTEXTO

***Desde agosto de 2010, em razão da Lei Federal
12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), vários segmentos empresariais estão
obrigados a elaborar seus Planos de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos (PGRS).

***Em São Luís, o cumprimento dessa obrigação para
os chamados pequenos geradores de resíduos - as
micro e pequenas empresas e empresas de pequeno
porte -, ganhou impulso nos últimos meses. Com apoio
do Sebrae, inicialmente para empreendimentos do
turismo, dezenas de empresas iniciaram o processo
de formulação de suas políticas internas de gestão de
resíduos.

Robótica Por causa da pandemia, as competições de
robótica da FIRST e da F1 acontecerão remotamente
neste sábado, 26 de junho, organizados pelo Serviço
Social da Indústria (SESI). Os torneios da FIRST
LEGO League Challenge (FLL) e F1 in Schools
estimulam estudantes de 9 a 19 anos a utilizarem
temas diversos como engenharia, programação,
marketing e projetos sociais nas disputas, além de
estimular a criatividade, imaginação e o pensamento
crítico.

Mas com a pandemia do coronavírus, o Festival SESI
de Robótica será realizado totalmente online, com
transmissão do Festival SESI de Robótica nos perfis
do Festival no Instagram e Facebook.

Faixa Toda evolução no esporte requer dedicação dos
atletas.

Em qualquer modalidade, a disciplina é fundamental
para atingir novos patamares. Com a equipe do judô
do Fórum Jaracaty não é diferente. Para fazer com
que os alunos da modalidade evoluam no esporte
desde cedo, o projeto social, que é patrocinado pelo
governo do Estado e pela Equatorial Maranhão por
meio da Lei de Incentivo ao Esporte, promoverá, nesta
quinta-feira (24), a partir das 9h, o 1° Festival de
Exame de Faixa para os atletas da categoria infantil.

Livro (I) O livro "Passado, Presente e Futuro do
Ministério Público Brasileiro" é fruto de uma parceria
entre a Associação do Ministério Público do
Maranhão (AMPEM) com a UFMA, e visa reunir
artigos de diversos autores com a perspectiva acerca
da atuação do MP. A obra é uma homenagem aos 50
anos da AMPEM celebrados no dia 4 de janeiro e o

lançamento será transmitido pelo canal no YouTube
da Escola Superior do Ministério Público do
Maranhão no dia 28 de junho, às 10h.

Livro (II) Ainda como parte da programação de
lançamento, serão realizados três painéis. O primeiro
abordará "O Ministério Público e o combate à
violência contra a Mulher" com o professor, doutor,
Sérgio Feigueiras, do Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna (ISCPSI - Lisboa), o
segundo terá como tema "A desmaterialização do
conceito de organização criminal e os direitos
fundamentais" com o professor, doutor Alfonso Galán
Muñoz, da Universidade Pablo de Olavide, da
Espanha e o terceiro painel será sobre "O Ministério
Público e o combate à Corrupção", com o professor,
doutor Roberto Veloso, da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA).

Vendas O IEL formatou um curso com objetivo de
auxiliar as empresas a aumentar a produtividade das
suas equipes de marketing e vendas, o curso de
Whatsapp: marketing e vendas on-line, que tem como
público-alvo empreendedores, gestores de vendas
e/ou marketing, atendentes, vendedores e suporte
digital.

Com uma metodologia totalmente focada na aplicação
prática da ferramenta, o curso será ministrado por
Lucas Mourão que é sócio administrador da Use
Escala Digital Marketing Ltda., palestrante e
conferencista com especialidade em Marketing de
Conteúdo, Copywriting, Marketing de Busca e
Posicionamento Online e MBA em Gestão Empresarial
pela UNIFOR.

O curso acontecerá no período de 15 a 16 de julho de
2021 no prédio da FIEMA, para se inscrever basta
acessar o site: www.fiema.org.br/iel.

Para mais informações entre em contato com a equipe
do IEL/MA nos telefones (98) 3212-1836 ou (98)
99971-2224.

Empreendedorismo (I) A Confederação Brasileira de
Empresas Juniores (Brasil Júnior), que representa o
Movimento Empresa Júnior (MEJ) em todo o país, vai
lançar o projeto Salve Um Negócio. O objetivo é
prestar consultoria a pequenas empresas, segmento
que foi impactado pela crise decorrente da pandemia
da Covid-19. Em 2020, a iniciativa envolveu 400
pequenas empresas e rendeu R 95 mi l  em
invest imentos di reto.
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A meta este ano cerca é beneficiar de 800 empresas e
gerar R 200 mil em aporte.

E m p r e e n d e d o r i s m o  ( I I )  O s  P e q u e n o s
Empreendedores que se interessarem receber o
projeto gratuito, devem entrar em contato com
empresas juniores do seu estado, que realizem o
serviço desejado. A empresa que desejarem fazer
doação, como forma de contribuir para com o projeto,
podem utilizar o link:https://grifa.me/campanha/ salve-
um- negocio .

