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Justiça pede afastamento de vereadores por
90 dias
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WILLIAN MARINHO

São os vereadores Antônio Silva Pimentel, Manoel da
Conceição Almeida (Bebé) e Zesiel Ribeiro da Silva.
Willian Marinho.

Na mesma sentença, a juiza indeferiu o pedido de
prisão temporária do ex-presidente da Câmara, José
Carlos Soares, bem como deferiu a proibição de
acesso à Câmara de Vereadores de Imperatriz, por 90
dias, e contato com os investigados, de servidores da
Câmara e das ex-vereadoras Maria Telma de Souza
Silva (Irmã Telma) e Maria de Fátima Avelino, e dos
atuais vereadores Manoel da Conceição Almeida e
Zesiel Ribeiro da Silva.

Os servidores são Claudionor Fernandes Lopes, Helia
Nunes Barros, Bruna Brandão de Sousa, Laudecy
Conceição Almeida, Luis Carlos Cosme da Silva, Luís
Daniel Pereira da Silva, Mirian Morais Ramalho,
Sabino Ribeiro da Silva, Edvaldo Cordeiro da Silva,
Jerede Oliveira da Silva, Willian Lopes Oliveira,
Elineldo dos Santos Queiroz, Marcos Eduardo de Sá
Marinho, Diana de Araújo Brito, Georlavio Leal Neres,
Taiana Jamily Trajano Pereira, Leomara de Sousa
Silva, Gildásio Gildo dos Santos, Ailan Milhomem
Barros, Antônio Paulo Soares, Pedro dos Santos
Ambrósio, Manoel Rodrigues Vilar, José Lucio Viana
da Cruz, Irenir Ribeiro da Silva, Ledinalva de Sousa e
Ronilson Ferreira da Conceição.

Ana Lucrécia fez uma observação no caso dos
vereadores, que segundo ela, "no tocante aos
vereadores, faz-se necessária a ressalva deliberada
mais acima, no julgamento da ADI 5526 em que o
Supremo Tribunal Federal assentou que cabe ao
Poder Judiciário, assim entendendo impor medidas
cautelares em face de membros da Casa Legislativa,
todavia, aplicando ao impor essas medidas, o artigo 53
da Constituição Federal apenas no tocante a
"comunicação a Casa Legislativa a que pertence o
parlamentar, para fins do artigo 53, inciso 2° da CF/88,
quando a decisão, que impõe a medida cautelar
"impossibilitar, direta ou indiretamente o exercício
regular do mandato parlamentar", destacou.

Sobre a decisão Na decisão, a juíza diz ainda que
"nessa senda, importas as medidas cautelares de
afastamento da função pública dispostas acima, em
face dos vereadores Antônio Silva Pimentel, Manoel

da Conceição Almeida e Zesiel Ribeiro da Silva, fica a
sua eficácia submetida a votação na Câmara de
Vereadores de Imperatriz-MA, na forma determinada
no art.53°, da CF/88, com aplicabilidade na AD
5526,STF.

Ela concluiu dizendo: "Julgo prejudicados os pedidos
relacionados a José Carlos soares Barros, vulgo Pé de
Pato, Rômulo da Silva Andrade, Erasmo da Silva
Junior, Crizan Wallace Silva Moreira, cuja situação já
foi analisada em decisão anterior, no bojo do processo
00031234- 61.2020.8.10.0040".

Foi determinado que seja a informado à Câmara de
Vereadores com cópia da presente decisão para fins
do disposto acima, na forma do artigo 53 inciso 2° da
CF88, afim de ser procedida a votação para a
definição do cumprimento da medida cautelar imposta
aos referidos vereadores. Solicitou ainda que o
resultado do julgamento seja informado ao juízo. Da
mesma forma, foi intimada a Câmara, com cópias da
decisão considerando o afastamento de servidores,
bem como proibição de acesso à câmara, para ciência
e cumprimento da decisão.

O processo tramita em regime de segredo de justiça
que também foi decretado pela magistrada. Mas está
sendo divulgado amplamente nas redes sociais e nos
jornais eletrônicos

Site:

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

21/oimparcial-36.431.orig.pdf
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MPMA apresenta programa "Ética e
Integridade Empresarial" ao governador
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Reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 26,
no Palácio dos Leões, em São Luís, o Ministério
Público do Maranhão apresentou o programa "Ética e
Integridade Empresarial na Prevenção da Corrupção"
ao governador Flávio Dino. O objetivo é proteger a
administração pública estadual de prejuízos materiais
ou financeiros causados por irregularidades, desvios
de ética, de conduta e fraudes contratuais.

A apresentação foi feita pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e pelo titular da Promotoria
de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa, Marco Aurélio Batista
Barros. Eles entregaram, ainda, ao chefe do Poder
Executivo, as minutas de lei e de decreto estadual
para que o Estado do Maranhão avalie a proposta.

O passo seguinte, segundo o promotor de justiça e
gestor do projeto, é a avaliação da proposta pelo
Executivo estadual e envio de um projeto de lei para a
Assembleia Legislat iva e edição de decreto
institucionalizando a iniciativa. "A implantação de
programas de integridade nas empresas que
contratem com o poder público estadual representaria
um passo significativo para combater a corrupção",
explicou Marco Aurélio Batista Barros.

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.

Também estiveram presentes na reunião o presidente
do Conselho Deliberativo do Sebrae no Maranhão,
Raimundo Coelho de Sousa; a chefe da Controladoria
Geral da União (CGU) no Maranhão, Leylane Maria da
Silva; o presidente da Empresa Maranhense de
Administração Portuária (Emap), Ted Lago; e a
secretária estadual de Transparência e Controle, Lílian
Guimarães.

Após a apresentação, Batista Barros classificou como
positivo o encontro com as autoridades.

"No momento em que o Estado do Maranhão passe a
adotar nas suas compras e contratos a exigência de

programas de integridade, será um grande avanço na
defesa da probidade", completou.

"O encontro foi muito oportuno.

O governador entendeu a importância do programa,
parceria do Sebrae e Ministério Público, com apoio
da Controladoria Geral da União. Vamos evoluir nos
apoios. Com certeza vamos trabalhar nas empresas
para que os processos sejam íntegros e proteger os
recursos públicos em benefício do povo", afirmou
Raimundo Coelho de Sousa.