O Movimento Empresa Júnior (MEJ), que conta com a
representação da Confederação Brasileira de
Empresas Juniores (Brasil Júnior), conta, atualmente,
com 1.300 empresas juniores no país, reunindo quase
30 mil empresários juniores. Em 2020, o faturamento
global do segmento chegou a R 49 milhões.

***O Sesc oferece ótimas oportunidades para quem
deseja gerar uma renda extra ou aprimorar seu
negócio: Oficina de Boneca de pano negra, Curso de
Crochê descomplicado/ Iniciante e Curso de Noções
de Barbearia e Apresentação Pessoal Masculina.

Os cursos são presenciais, gratuitos e acontecem no
Sesc Deodoro durante o mês de julho. Aberto ao
público.

***As inscrições devem ser realizadas no Sesc
Deodoro até o dia 28 junho, no horário das 8h às 11h
e das 13h às 17h30. Para garantir a sua vaga basta
apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Mais informações pelo telefone (98) 3216-3854.

*** O Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), em parceria com a Escola Superior
da Magistratura realizam, de 6 a 8 de julho, o I
S e m i n á r i o  E s t a d u a l  d e  D i v e r s i d a d e  e
Antidiscriminação, em webinar gratuito e aberto ao
público, transmitido ao vivo pelo canal EAD ESMAM,
no Youtube.

***São 500 vagas disponíveis, com direito a
certificação, sendo 250 para servidores e magistrados
do TJMA, cujas inscrições poderão ser feitas até 25 de
junho, no sistema acadêmico Tutor. As demais estão
reservadas ao público externo.
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Aprovação de reforma do Mercado Central
deixa comerciantes mais esperançosos
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Após anos de discussões, na última sexta-feira, 18, foi
aprovado o projeto do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan) para reforma do Mercado
Central de São Luís, que será realizada em conjunto
com a Prefeitura de São Luís. O projeto, que faz parte
do antigo programa PAC Cidades Históricas, ainda do
governo da ex-presidente Dilma Rousseff, teve que
passar por alterações após ter sido homologado pelo
Ministério Público do Maranhão (MPMA) e pelo
Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e
Paisagístico da Secretaria de Estado da Cultura
(DPHAP).

"Por ser considerado um espaço de tombamento
estadual, o projeto foi barrado e foi pedido que
alterações fossem feitas. Refizemos então os projetos
arquitetônicos e apresentamos para a Prefeitura de
São Luís e para o DDHAP, que aprovaram, e agora, a
obra que já está sendo esperada há anos poderá ser
realizada", explicou Maurício Itapary, superintendente
do Iphan no Maranhão.

A reforma vai contemplar a setorização do Mercado
Central, com a criação de dois novos pavimentos,
além do térreo já existente.

Os setores serão divididos em vendas secas, como
temperos, especiarias e artesanatos; vendas
molhadas, como carnes e peixes; e um espaço
dedicado para restaurantes e lanchonetes.

"A ideia é que, com a reforma, possamos atrair turistas
e organizar o espaço, para que aqueles comerciantes
que ficam do lado de fora do Mercado possam ter um
espaço apropriado para eles", explicou o superintende
do Iphan.

Esse projeto será executado pela Prefeitura de São
Luís, conforme acordo firmado com o Ministério
Público. No momento, ainda não há um calendário
definido com a previsão do início e da entrega da obra,
pois a Prefeitura está levantando os recursos para
iniciar o projeto. "São Luís é tombada como patrimônio
cultural pela Unesco, então precisamos ter cuidado
com nossos espaços para atra i r  tur is tas,  e
proporcionar boas experiências, por isso, além das
reformas, precisamos que a população faça sua parte
e ajude a preservar os espaços", destacou Mauricio.

O que os comerciantes pensam Para quem trabalha

no Mercado Central, a reforma do espaço é uma
esperança. Com tantos problemas de infraestrutura,
como alagamentos durante a chuva e a higiene do
espaço, os comerciantes acreditam que com a
setorização, o local possa atrair mais turistas.

"Estamos esperando essa reforma há anos. Aqui tem
vários problemas, sempre que chove enche, estamos
do lado de forma do Mercado e a limpeza do espaço
não é boa. Acredito que com a obra vá melhorar, e
espero muito isso", comentou Evanilson Silva Viera,
comerciante e funcionário de uma loja de especiarias
que já existe há 40 anos no Mercado.

Assim como Evanilson, Neide Novaz, funcionária há
sete de uma loja de artigos exotéricos e religiosos,
também acredita que a obra será uma solução para os
problemas de infraestrutura do espaço.

"Aqui tem tantos desafios que não sei nem dizer qual é
mais grave, mas esperamos muito que a reforma
possa proporcionar melhores vendas, pois estamos
perdendo clientela para locais da cidade que estão em
melhores condições", desabafou.

Edilene Sousa, cozinheira de um restaurante que fica
na parte externa do Mercado Central, acredita que o
local precisa ser repensado para os turistas e aqueles
que querem conhecer mais da cultura local.

"Aqui é um ponto turístico, então precisamos deixar
eles acessíveis para os turistas e também para quem
mora na cidade e quer conhecer mais da cultura,
visitar restaurantes e comprar produtos locais", disse a
cozinheira.

De acordo com o Iphan, a organização dos
estabelecimentos e dos comerciantes no espaço novo
será realizada pela Prefeitura de São luís, através da
Secretária Municipal de Agricultura, Pesca e
Abastecimento (Semapa).

OUTRAS OBRAS

A capital maranhense recebeu a promessa do
Governo Federal, em 2009, de que a cidade (premiada
com o título honroso de patrimônio da humanidade em
1997) seria, anos mais tarde, contemplada com a
entrega e execução de um conjunto de obras que
valorizariam algumas das construções seculares e
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importantes para a história local. Por meio do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
Cidades Históricas, criado pelo Governo Federal, 44
serviços, no total, foram confirmados para a cidade de
São Luís. Até o momento, já foram realizadas as obras
da Fachada de Azulejo do Sobrado da Praça João
Lisboa, Palácio Cristo Rei, Sobrado do Fórum
Universitário, entre outros.
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Osmar aplicará ação de exonerar irregulares
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SAMARTONY MARTINS

O presidente da Câmara Municipal de São Luís,
Osmar Filho (PDT), afirmou que vai acatar a decisão
judicial que determina a exoneração dos 120
servidores irregulares, que ingressaram na Casa
Legislativa após 05 de outubro de 1988, data de
promulgação da atual Constituição Federal do Brasil.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira (23) durante
entrevista à TV Mirante.

De acordo com Osmar Filho, ele terá que acatar a
decisão judicial que tem um caráter imediato. "Tão
logo a gente faça a demissão, a gente é obrigado a
comprovar com publicação no Diário Oficial do
Município sob pena de responsabilidade, tanto
administrativa, quanto criminal, e sujeito também a
medidas coercitivas. Então, infelizmente, a gente tem
que cumprir  a decisão judicial" ,  destacou o
parlamentar.

Osmar Filho ressaltou que na semana passada
part icipou de uma reunião entre vereadores,
Ministério Público e Justiça, que tinha como objetivo
principal o adiamento do cumprimento da decisão
judicial, a qual não teve êxito. "Tentamos, na última
sexta-feira, em uma reunião com o Dr. Douglas, que é
o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
e a Dr. Sidneya, promotora de Justiça, sensibilizá-los
quanto à possibilidade de rever a decisão. Nós
entendemos o Direito e os próprios servidores
também. O que nós havíamos questionado era tão
simplesmente o momento excepcional. Não tivemos
sucesso. Mas a gente vive um estado democrático de
Direito e estamos sujeitos às imposições judiciais. Eu
também, como operador do Direito, entendo, e o que a
gente faz, é lamentar", afirmando que a Câmara
Municipal de São Luís colocará toda Procuradoria à
disposição dos servidores demitidos para que os
mesmos possam buscar qualquer tipo de direito que
porventura eles tenham.

Osmar Fi lho aproveitou a oportunidade para
esclarecer o contexto em que se deu o acordo judicial
que culminou na exoneração dos servidores
irregulares. "É preciso destacar que isso se motivou
mediante um acordo judicial celebrado em 2018 entre
a Câmara Municipal de São Luís e o Ministério
Público. Este acordo, que foi homologado pela
Justiça, previa justamente a realização de concurso
público, e consequentemente, o desligamento de
servidores que adentraram a Câmara Municipal de
São Luís após a promulgação da Constituição de

1988", explicou.

Osmar Filho ainda informou que a gestão anterior
iniciou todo o processo para a realização do concurso,
e que ele deu continuidade no momento em que
assumiu o mandato de presidente da Câmara
Municipal de São Luís. "Convocamos todos os
aprovados dentro do número de vagas disponibilizado
pelo concurso e, infelizmente, nesse momento adverso
e excepcional pelo qual passa toda a humanidade, nós
fomos surpreendidos com uma decisão judicial para
que, de imediato, desligássemos esses servidores,
bem como também convocássemos o numero de
excedentes até completar o número de vagas, tendo
em vista que outros fizeram opção por não tomarem
posse", explicou o parlamentar.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.402.orig.pdf
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Prevenção da corrupção - NEDILSON
MACHADO
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O projeto "Ética e Integridade Empresarial na
Prevenção da Corrupção" será lançado nesta quinta-
feira, 24, às 9h, com transmissão pelos canais da
Escola Superior do Ministério Público do Maranhão
(ESMP) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Maranhão (Sebrae/MA) no YouTube, em
respeito às regras de prevenção à pandemia. O
material do projeto será disponibilizado de forma
gratuita no ambiente virtual da ESMP, e consiste em
cartilhas, podcasts e um Curso EAD, ministrado pelo
professor Gilberto Socoloski, do Sebrae.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.402.orig.pdf
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Projeto de valorização da ética empresarial
será lançado nesta quinta-feira
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O projeto "Ética e Integridade Empresarial na
Prevenção da Corrupção" será lançado nesta quinta-
feira, 24, às 9h, com transmissão pelos canais da
Escola Superior do Ministério Público do Maranhão
(ESMP) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Maranhão (Sebrae/ MA) no YouTube,
em respeito às regras de prevenção à pandemia.