Na avaliação de Eduardo Nicolau, a parceria e o
diálogo institucional são estratégicos para o avanço
das práticas contra a corrupção. "Nós queremos
transparência e integridade, estimular essas condutas
pelas empresas. Trouxemos um projeto de lei, a ser
analisado pelo governador, para que possamos fazer
isso no âmbito estadual".

Lílían Guimarães destacou que vai ser feita uma
análise da proposta ministerial e os passos seguintes
para implantação dos municípios maranhenses.

"Temos um programa de integridade, na esfera
pública, e a proposta do Ministério Público é criar um
programa para o empresariado, fazendo com que os
dois caminhem juntos".

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/334/202

10728.pdf
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Empreitada criminosa resulta em morte,
prisão e apreensões
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Uma ação criminosa ocorrida na madrugada de terça-
feira, 27, na Baixada Maranhense, resultou na morte
de um criminoso identificado como Gleydson Duarte,
de 29 anos, além da prisão de José Ribamar
Rodrigues de Araújo Filho, de 39 anos e apreensão de
três armas de fogo, dinheiro e objetos de valor.

O comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar,
major Zadock Góis Júnior, informou que quatro
criminosos participaram desta empreitada.

Eles, primeiramente tomaram de assalto um veículo
Ônix, no bairro do Anil, em São Luís, e se deslocaram
até São Vicente Férrer.

Naquela cidade, o bando arrombou a residência de
uma empresária, onde fez um arrastão. Na fuga, os
bandidos levaram dinheiro e objetos de valor,
deixando os moradores amarrados. A polícia foi
comunicada sobre o caso e começou a realizar
incursões na Baixada Maranhense.

As guarnições abordaram os bandidos no povoado
Bacurizeiro, zona rural de Viana. Houve confronto e
dois bandidos foram baleados. Um deles, Gleydson
Duarte, morreu no local, enquanto o outro ferido foi
preso e apresentado na Delegacia Regional de Viana.

A polícia apreendeu três armas de fogo e uma quantia
em dinheiro. O major disse que as incursões
continuam, com o objetivo de prender os outros dois
bandidos, que fugiram em direção a uma região de
matagal.

PM preso O soldado da Polícia Militar Adonias Sadda,
foi preso no fim da tarde de ontem, na região
tocantina. Ele é acusado do assassinato do médico
Bruno Barbosa, de 24 anos, ocorrido no último fim de
semana, em uma casa de eventos em Imperatriz. A
informação foi divulgada pelo secretário de Estado da
Segurança Pública, Jefferson Portela, em suas redes
sociais.

Toda a ação, foi filmada pelas câmaras de vigilância
da casa de eventos, que mostra o momento em que a
vítima discute com um homem e, em seguida, o
soldado, que estava apaisana, efetua o tiro. O médico
morreu no local. Após ser preso, o policial militar foi
encaminhado a delegacia de regional de Imperatriz.

Outras ocorrências O corpo do mototaxista Glayson
Silva Gatinho, Kezao, foi encontrado ontem, em
Cururupu. A polícia informou que a vítima estava
desaparecida desde o último dia 24 e tinha saído de
casa para fazer uma viagem ao povoado Acre, na área
rural da cidade. A polícia foi informada sobre o caso e
realizou incursões na região.
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Falso advogado que aplicou golpe de RS 200
mil em família do interior do Ceará é preso

no MA
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Um paulista que se passava por advogado e que
aplicou golpes em oito pessoas de uma mesma família
do interior do Ceará foi preso nesta terça-feira na
cidade de Paço do Lumiar, no Maranhão. O homem
enganava as vítimas com falsas promessas de
resolução de pendências judiciais. O valor do prejuízo
chega a cerca de R$ 200 mil.

Com ele, a polícia apreendeu dois veículos, entre eles,
o carro que o suspeito utilizava nos golpes no Ceará,
além de documentos e um aparelho celular. As
investigações em torno do suspeito iniciaram em
fevereiro deste ano. O homem tem antecedentes
criminais em São Paulo pelo crime de estelionato.

De acordo com a Polícia Civil, o estelionatário se
aproximava das vítimas com a promessa de solucionar
processos judiciais que tramitam há anos na justiça,
além de anunciar para elas supostos direitos a alguns
benefícios, como aposentadorias, correção salarial,
acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e ao Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL). Para tornar-se mais convincente,
o suspeito chegou a comparecer ao Fórum da
Comarca de Coreaú, no Ceará para ter acesso a um
processo judicial de uma das vítimas.

Suspeito ganhou a confiança das vítimas

As oito vítimas identificadas até o momento, todas de
uma mesma família, são moradoras das localidades
de Boa Esperança e Cauã, zonas rurais da cidade de
Moraújo. Todas conheceram o suspeito, após ele ser
indicado por uma pessoa próxima, que tem família no
Ceará, porém mora no Pará. O homem alegou que o
suspeito já tinha resolvido uma pendência judicial para
a família dele.

Desta forma, ele ganhou a confiança das vítimas e
passou a solicitar os honorários por seu trabalho. O
suspeito tinha o cuidado de sempre deixar as vítimas
confiantes de que obteriam sucesso nas ações
judiciais que ele ajuizasse. Estipulava prazos em que
as vítimas receberiam valores ganhos nas ações, além
de outras situações que seriam solucionadas, como
usucapião de terra.

Denúncias

Após desconfiar do suspeito, as vítimas registraram as
ocorrências e a Polícia Civil passou a investigar,
descobrindo que o suspeito não era advogado e sim
um estelionatário com passagens na Polícia nos
Estados de São Paulo e Bahia. Após os crimes, o
homem fugiu para o Pará, onde continuou aplicando
golpes. Do norte do país, Tiago retornou ao nordeste,
onde acabou preso no Maranhão.

A Polícia Civil do Ceará mantêm as investigações no
sentido de identificar outras pessoas que possam ter
sido vítimas do suspeito. O delegado João Gabriel
Cardoso, responsável pelas investigações, alertou que
as pessoas devem se certificar dos profissionais que
contratam para evitar que se tornem vítimas de
estelionatários. Outra orientação do delegado é que
caso outras pessoas reconheçam o suspeito,
procurem uma delegacia e registrem a ocorrência.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/28072021
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Conjunto de ações é implementado para
volta gradual e segura do ensino presencial

em São Luís
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ASSUNTOS AFINS

Prefeitura de São Luís implementa conjunto de ações
para volta gradual e segura do ensino presencial
(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de São Luís , por meio das secretarias de
Educação (Semed), informou que tem implementado
um conjunto de medidas para o retorno gradual e
seguro das aulas presenciais da rede municipal de
ensino, previstas para o segundo semestre de 2021.
Um Protocolo de Saúde na Escola foi elaborado e
aprovado por diversas entidades da educação, com
um conjunto de medidas sanitárias elaboradas
exclusivamente para a segurança dos alunos,
profissionais da educação e famílias nas escolas, com
entregas de itens de higiene e cuidado.