O material do projeto será disponibilizado de forma
gratuita no ambiente virtual da ESMP, e consiste em
cartilhas, podcasts e, especialmente, em um Curso
EAD, ministrado pelo professor Gilberto Socoloski, que
é analista técnico do Sebrae/Nacional.

Os podcasts apresentam os pilares do compliance e
foram gravados por membros do Ministério Público
do Maranhão e Federal, auditores da Controladoria-
Geral da União (CGU), advogados e técnicos do
Sebrae/MA e  da  Empresa Maranhense de
Admin is t ração de  Por tuár ia  (Emap) .

Idealizado pelo Ministério Público do Maranhão e
pelo Sebrae/MA, o projeto conta com a parceria da
CGU e da Emap. Na solenidade de abertura, o
professor Gilberto Socoloski apresentará palestra
sobre o tema.

O objetivo é incentivar as empresas maranhenses a
implantar e/ou aperfeiçoar Programas de Integridade
(compliance), visando à prevenção da corrupção e à
valorização de condutas éticas nas relações com o
poder público, com o setor privado e até como os
clientes em geral. A ideia também vai permitir a
construção de um ambiente empresarial saudável,
valorizando a livre concorrência e incentivando uma
competição corporativa mais justa e a minimização
dos riscos de as empresas sofrerem sanções pelo
poder público por não cumprimento de leis e normas.

O projeto "Ética e Integridade Empresarial na
Prevenção da Corrupção", além do material divulgado,
vai promover oficinas, seminários, mesas- redondas,
simpósios, painéis de debates, fóruns e cursos em
todo o Estado, sempre buscando a disseminação de
uma prática mais ética nas relações comerciais.

"A proposta é congregar forças, entidades públicas e
empresariais, visando difundir a cultura do compliance
como instrumento de prevenção da corrupção, bem
como demonstrando que os programas de integridade

são inst rumentos efet ivos para melhorar  a
governabilidade das empresas, com ganhos de
eficiência e de credibilidade, bem como evitando
custos com restrições legais, multas e punições
administrativas e judiciais, sendo também já uma
exigência do mercado, seja nas compras públicas, por
determinação legal, seja nas relações das empresas
de maior vulto com os seus fornecedores e
prestadores de serviços. É, ainda, essencial para as
empresas que buscam mercados externos", destaca o
promotor de justiça Marco Aurélio Batista Barros,
idealizador do projeto.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, afirma
que o projeto, por promover proativamente o combate
à corrupção, em última análise, beneficia inclusive a
população mais vulnerável. "O exercício da cidadania
passa, necessariamente, pela valorização das
relações e condutas éticas. Tenho certeza de que a
parceria estabelecida entre o Ministério Público do
Maranhão e as outras instituições vai ser estratégica
nesse processo de aprimoramento empresarial e
social".

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/310/202

10624.pdf
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Em Mirinzal-MA, nepotismo é o prato
predileto dentro da Prefeitura

 

G7 MA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 24 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Lei em Mirinzal-MA é coisa de quem anda no trilho. O
prefeito Amaury Almeida, samba na cara do
Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado
(TCE) e para mostrar que ele é o cara, nomeou a
própria esposa, Larissa de Maria Schalcher Mendes
Almeida, para o cargo de secretária de Saúde do
município.

Larissa Almeida é formada em medicina veterinária,
portanto sem qualquer capacidade técnica para ocupar
o cargo de chefia da Saúde municipal. O que
caracteriza ato de nepotismo perpetrado pelo marido,
gestor de Mirinzal.

Após ser nomeada a Secretaria de Saúde, Larissa
nomeou o próprio irmão José David de Castro Neto
para trabalhar na pasta. Mais um caso claro de
favorecimento familiar dentro da gestão municipal.

O prefeito de Mirinzal também colocou seu irmão,
Cláudio Santos Almeida, para comandar a Secretaria
de Planejamento e Finanças. A nomeação do parente
de Amaury não configura nepotismo, segundo a
Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal
(STF), uma vez que o titular do órgão municipal é
formado em Administração e, por isso, tem capacidade
técnica para exercer o cargo.

"A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício
de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e
indireta em qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
compreendido o ajuste mediante designações
recíprocas, viola a Constituição Federal", determinou o
Supremo.

Desse modo, a contratação de parentes de até terceiro
grau em cargos de confiança está proibida nos três
poderes, nas esferas federal, estadual e municipal.
Mas em Mirinzal está liberado na gestão do prefeito
Amaury.

Por Neto Ferreira

Site: https://g7ma.com/em-mirinzal-ma-nepotismo-e-o-
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MA decide não afastar agentes por morte de
jovem que desejou 'boa sorte' a Lázaro

 

MSN BRASIL / SP. Qui, 24 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão
voltou atrás e decidiu não afastar os policiais civis que
mataram o jovem Hamilton Cesar Lima Bandeira, de
23 anos, que tinha transtornos mentais e havia feito
um post nas redes sociais dando "boa sorte" ao
criminoso Lázaro Barbosa . As informações são do
UOL.

Hamilton foi baleado dentro de sua própria casa, em
Presidente Dutra (MA), na última sexta-feira (18). Três
policiais foram até sua casa e efetuaram os disparos
contra o jovem, que chegou a ser socorrido e levado
ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos e
morreu.

Os policiais haviam sido afastados da corporação na
segunda-feira (21), mas na terça (22), em entrevista à
TV Mirante, o secretário de Segurança Pública,
Jefferson Portela, disse que não afastaria os agentes
por falta de elementos, e que deixaria seguir as
investigações.

"Não há elemento para dizer isso. O assassinato,
tecnicamente, isso não está demonstrado. Isso será
demonstrado dentro do inquérito policial, se houve ou
não. Se houve, eles responderão dentro das normas
legais. Se não houve, terão os permissíveis da lei para
o ato que praticaram. Isto é definido dentro do
inquérito policial, não há um juízo que mostre
antecipadamente que eles cometeram crimes e que
sejam afastados das suas atividades", disse o
secretário.

Segundo sua família, Hamilton era estudante e
possuía transtornos mentais desde a infância, que
teriam sido responsáveis pela publicação que ele fez
nas redes sociais em apoio a Lázaro Barbosa,
procurado pela polícia há 15 dias por ter assassinado
uma família em Ceilândia, no Distrito Federal.

Ainda de acordo com o UOL, segundo o delegado
César Ferro, o jovem teria feito ameaças aos policiais
com uma faca, versão que é contestada pelos
familiares. A mãe de Hamilton, Ana Maria, diz que
foram desferidos três disparos contra seu filho. Já a
polícia diz que foram apenas dois, um na perna e outro
no abdômen.

O Ministério Público do Maranhão acompanha o
caso e, segundo o promotor Clodoaldo Araújo, será

pedida uma reconstituição do crime e a exumação do
corpo do jovem, que foi sepultado sem que fosse feita
uma necropsia, que poderia determinar quantos
disparos foram realizados e a causa de sua morte.

Há 15 dias, mais de 200 policiais participam das
buscas pelo serial killer . As ações são comandadas
pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás
(SSP-GO) , com a ajuda de equipes do DF e das
Polícias Federal e Rodoviária Federal.

O homem que a polícia persegue é acusado de matar,
a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de
Ceilândia , no último dia 9. Os mortos eram Cláudio
Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo
Marques Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Marques
Vidal, de 15. O foragido também é apontado como
responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio,
Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos. O corpo
dela foi encontrado no dia 12 à beira de um córrego.

Lázaro também é investigado como suspeito da morte
de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol ,
em Cocalzinho de Goiás , no último dia 5. Durante a
fuga dos últimos dias, Lázaro invadiu chácaras, furtou
um carro e o abandonou na BR-070, fez uma família
refém e trocou tiros com a polícia .

Site: http://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/ma-

decide-n%c3%a3o-afastar-agentes-por-morte-de-jovem-

que-desejou-boa-sorte-a-l%c3%a1zaro/ar-

AALnpjK?li=BBwanrb
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MA decide não afastar agentes por morte de
jovem que desejou 'boa sorte' a Lázaro

 

REVISTA ISTO É ONLINE - NOTÍCIAS. Qui, 24 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da Redação

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão
voltou atrás e decidiu não afastar os policiais civis que
mataram o jovem Hamilton Cesar Lima Bandeira, de
23 anos, que tinha transtornos mentais e havia feito
um post nas redes sociais dando "boa sorte" ao
criminoso Lázaro Barbosa . As informações são do
UOL.

Hamilton foi baleado dentro de sua própria casa, em
Presidente Dutra (MA), na última sexta-feira (18). Três
policiais foram até sua casa e efetuaram os disparos
contra o jovem, que chegou a ser socorrido e levado
ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos e
morreu.

Os policiais haviam sido afastados da corporação na
segunda-feira (21), mas na terça (22), em entrevista à
TV Mirante, o secretário de Segurança Pública,
Jefferson Portela, disse que não afastaria os agentes
por falta de elementos, e que deixaria seguir as
investigações.