"Estamos avançando no sentido de garantir o retorno
das aulas presenciais, de forma gradual e híbrida no
próximo semestre. Para isso, temos feito grandes
investimentos na melhoria da rede de ensino e na
elaboração de um protocolo sanitário que garanta a
segurança de toda a comunidade escolar. Essa
retomada precisa ser feita de forma responsável e com
o envolvimento das famílias que estão sendo
chamadas a participar das discussões sobre o retorno
às aulas presenciais, porque entendemos que essa é
uma decisão que deve ser partilhada entre a escola e
a família", disse o prefeito Eduardo Braide.

Dentre as ações colocadas em prática, estão ainda a
preparação pedagógica e a adaptação dos espaços
físicos das escolas que recebem obras de reforma,
realizadas conjuntamente com a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos (Semosp). "Aliado a tudo
isso, segue a bem-sucedida campanha municipal de
vacinação contra a Covid-19 que atualmente está
imunizando adolescentes e segue com a vacinação
dos profissionais de educação que estão recebendo a
segunda dose do imunizante", reforçou o prefeito.

Conforme o calendário de 2021 da rede municipal, no
primeiro semestre letivo, as escolas seguiram o ensino
remoto até o final de junho, com aulas on-line e
atividades impressas entregues aos alunos que não
puderam acompanhar pelo Google Classroom,
seguindo período de férias em todo o mês de julho.

Para o segundo semestre, a partir de 2 de agosto,
serão feitas formações pedagógicas, inclusive sobre o
protocolo sanitário, para gestores, professores,
familiares e alunos, etapa fundamental para o retorno
seguro e gradual das aulas presenciais em formato
híbrido, que ocorrerá a partir de 16 de agosto, com
planejamento e segurança.

As escolas com o ensino híbrido terão as atividades
realizadas por grupos de alunos para cada semana.
Em uma semana, parte dos alunos terá aulas
presenciais e na semana seguinte terão aulas
remotas, assim sucessivamente. Para as escolas que
não retornarem no formato híbrido, as suas atividades
letivas seguirão através do ensino remoto, com o uso
do Google Classroom, até que sejam preparadas e
anunciadas para o novo formato de ensino.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/28/conjunto-

de-acoes-e-implementado-para-volta-gradual-e-segura-

do-ensino-presencial-em-sao-luis/
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MPMA requer inconstitucionalidade de
cargos em comissão na Procuradoria do

Município de Arame
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Por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin), ajuizada nesta segunda-feira, 26, o procurador-
geral de justiça, Eduardo Nicolau, requer que sejam
declarados inconstitucionais os cargos em comissão
relativos à Procuradoria do Município de Arame,
criados pela Lei Municipal 249/2013.

A ação pede também que seja fixada a interpretação
de que o procurador-geral e o procurador-adjunto
devem ser escolhidos entre os procuradores jurídicos
do município aprovados em concurso público.

A Adin foi ajuizada após representação da Promotoria
de Justiça de Arame. No âmbito do Ministério
Público, é o procurador-geral de justiça quem possui
legitimidade para propor esse tipo de ação.

Para o procurador-geral de justiça, as expressões
assessor jurídico, auditor-geral, auditor-geral adjunto,
assessor administrativo e assessor de contabilidade,
inseridas na Lei 249/2013, devem ser declaradas
inconstitucionais por ofenderem as Constituições
Estadual e Federal.

NATUREZA TÉCNICA Na fundamentação da Adin, o
Ministério Público argumenta que os cargos têm
natureza "eminentemente técnica e independem de
estrita relação de confiança com a autoridade
responsável pela escolha dos seus ocupantes (exigível
para os cargos em comissão). Dessa forma, no
entendimento do MP, tais cargos deveriam ser
preenchidos por servidores efetivos, aprovados em
concurso público.

Outro item inserido na Adin considera que as
expressões de procurador-geral e procuradoradjunto
do município devem ser interpretadas conforme a
Constituição do Estado do Maranhão.

Nesse sentido, considera que esses dois cargos
podem ser comissionados, porém os seus ocupantes
devem ser, necessariamente, procuradores do
município, ou seja, não se pode nomear para o
preenchimento dos referidos cargos pessoas
estranhas ao quadro da Procuradoria Geral do
Município.
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Conjunto de ações é implementado para
volta gradual e segura do ensino presencial
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A Prefeitura de São Luís, por meio das secretarias de
Educação (Semed), tem implementado um conjunto de
medidas para o retorno gradual e seguro das aulas
presenciais da rede municipal de ensino, previstas
para o segundo semestre de 2021. Um Protocolo de
Saúde na Escola foi elaborado e aprovado por
diversas entidades da educação, com um conjunto de
medidas sanitárias elaboradas exclusivamente para a
segurança dos alunos, profissionais da educação e
famílias nas escolas, com entregas de itens de higiene
e cuidado.

"Estamos avançando no sentido de garantir o retorno
das aulas presenciais, de forma gradual e híbrida no
próximo semestre.

Para isso, temos feito grandes investimentos na
melhoria da rede de ensino e na elaboração de um
protocolo sanitário que garanta a segurança de toda a
comunidade escolar. Essa retomada precisa ser feita
de forma responsável e com o envolvimento das
famílias que estão sendo chamadas a participar das
discussões sobre o retorno às aulas presenciais,
porque entendemos que essa é uma decisão que deve
ser partilhada entre a escola e a família", disse o
prefeito Eduardo Braide.

Dentre as ações que estão sendo colocadas em
prática pela gestão do prefeito Eduardo Braide estão
ainda a preparação pedagógica e a adaptação dos
espaços físicos das escolas que recebem obras de
reforma, realizadas conjuntamente com a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).
Aliado a tudo isso, segue a bem-sucedida campanha
municipal de vacinação contra a Covid-19 que
atualmente está imunizando adolescentes e segue
com a vacinação dos profissionais de educação que
estão recebendo a segunda dose do imunizante.

Conforme o calendário de 2021 da rede municipal, no
primeiro semestre letivo, as escolas seguiram o ensino
remoto até o final de junho, com aulas on-line e
atividades impressas entregues aos alunos que não
puderam acompanhar pelo Google Classroom,
seguindo período de férias em todo o mês de julho.

Para o segundo semestre, a partir de 2 de agosto,
serão feitas formações pedagógicas, inclusive sobre o
protocolo sanitário, para gestores, professores,
familiares e alunos, etapa fundamental para o retorno

seguro e gradual das aulas presenciais em formato
híbrido, que ocorrerá a partir de 16 de agosto, com
planejamento e segurança.

As escolas com o ensino híbrido terão as atividades
realizadas por grupos de alunos para cada semana.
Em uma semana, parte dos alunos terá aulas
presenciais e na semana seguinte terão aulas
remotas, assim sucessivamente.

Para as escolas que não retornarem no formato
híbrido, as suas atividades letivas seguirão através do
ensino remoto, com o uso do Google Classroom, até
que sejam preparadas e anunciadas para o novo
formato de ensino.

"É acolhendo e dialogando com professores, famílias e
estudantes da rede municipal de São Luís que
conseguiremos ter um retorno gradual das aulas
presenciais, seguro e tranquilo, em formato híbrido,
que ocorrerá em agosto. Precisamos cuidar também
dos impactos emocionais que a pandemia trouxe para
os professores e para comunidade escolar", disse o
secretário municipal de Educação, Marco Moura.

CAPITAL BRASILEIRA DA VACINA São Luís é a
capital brasileira com a vacinação mais avançada,
inclusive a primeira cidade do nordeste a vacinar os
profissionais da educação e a primeira a vacinar
pessoas com 15 anos, medida de extrema importância
para conter a disseminação do vírus causador da
Covid-19 na sociedade.

Outras medidas, como distanciamento social, o uso
obrigatório de máscaras, a higienização regular das
mãos, o uso do álcool em gel, limpeza e desinfecção
de ambientes e ônibus escolares, isolamento de casos
suspeitos e confirmados, são fundamentais e devem
ser feitas de forma integrada, permitindo a retomada
gradual das aulas presenciais, no formato híbrido.

A Prefeitura tem reforçado o diálogo com as entidades
representativas, e através da Semed vem participando
de diversas reuniões com o Sindicato da Educação
(Sindeducação), Conselho Municipal de Educação
(CME), Ministério Público do Estado do Maranhão e
representantes das famílias dos estudantes.

PARCERIA A Prefeitura de São Luís também está
trabalhando na busca de parcerias externas para
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apoiar o reforço das atividades para o retorno
presencial do ensino nas escolas municipais.

Uma delas, com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e com o Centro Educacional e Social
São José Operário (Cesjo), instalou mais de 40
estações de lavagem de mãos nas escolas, o que
auxilia na importância do autocuidado e higiene
pessoal. Além da instalação das estações de lavagem
de mãos, outras ações foram implementadas como a
aquisição de termômetros, adequação ao protocolo da
Covid-19 com sinalização em toda escola, instalação
de totens para álcool em gel nas dependências das
escolas.

A ideia é aferir a temperatura dos alunos antes de
entrarem nas unidades de ensino.

Outros parceiros importantes também colaboram,
como a Fundação Lemann com o suporte no
planejamento pedagógico e na troca de experiências
nacionais da retomada das atividades presenciais; o
Sincroniza Educação no suporte das ações de
conectividade nas escolas; a Fundação Vale e
Fundação Getúl io Vargas com formações de
professores para a melhorias nos processos de
alfabetização; o Instituto Alcoa com o auxílio na
preparação dos planejamentos estratégicos da
educação e formação dos gestores escolares; o
Sebrae com ações de empreendedorismo; o Ifma com
a oferta de grupos profissionalizantes para a Educação
de Jovens e Adultos, além de outras iniciativas para a
melhoria do ensino na rede municipal pública de São
Luís.

ENTREGAS DE UEBS Ainda como parte das ações
de retomada segura das aulas presenciais em São
Luís, no mês passado, o prefeito Eduardo Braide
entregou a U.E.B. Senador Miguel Lins (Anexo), no
Ipase de Baixo e Mary Serrão Ewerton, Zona Rural de
São Luís, em Pedrinhas.

No início deste mês, foram entregues as U. E. Bs.
Pedro MarcosiniBertol, no Jaracati, Alberto Pinheiro
Infantil, na região central de São Luís, Governador
Jackson Kepler Lago, na Cidade Operária, e Sofia
Silva, na Vila Passos.

As requalificações fazem parte do programa Escola
Nova, um grande pacote de investimento que vem
sendo feito pelo prefeito Eduardo Braide, desde que
assumiu a gestão municipal, visando garantir o ensino
com qualidade e acessível a todos.

PREPARAÇÃO O Núcleo de Acolhimento e Bem-Estar
(Naed) da Semed está realizando uma série de visitas
às escolas com o projeto Diálogos e Reencontros,
parte do programa Escola Aberta. O objetivo é

mobilizar professores, gestores, equipes de educação
e as famílias dos alunos da rede na discussão sobre a
volta gradual das aulas presenciais, com atividades
culturais e teatrais, orientações acerca dos cuidados e
higiene a serem tomados na escola e ao retorno de
suas casas.

Dentro do pacote de investimentos para as escolas,
está ainda a implantação de rede de internet de alta
velocidade para garantir mais conectividade para a
educação municipal. O Escola Conectada é o
programa que busca a melhoria da rede de internet e
aquisição de equipamentos de informática para dar
apoio aos professores da nossa rede de ensino.

A Prefeitura já capacitou mais de quatro mil
professores e mais de 500 gestores escolares da rede
para o uso da plataforma Classroom, utilizada por
grandes escolas da rede particular de ensino, e agora
disponível para uso na rede municipal, com a criação
de mais de 100 mil contas digitais para alunos,
professores e gestores e coordenadores.

Outra preocupação da Prefeitura de São Luís é tornar
a educação para pessoas com deficiência cada vez
mais acessível, dando a todos o direito de formação
com qualidade. Na segunda quinzena de maio, o
prefeito Eduardo Braide convocou 70 professores,
dentre eles profissionais que vão atuar nas funções de
intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras),
Braille e Atendimento à Educação Especializada.
Também, na reforma das unidades, a Prefeitura incluiu
nos serviços a adaptação de acessibilidade em todos
os espaços dos prédios.
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Ação pede também que procurador-geral seja

escolhido entre servidores efetivos do órgão

Por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin), ajuizada nesta segunda-feira, 26, o procurador-
geral de justiça, Eduardo Nicolau, requer que sejam
declarados inconstitucionais os cargos em comissão
relativos à Procuradoria do Município de Arame,
criados pela Lei Municipal 249/2013. A ação pede
também que seja fixada a interpretação de que o
procurador-geral e o procurador-adjunto devem ser
escolhidos entre os procuradores jurídicos do
município aprovados em concurso público.