"Não há elemento para dizer isso. O assassinato,
tecnicamente, isso não está demonstrado. Isso será
demonstrado dentro do inquérito policial, se houve ou
não. Se houve, eles responderão dentro das normas
legais. Se não houve, terão os permissíveis da lei para
o ato que praticaram. Isto é definido dentro do
inquérito policial, não há um juízo que mostre
antecipadamente que eles cometeram crimes e que
sejam afastados das suas atividades", disse o
secretário.

Segundo sua família, Hamilton era estudante e
possuía transtornos mentais desde a infância, que
teriam sido responsáveis pela publicação que ele fez
nas redes sociais em apoio a Lázaro Barbosa,
procurado pela polícia há 15 dias por ter assassinado
uma família em Ceilândia, no Distrito Federal.

Ainda de acordo com o UOL, segundo o delegado
César Ferro, o jovem teria feito ameaças aos policiais
com uma faca, versão que é contestada pelos
familiares. A mãe de Hamilton, Ana Maria, diz que
foram desferidos três disparos contra seu filho. Já a
polícia diz que foram apenas dois, um na perna e outro
no abdômen.

O Ministério Público do Maranhão acompanha o
caso e, segundo o promotor Clodoaldo Araújo, será
pedida uma reconstituição do crime e a exumação do
corpo do jovem, que foi sepultado sem que fosse feita
uma necropsia, que poderia determinar quantos
disparos foram realizados e a causa de sua morte.

Há 15 dias, mais de 200 policiais participam das
buscas pelo serial killer . As ações são comandadas
pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás
(SSP-GO) , com a ajuda de equipes do DF e das
Polícias Federal e Rodoviária Federal.

O homem que a polícia persegue é acusado de matar,
a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de
Ceilândia , no último dia 9. Os mortos eram Cláudio
Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo
Marques Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Marques
Vidal, de 15. O foragido também é apontado como
responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio,
Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos. O corpo
dela foi encontrado no dia 12 à beira de um córrego.

Lázaro também é investigado como suspeito da morte
de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol ,
em Cocalzinho de Goiás , no último dia 5. Durante a
fuga dos últimos dias, Lázaro invadiu chácaras, furtou
um carro e o abandonou na BR-070, fez uma família
refém e trocou tiros com a polícia .

Site: https://istoe.com.br/ma-decide-nao-afastar-agentes-

por-morte-de-jovem-que-desejou-boa-sorte-a-lazaro/
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Projeto de valorização da ética empresarial
será lançado nesta quinta-feira

 

RÁDIO NATIVA FM ONLINE / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Qui, 24 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O projeto "Ética e Integridade Empresarial na
Prevenção da Corrupção" será lançado nesta quinta-
feira, 24, às 9h, com transmissão pelos canais da
Escola Superior do Ministério Público do Maranhão
(ESMP) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Maranhão (Sebrae/MA) no YouTube, em
respeito às regras de prevenção à pandemia.

O material do projeto será disponibilizado de forma
gratuita no ambiente virtual da ESMP, e consiste em
cartilhas, podcasts e, especialmente, em um Curso
EAD, ministrado pelo professor Gilberto Socoloski, que
é analista técnico do Sebrae/Nacional.

Os podcasts apresentam os pilares do compliance e
foram gravados por membros do Ministério Público
do Maranhão e Federal, auditores da Controladoria-
Geral da União (CGU), advogados e técnicos do
Sebrae/MA e  da  Empresa Maranhense de
Admin is t ração de  Por tuár ia  (Emap) .

Idealizado pelo Ministério Público do Maranhão e
pelo Sebrae/MA, o projeto conta com a parceria da
CGU e da Emap. Na solenidade de abertura, o
professor Gilberto Socoloski apresentará palestra
sobre o tema.

O objetivo é incentivar as empresas maranhenses a
implantar e/ou aperfeiçoar Programas de Integridade
(compliance), visando à prevenção da corrupção e à
valorização de condutas éticas nas relações com o
poder público, com o setor privado e até como os
clientes em geral. A ideia também vai permitir a
construção de um ambiente empresarial saudável,
valorizando a livre concorrência e incentivando uma
competição corporativa mais justa e a minimização
dos riscos de as empresas sofrerem sanções pelo
poder público por não cumprimento de leis e normas.

O projeto "Ética e Integridade Empresarial na
Prevenção da Corrupção", além do material divulgado,
vai promover oficinas, seminários, mesas-redondas,
simpósios, painéis de debates, fóruns e cursos em
todo o Estado, sempre buscando a disseminação de
uma prática mais ética nas relações comerciais.