A Adin foi ajuizada após representação da Promotoria
de Justiça de Arame. No âmbito do Ministério
Público, é o procurador-geral de justiça quem possui
legitimidade para propor esse tipo de ação. Para o
procurador-geral de justiça, as expressões assessor
jurídico, auditor-geral, auditor-geral adjunto, assessor
administrativo e assessor de contabilidade, inseridas
n a  L e i  2 4 9 / 2 0 1 3 ,  d e v e m  s e r  d e c l a r a d a s
inconstitucionais por ofenderem as Constituições
Estadual e Federal.

NATUREZA TÉCNICA

Na fundamentação da Adin, o Ministério Público
argumenta que os cargos de assessor jurídico, auditor-
geral, auditor-geral adjunto, assessor administrativo e
a s s e s s o r  d e  c o n t a b i l i d a d e  t ê m  n a t u r e z a
"eminentemente técnica e independem de estrita
relação de confiança com a autoridade responsável
pela escolha dos seus ocupantes (exigível para os
cargos em comissão). Dessa forma, no entendimento
do MP, tais cargos deveriam ser preenchidos por
servidores efetivos, aprovados em concurso público.

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

O u t r o  i t e m  i n s e r i d o  n a  A ç ã o  D i r e t a  d e
Inconstitucionalidade considera que as expressões de
procurador-geral e procurador-adjunto do município

devem ser interpretadas conforme a Constituição do
Estado do Maranhão. Em seu artigo 103, a carta
estadual dispõe que o procurador-geral do estado é de
livre nomeação do governador, "dentre membros
integrantes da carreira de procurador do estado do
Maranhão, de notório saber jurídico e reputação
ilibada, com, no mínimo, trinta anos de idade".

Nesse sentido, a Adin considera que os cargos de
procurador-geral e procurador-adjunto do município de
Arame podem ser comissionados, porém os seus
ocupantes devem ser, necessariamente, procuradores
do município, ou seja, não se pode nomear para o
preenchimento dos referidos cargos pessoas
estranhas ao quadro da Procuradoria Geral do
Município. Redação: CCOM-MPMA

PUBLICIDADE

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=18288
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Câmara decide não afastar vereadores
suspeitos de fraudes em Imperatriz
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A Câmara Municipal de Imperatriz decidiu em uma
votação realizada na manhã desta quarta-feira (28),
não afastar os parlamentares Zesiel Ribeiro, Pimentel
e Bebé Taxista. O afastamento dos vereadores foi
solicitado devido uma investigação que apura
suspeitas de irregularidades feitas por vereadores e
servidores da Câmara Municipal.

De acordo com a assessoria da Câmara Municipal,
dos 17 vereadores presentes na votação, apenas o
vereador Ricardo Seidel, votou a favor de que os
parlamentares fossem afastados, os outros demais
votaram contra o afastamento dos parlamentares. Os
vereados investigados, no entanto, não poderão ter
acesso a Câmara atendendo ao pedido do Ministério
Público.

Entenda o caso

Uma decisão do Poder Judiciário de Imperatrizl
determinou o afastamento de cinco servidores e
proibiu o acesso de mais 30 funcionários à Casa de
Leis. Entre os servidores estão os vereadores Bebé
Taxista e Zesiel Ribeiro da Silva. Os demais
funcionários são os assessores parlamentares,
auxiliares de gabinete, secretários de gabinete e
ouvidores legislativos.

O processo faz parte de uma investigação que apura
suspeitas de irregularidades na casa de leis. Segundo
o documento judicial, houve a contratação de
funcionários fantasmas, crimes cometidos contra a
Administração Pública e a contratação de funcionários,
mediante acordo político, com divisão de salários,
mais conhecido como "rachadinha", prática de
nepotismo e contratação de servidores que excedem
as vagas criadas pela lei.

Ainda segundo o documento judicial, a denúncia foi
feita pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada de
Imperatriz que apontou as irregularidades. Além disso,
o pedido judicial verificou que uma grande parcela dos
servidores, que possuem cargos comissionados,
atuam em outros empregos ou não residem em
Imperatriz. Para iniciar o procedimento investigativo,
43 funcionários da Câmara, entre assessores
comissionados, servidores efetivos e vereadores foram
interrogados.

Fonte: Imperatrizonline
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Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/9270-

camara-decide-nao-afastar-vereadores-suspeitos-de-

fraudes-em-imperatriz
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Prefeitura de São Luís implementa conjunto
de ações para volta gradual e segura do

ensino presencial
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A Prefeitura de São Luís, por meio das secretarias de
Educação (Semed), tem implementado um conjunto de
medidas para o retorno gradual e seguro das aulas
presenciais da rede municipal de ensino, previstas
para o segundo semestre de 2021. Um Protocolo de
Saúde na Escola foi elaborado e aprovado por
diversas entidades da educação, com um conjunto de
medidas sanitárias elaboradas exclusivamente para a
segurança dos alunos, profissionais da educação e
famílias nas escolas, com entregas de itens de higiene
e cuidado.

"Estamos avançando no sentido de garantir o retorno
das aulas presenciais, de forma gradual e híbrida no
próximo semestre. Para isso, temos feito grandes
investimentos na melhoria da rede de ensino e na
elaboração de um protocolo sanitário que garanta a
segurança de toda a comunidade escolar. Essa
retomada precisa ser feita de forma responsável e com
o envolvimento das famílias que estão sendo
chamadas a participar das discussões sobre o retorno
às aulas presenciais, porque entendemos que essa é
uma decisão que deve ser partilhada entre a escola e
a família", disse o prefeito Eduardo Braide.

Dentre as ações que estão sendo colocadas em
prática pela gestão do prefeito Eduardo Braide estão
ainda a preparação pedagógica e a adaptação dos
espaços físicos das escolas que recebem obras de
reforma, realizadas conjuntamente com a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).
Aliado a tudo isso, segue a bem-sucedida campanha
municipal de vacinação contra a Covid-19 que
atualmente está imunizando adolescentes e segue
com a vacinação dos profissionais de educação que
estão recebendo a segunda dose do imunizante.

Conforme o calendário de 2021 da rede municipal, no
primeiro semestre letivo, as escolas seguiram o ensino
remoto até o final de junho, com aulas on-line e
atividades impressas entregues aos alunos que não
puderam acompanhar pelo Google Classroom,
seguindo período de férias em todo o mês de julho.

Para o segundo semestre, a partir de 2 de agosto,
serão feitas formações pedagógicas, inclusive sobre o
protocolo sanitário, para gestores, professores,

familiares e alunos, etapa fundamental para o retorno
seguro e gradual das aulas presenciais em formato
híbrido, que ocorrerá a partir de 16 de agosto, com
planejamento e segurança.

As escolas com o ensino híbrido terão as atividades
realizadas por grupos de alunos para cada semana.
Em uma semana, parte dos alunos terá aulas
presenciais e na semana seguinte terão aulas
remotas, assim sucessivamente. Para as escolas que
não retornarem no formato híbrido, as suas atividades
letivas seguirão através do ensino remoto, com o uso
do Google Classroom, até que sejam preparadas e
anunciadas para o novo formato de ensino.

"É acolhendo e dialogando com professores, famílias e
estudantes da rede municipal de São Luís que
conseguiremos ter um retorno gradual das aulas
presenciais, seguro e tranquilo, em formato híbrido,
que ocorrerá em agosto. Precisamos cuidar também
dos impactos emocionais que a pandemia trouxe para
os professores e para comunidade escolar", disse o
secretário municipal de Educação, Marco Moura.

Capital brasileira da vacina

São Luís é a capital brasileira com a vacinação mais
avançada, inclusive a primeira cidade do nordeste a
vacinar os profissionais da educação e a primeira a
vacinar pessoas com 15 anos, medida de extrema
importância para conter a disseminação do vírus
causador da Covid-19 na sociedade.

Outras medidas, como distanciamento social, o uso
obrigatório de máscaras, a higienização regular das
mãos, o uso do álcool em gel, limpeza e desinfecção
de ambientes e ônibus escolares, isolamento de casos
suspeitos e confirmados, são fundamentais e devem
ser feitas de forma integrada, permitindo a retomada
gradual das aulas presenciais, no formato híbrido.

A Prefeitura tem reforçado o diálogo com as entidades
representativas, e através da Semed vem participando
de diversas reuniões com o Sindicato da Educação
(Sindeducação), Conselho Municipal de Educação
(CME), Ministério Público do Estado do Maranhão e
representantes das famílias dos estudantes.
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Parceria

A Prefeitura de São Luís também está trabalhando na
busca de parcerias externas para apoiar o reforço das
atividades para o retorno presencial do ensino nas
escolas municipais.

Uma delas, com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e com o Centro Educacional e Social
São José Operário (Cesjo), instalou mais de 40
estações de lavagem de mãos nas escolas, o que
auxilia na importância do autocuidado e higiene
pessoal. Além da instalação das estações de lavagem
de mãos, outras ações foram implementadas como a
aquisição de termômetros, adequação ao protocolo da
Covid-19 com sinalização em toda escola, instalação
de totens para álcool em gel nas dependências das
escolas. A ideia é aferir a temperatura dos alunos
antes de entrarem nas unidades de ensino.

Outros parceiros importantes também colaboram,
como a Fundação Lemann com o suporte no
planejamento pedagógico e na troca de experiências
nacionais da retomada das atividades presenciais; o
Sincroniza Educação no suporte das ações de
conectividade nas escolas; a Fundação Vale e
Fundação Getúl io Vargas com formações de
professores para a melhorias nos processos de
alfabetização; o Instituto Alcoa com o auxílio na
preparação dos planejamentos estratégicos da
educação e formação dos gestores escolares; o
Sebrae com ações de empreendedorismo; o IFMA
com a oferta de grupos profissionalizantes para a
Educação de Jovens e Adultos, além de outras
iniciativas para a melhoria do ensino na rede municipal
pública de São Luís.

Entregas de Unidades de Educação Básica

Ainda como parte das ações de retomada segura das
aulas presenciais em São Luís, no mês passado, o
prefeito Eduardo Braide entregou a U.E.B. Senador
Miguel Lins (Anexo), no Ipase de Baixo e Mary Serrão
Ewerton, Zona Rural de São Luís, em Pedrinhas.

No início deste mês, foram entregues as U. E. Bs.
Pedro Marcosini Bertol, no Jaracati, Alberto Pinheiro
Infantil, na região central de São Luís, Governador
Jackson Kepler Lago, na Cidade Operária, e Sofia
Silva, na Vila Passos.

As requalificações fazem parte do programa Escola
Nova, um grande pacote de investimento que vem
sendo feito pelo prefeito Eduardo Braide, desde que
assumiu a gestão municipal, visando garantir o ensino
com qualidade e acessível a todos.

Preparação

O Núcleo de Acolhimento e Bem-Estar (NAED) da
Semed está realizando uma série de visitas às escolas
com o projeto Diálogos e Reencontros, parte do
programa Escola Aberta. O objetivo é mobilizar
professores, gestores, equipes de educação e as
famílias dos alunos da rede na discussão sobre a volta
gradual das aulas presenciais, com atividades
culturais e teatrais, orientações acerca dos cuidados e
higiene a serem tomados na escola e ao retorno de
suas casas.

Dentro do pacote de investimentos para as escolas,
está ainda a implantação de rede de internet de alta
velocidade para garantir mais conectividade para a
educação municipal. O Escola Conectada é o
programa que busca a melhoria da rede de internet e
aquisição de equipamentos de informática para dar
apoio aos professores da nossa rede de ensino.

A Prefeitura já capacitou mais de quatro mil
professores e mais de 500 gestores escolares da rede
para o uso da plataforma Classroom, utilizada por
grandes escolas da rede particular de ensino, e agora
disponível para uso na rede municipal, com a criação
de mais de 100 mil contas digitais para alunos,
professores e gestores e coordenadores.

Outra preocupação da Prefeitura de São Luís é tornar
a educação para pessoas com deficiência cada vez
mais acessível, dando a todos o direito de formação
com qualidade. Na segunda quinzena de maio, o
prefeito Eduardo Braide convocou 70 professores,
dentre eles profissionais que vão atuar nas funções de
intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras),
Braille e Atendimento à Educação Especializada.
Também, na reforma das unidades, a Prefeitura incluiu
nos serviços a adaptação de acessibilidade em todos
os espaços dos prédios.