"A proposta é congregar forças, entidades públicas e
empresariais, visando difundir a cultura do compliance
como instrumento de prevenção da corrupção, bem
como demonstrando que os programas de integridade

são ins t rumentos  e fe t ivos  para  melhorar  a
governabilidade das empresas, com ganhos de
eficiência e de credibilidade, bem como evitando
custos com restrições legais, multas e punições
administrativas e judiciais, sendo também já uma
exigência do mercado, seja nas compras públicas, por
determinação legal, seja nas relações das empresas
de maior vulto com os seus fornecedores e
prestadores de serviços. É, ainda, essencial para as
empresas que buscam mercados externos", destaca o
promotor de justiça Marco Aurélio Batista Barros,
idealizador do projeto.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, afirma
que o projeto, por promover proativamente o combate
à corrupção, em última análise, beneficia inclusive a
população mais vulnerável. "O exercício da cidadania
passa, necessariamente, pela valorização das
relações e condutas éticas. Tenho certeza de que a
parceria estabelecida entre o Ministério Público do
Maranhão e as outras instituições vai ser estratégica
nesse processo de aprimoramento empresarial e
social".

Fonte: CCOM-MPMA

Site: https://fmnativa.com.br/2021/06/24/projeto-de-

valorizacao-da-etica-empresarial-sera-lancado-nesta-

quinta-feira/
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OAB/MA SOMA FORÇAS AO PROJETO
"ÉTICA EMPRESARIAL NA

PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO",
DESENVOLVIDO PELO MPMA E

SEBRAE
 

BLOG DO PAULO ROBERTO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 24 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Paulo Roberto

Somando forças à defesa de um ambiente empresarial
cada vez mais saudável, a Seccional Maranhense da
Ordem, por meio da sua Comissão de Compliance e
Boas Práticas, prestará apoio às atividades do projeto
Ética e Integridade Empresarial na Prevenção da
Corrupção, desenvolvido pelo Ministério Público do
Maranhão em parceria com o Sebrae.

O apoio da OAB foi firmado após a apresentação do
projeto, feita pelo Promotor do Ministério Público,
Marco Aurélio Batista Barros, ao presidente da
Seccional, Thiago Diaz, e ao presidente da Comissão
de Compliance e Boas Práticas, Flávio Moura. O
encontro ocorreu na sede da Ordem, ao longo da
manhã do dia 22 de junho.

A finalidade do projeto é trabalhar contra a corrupção
de maneira preventiva, fazendo com que as empresas
se preocupem com a integridade e passem a estar,
efetivamente, atuando no combate à corrupção,
valorizando a livre concorrência, a competição
corporativa mais justa e a minimização dos riscos para
as empresas que podem sofrer sanções por
descumprimentos de leis e normas.

Dessa forma, a Ordem Maranhense poderá contribuir
como órgão consultivo das empresas, já que a OAB,
por meio da advocacia, tem sua capilaridade de
difundir a cultura do compliance de boas práticas, além
de apoiar as iniciativas que já estão sendo tomadas.

"A participação da OAB é fundamental, não só pela
própria instituição e o apoio institucional na divulgação,
como também das advogadas e advogados no
aconse lhamento de seus c l ien tes ,  se ja  na
implementação ou no aconselhamento para que
busquem a implementação do sistema de compliance
e programas de integridade dentro das suas empresas
como forma de redução de riscos jurídicos e

operacionais, uma vez que o Compliance atua tanto na
questão jurídica quanto no investimento para redução
de custos, que se dá através da redução de riscos
operacionais, tributários e financeiros", afirmou o
presidente da Comissão de Compliance e Boas
Práticas.

Ainda na reunião, o presidente da Seccional
Maranhense, Thiago Diaz, se colocou à disposição
para trabalhar junto ao MP e destacou a importância
do projeto para conscientizar as empresas a respeito
do tema. "O Compliance ainda é uma área nova. Há
um leque de possibilidades que precisam ser abertas,
inclusive para a advocacia. Nós começamos a dar os
primeiros passos. Mas talvez falte o mais relevante:
conscientizar o empresário sobre a importância do
compliance nas mais diversas atividades de custos e
investimentos, é preciso haver uma mudança cultural
nas empresas.  E esse pro je to  busca essa
conscientização, portanto, tem o total apoio da OAB.
Estamos à disposição para trabalhar em conjunto",
explicou o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz.

Para o promotor do Ministério Público, Marco Aurélio
Batista Barros, o apoio da OAB contribuirá para
fomentar o Compliance nas empresas maranhenses.
"Nós concebemos um projeto para implantar um
programa de integridade. Assim, convidamos o
presidente da OAB Maranhão para o evento de
lançamento. Nós já temos um termo de cooperação
para esse projeto com a EMAP, SEBRAE e CGU.
Assim, poderemos, junto ao empresariado, fomentar o
Compliance através do programa de integridade e ver
as empresas maranhenses se modernizarem",
pontuou Barros.