Site: https://omaranhense.com/prefeitura-de-sao-luis-

implementa-conjunto-de-acoes-para-volta-gradual-e-

segura-do-ensino-presencial/
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presencial (São Luís)
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A Prefeitura de São Luís, por meio das secretarias de
Educação (Semed), tem implementado um conjunto de
medidas para o retorno gradual e seguro das aulas
presenciais da rede municipal de ensino, previstas
para o segundo semestre de 2021. Um Protocolo de
Saúde na Escola foi elaborado e aprovado por
diversas entidades da educação, com um conjunto de
medidas sanitárias elaboradas exclusivamente para a
segurança dos alunos, profissionais da educação e
famílias nas escolas, com entregas de itens de higiene
e cuidado.

"Estamos avançando no sentido de garantir o retorno
das aulas presenciais, de forma gradual e híbrida no
próximo semestre. Para isso, temos feito grandes
investimentos na melhoria da rede de ensino e na
elaboração de um protocolo sanitário que garanta a
segurança de toda a comunidade escolar. Essa
retomada precisa ser feita de forma responsável e com
o envolvimento das famílias que estão sendo
chamadas a participar das discussões sobre o retorno
às aulas presenciais, porque entendemos que essa é
uma decisão que deve ser partilhada entre a escola e
a família", disse o prefeito Eduardo Braide.

Dentre as ações que estão sendo colocadas em
prática pela gestão do prefeito Eduardo Braide estão
ainda a preparação pedagógica e a adaptação dos
espaços físicos das escolas que recebem obras de
reforma, realizadas conjuntamente com a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).
Aliado a tudo isso, segue a bem-sucedida campanha
municipal de vacinação contra a Covid-19 que
atualmente está imunizando adolescentes e segue
com a vacinação dos profissionais de educação que
estão recebendo a segunda dose do imunizante.

Conforme o calendário de 2021 da rede municipal, no
primeiro semestre letivo, as escolas seguiram o ensino
remoto até o final de junho, com aulas on-line e
atividades impressas entregues aos alunos que não
puderam acompanhar pelo Google Classroom,
seguindo período de férias em todo o mês de julho.

Para o segundo semestre, a partir de 2 de agosto,
serão feitas formações pedagógicas, inclusive sobre o
protocolo sanitário, para gestores, professores,

familiares e alunos, etapa fundamental para o retorno
seguro e gradual das aulas presenciais em formato
híbrido, que ocorrerá a partir de 16 de agosto, com
planejamento e segurança.

As escolas com o ensino híbrido terão as atividades
realizadas por grupos de alunos para cada semana.
Em uma semana, parte dos alunos terá aulas
presenciais e na semana seguinte terão aulas
remotas, assim sucessivamente. Para as escolas que
não retornarem no formato híbrido, as suas atividades
letivas seguirão através do ensino remoto, com o uso
do Google Classroom, até que sejam preparadas e
anunciadas para o novo formato de ensino.

"É acolhendo e dialogando com professores, famílias e
estudantes da rede municipal de São Luís que
conseguiremos ter um retorno gradual das aulas
presenciais, seguro e tranquilo, em formato híbrido,
que ocorrerá em agosto. Precisamos cuidar também
dos impactos emocionais que a pandemia trouxe para
os professores e para comunidade escolar", disse o
secretário municipal de Educação, Marco Moura.

Capital brasileira da vacina

São Luís é a capital brasileira com a vacinação mais
avançada, inclusive a primeira cidade do nordeste a
vacinar os profissionais da educação e a primeira a
vacinar pessoas com 15 anos, medida de extrema
importância para conter a disseminação do vírus
causador da Covid-19 na sociedade.

Outras medidas, como distanciamento social, o uso
obrigatório de máscaras, a higienização regular das
mãos, o uso do álcool em gel, limpeza e desinfecção
de ambientes e ônibus escolares, isolamento de casos
suspeitos e confirmados, são fundamentais e devem
ser feitas de forma integrada, permitindo a retomada
gradual das aulas presenciais, no formato híbrido.

A Prefeitura tem reforçado o diálogo com as entidades
representativas, e através da Semed vem participando
de diversas reuniões com o Sindicato da Educação
(Sindeducação), Conselho Municipal de Educação
(CME), Ministério Público do Estado do Maranhão e
representantes das famílias dos estudantes.
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Parceria

A Prefeitura de São Luís também está trabalhando na
busca de parcerias externas para apoiar o reforço das
atividades para o retorno presencial do ensino nas
escolas municipais.

Uma delas, com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e com o Centro Educacional e Social
São José Operário (Cesjo), instalou mais de 40
estações de lavagem de mãos nas escolas, o que
auxilia na importância do autocuidado e higiene
pessoal. Além da instalação das estações de lavagem
de mãos, outras ações foram implementadas como a
aquisição de termômetros, adequação ao protocolo da
Covid-19 com sinalização em toda escola, instalação
de totens para álcool em gel nas dependências das
escolas. A ideia é aferir a temperatura dos alunos
antes de entrarem nas unidades de ensino.

Outros parceiros importantes também colaboram,
como a Fundação Lemann com o suporte no
planejamento pedagógico e na troca de experiências
nacionais da retomada das atividades presenciais; o
Sincroniza Educação no suporte das ações de
conectividade nas escolas; a Fundação Vale e
Fundação Getúl io Vargas com formações de
professores para a melhorias nos processos de
alfabetização; o Instituto Alcoa com o auxílio na
preparação dos planejamentos estratégicos da
educação e formação dos gestores escolares; o
Sebrae com ações de empreendedorismo; o IFMA
com a oferta de grupos profissionalizantes para a
Educação de Jovens e Adultos, além de outras
iniciativas para a melhoria do ensino na rede municipal
pública de São Luís.

Entregas de Unidades de Educação Básica

Ainda como parte das ações de retomada segura das
aulas presenciais em São Luís, no mês passado, o
prefeito Eduardo Braide entregou a U.E.B. Senador
Miguel Lins (Anexo), no Ipase de Baixo e Mary Serrão
Ewerton, Zona Rural de São Luís, em Pedrinhas.

No início deste mês, foram entregues as U. E. Bs.
Pedro Marcosini Bertol, no Jaracati, Alberto Pinheiro
Infantil, na região central de São Luís, Governador
Jackson Kepler Lago, na Cidade Operária, e Sofia
Silva, na Vila Passos.