Segundo o Ministério Público, o material do projeto
será disponibilizado de forma gratuita no ambiente
virtual da ESMP, e consiste em cartilhas, podcasts e,
especialmente, em um Curso EAD, ministrado pelo
professor Gilberto Socoloski. O lançamento do projeto
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acontecerá no dia 24 de junho, a partir das 9h, de
f o r m a  o n - l i n e .  I n s c r e v a - s e  p e l o  s i t e :
https://eventos.mpma.mp.br/enrol/index.php?id=292

Site: https://blogdopauloroberto.com.br/2021/06/oab-ma-

soma-forcas-ao-projeto-etica-empresarial-na-prevencao-

da-corrupcao-desenvolvido-pelo-mpma-e-sebrae/
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Veja! Secretário acumula cargos com
salários que somam mais de R$ 20 mil

 

IMARANHÃO 360 / SÃO LUÍS / MA. Qui, 24 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão já recebeu a
denúncia da prática ilegal que vem acontecendo em
São José de Ribamar, terceira maior cidade do Estado
do Maranhão.

De acordo com dados do Portal da Transparência do
Governo do Estado e da Prefeitura de São José de
Ribamar, o secretário Wildson Santana Pontes,
popularmente conhecido como Mano Pontes,
candidato a vereador derrotado na última eleição,
acumula cargo, prática ilegal e amplamente combatida
pelo Tribunal de Contas do Estado -TCE/MA.

Ao todo, o Secretário Municipal de Transporte
Coletivo, Trânsito e Defesa Social custa ao cofres
públicos R$ 21.228,00 reais.

Só em São José de Ribamar, o salário bruto do
servidor é de R$ 12 mil reais, de acordo com a folha
de pagamento.

Já pelo Governo do Estado, onde Mano Pontes é
lotado como 2º Tenente do Corpo de Bombeiros, o
custo salário bruto é de R$ 9.228,00

Essa é a primeira de muitas regalias que o blog
revelará daqui por diante, mostrando que o prefeito Dr.
Julinho segue desafiando a justiça do Maranhão.

Site: https://www.imaranhao360.com.br/2021/06/veja-
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Julgamento de Lucas Porto
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Mulheres vítimas de violência participam de
palestra sobre empreendedorismo em

Imperatriz
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Julgamento de Lucas Porto por estupro e
homicídio contra publicitária Mariana Costa
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Líder do bonde dos quarenta é preso em
operação da polícia civil
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O "MALDITO" LEILÃO QUE PODE
COMPLICAR A EX-PREFEITA DE

ARAME (Notícias)
 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA. Qui, 24 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá

Menu

A ex-prefeita de Arame, Jully Menezes, é alvo de um
inquérito civil que apura possíveis irregularidades em
um leilão que teria comercializado bens do município
sem autorização legislativa e em desacordo com as
normas licitatórias.

Além da ex-prefeita Jully Hally Alves de Menezes, são
investigados Raimundo José Ribeiro da Silva e Pedro
Hypolito de Azevedo Filgueiras Lobo. O Ministério
Públ ico  Es tadua l  va i  dar  cont inu idade às
investigações visando a apuração dos fatos para
instaurar uma ação civil pública sobre o leilão nº
005/2018.

A Procuradoria Geral do Município de Arame será
informada para que tome conhecimento dos fatos e
apresente informações sobre as providências
adotadas para resguardar o patrimônio municipal.

Fonte: Werberth Saraiva

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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Desculpe, sem enquetes no momento

Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
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Justiça confirma julgamento de Lucas Porto
no dia 30, no fórum do Calhau

 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 24 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

São Luís - A Justiça confirmou ontem, 23, o
julgamento de Lucas Leite Ribeiro Porto para o dia 30,
no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau.
De acordo com a polícia, ele é réu confesso de ter
violentando sexualmente e assassinado a ex-cunhada,
a publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto.
O crime ocorreu no dia 13 de novembro de 2016, no
Turu.

Antes de começar a audiência de julgamento, de
acordo com a assessoria de comunicação do fórum,
haverá uma entrevista à imprensa com o juiz titular da
4ª Vara do Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart
Júnior, que presidirá a sessão do júri; o promotor de
Justiça Marco Aurélio Ramos Fonseca; e da
diretora do fórum, a juíza Andréa Furtado Perlmutter.
O julgamento está previsto para ocorrer mais de um
dia em virtude de várias testemunhas.

O julgamento de Lucas Porto estava previsto para
ocorrer no dia 24 de fevereiro deste ano, mas foi
adiado para o dia 24 de maio. Neste dia, a sessão do
júri foi remarcada mais uma vez e ficou agendado para
o dia 30 de junho deste ano, em razão do advogado
de defesa, Ricardo Ponzetto, ter abandonado a causa
em plena sessão do Júri Popular.

Lucas Porto está preso no Complexo Penitenciário de
Pedrinhas e foi pronunciado pelo julgamento perante o
Júri Popular. A pena máxima a que pode ser
submetido Porto, caso seja condenado, é de 60 anos
de reclusão.

Segundo os laudos periciais apresentados pela
Secretaria de Segurança Pública (SSP), que constam
no inquérito apresentado à Justiça, o empresário
estuprou e assassinou a cunhada. Ela foi morta por
asfixia ocasionado por sufocação e o crime teria sido
motivado por uma paixão incontida pela parte do
acusado.
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