As requalificações fazem parte do programa Escola
Nova, um grande pacote de investimento que vem
sendo feito pelo prefeito Eduardo Braide, desde que
assumiu a gestão municipal, visando garantir o ensino
com qualidade e acessível a todos.

Preparação

O Núcleo de Acolhimento e Bem-Estar (NAED) da
Semed está realizando uma série de visitas às escolas
com o projeto Diálogos e Reencontros, parte do
programa Escola Aberta. O objetivo é mobilizar
professores, gestores, equipes de educação e as
famílias dos alunos da rede na discussão sobre a volta
gradual das aulas presenciais, com atividades
culturais e teatrais, orientações acerca dos cuidados e
higiene a serem tomados na escola e ao retorno de
suas casas.

Dentro do pacote de investimentos para as escolas,
está ainda a implantação de rede de internet de alta
velocidade para garantir mais conectividade para a
educação municipal. O Escola Conectada é o
programa que busca a melhoria da rede de internet e
aquisição de equipamentos de informática para dar
apoio aos professores da nossa rede de ensino.

A Prefeitura já capacitou mais de quatro mil
professores e mais de 500 gestores escolares da rede
para o uso da plataforma Classroom, utilizada por
grandes escolas da rede particular de ensino, e agora
disponível para uso na rede municipal, com a criação
de mais de 100 mil contas digitais para alunos,
professores e gestores e coordenadores.

Outra preocupação da Prefeitura de São Luís é tornar
a educação para pessoas com deficiência cada vez
mais acessível, dando a todos o direito de formação
com qualidade. Na segunda quinzena de maio, o
prefeito Eduardo Braide convocou 70 professores,
dentre eles profissionais que vão atuar nas funções de
intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras),
Braille e Atendimento à Educação Especializada.
Também, na reforma das unidades, a Prefeitura incluiu
nos serviços a adaptação de acessibilidade em todos
os espaços dos prédios.

Site: https://oquartopoder.com/sao-luis/prefeitura-

implementa-conjunto-de-acoes-para-volta-gradual-e-

segura-do-ensino-presencial/
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Câmara decide não afastar vereadores
suspeitos de fraudes
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Valéria Cristina

A Câmara Municipal de Imperatriz decidiu em uma
votação realizada na manhã desta quarta-feira (28),
não afastar os parlamentares Zesiel Ribeiro, Pimentel
e Bebé Taxista. O afastamento dos vereadores foi
solicitado devido uma investigação que apura
suspeitas de irregularidades feitas por vereadores e
servidores da Câmara Municipal.

De acordo com a assessoria da Câmara Municipal,
dos 17 vereadores presentes na votação, apenas o
vereador Ricardo Seidel, votou a favor de que os
parlamentares fossem afastados, os outros demais
votaram contra o afastamento dos parlamentares. Os
vereados investigados, no entanto, não poderão ter
acesso a Câmara atendendo ao pedido do Ministério
Público.

Entenda o caso

Uma decisão do Poder Judiciário de Imperatrizl
determinou o afastamento de cinco servidores e
proibiu o acesso de mais 30 funcionários à Casa de
Leis. Entre os servidores estão os vereadores Bebé
Taxista e Zesiel Ribeiro da Silva. Os demais
funcionários são os assessores parlamentares,
auxiliares de gabinete, secretários de gabinete e
ouvidores legislativos.

O processo faz parte de uma investigação que apura
suspeitas de irregularidades na casa de leis. Segundo
o documento judicial, houve a contratação de
funcionários fantasmas, crimes cometidos contra a
Administração Pública e a contratação de funcionários,
mediante acordo político, com divisão de salários,
mais conhecido como "rachadinha", prática de
nepotismo e contratação de servidores que excedem
as vagas criadas pela lei.

Ainda segundo o documento judicial, a denúncia foi
feita pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada de
Imperatriz que apontou as irregularidades. Além disso,
o pedido judicial verificou que uma grande parcela dos
servidores, que possuem cargos comissionados,
atuam em outros empregos ou não residem em
Imperatriz. Para iniciar o procedimento investigativo,
43 funcionários da Câmara, entre assessores
comissionados, servidores efetivos e vereadores foram
interrogados.
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Site: https://imperatriz.online/2021/07/28/camara-decide-

nao-afastar-vereadores-suspeitos-de-fraudes/
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São Luís: aulas presenciais devem retornar
em 16 de agosto
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A Prefeitura de São Luís, por meio das secretarias de
Educação (Semed), tem implementado um conjunto de
medidas para o retorno gradual e seguro das aulas
presenciais da rede municipal de ensino, previstas
para o segundo semestre de 2021. Um Protocolo de
Saúde na Escola foi elaborado e aprovado por
diversas entidades da educação, com um conjunto de
medidas sanitárias elaboradas exclusivamente para a
segurança dos alunos, profissionais da educação e
famílias nas escolas, com entregas de itens de higiene
e cuidado.

"Estamos avançando no sentido de garantir o retorno
das aulas presenciais, de forma gradual e híbrida no
próximo semestre. Para isso, temos feito grandes
investimentos na melhoria da rede de ensino e na
elaboração de um protocolo sanitário que garanta a
segurança de toda a comunidade escolar. Essa
retomada precisa ser feita de forma responsável e com
o envolvimento das famílias que estão sendo
chamadas a participar das discussões sobre o retorno
às aulas presenciais, porque entendemos que essa é
uma decisão que deve ser partilhada entre a escola e
a família", disse o prefeito Eduardo Braide.

Dentre as ações que estão sendo colocadas em
prática pela gestão do prefeito Eduardo Braide estão
ainda a preparação pedagógica e a adaptação dos
espaços físicos das escolas que recebem obras de
reforma, realizadas conjuntamente com a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).
Aliado a tudo isso, segue a bem-sucedida campanha
municipal de vacinação contra a Covid-19 que
atualmente está imunizando adolescentes e segue
com a vacinação dos profissionais de educação que
estão recebendo a segunda dose do imunizante.

Conforme o calendário de 2021 da rede municipal, no
primeiro semestre letivo, as escolas seguiram o ensino
remoto até o final de junho, com aulas on-line e
atividades impressas entregues aos alunos que não
puderam acompanhar pelo Google Classroom,
seguindo período de férias em todo o mês de julho.

Para o segundo semestre, a partir de 2 de agosto,
serão feitas formações pedagógicas, inclusive sobre o
protocolo sanitário, para gestores, professores,
familiares e alunos, etapa fundamental para o retorno
seguro e gradual das aulas presenciais em formato
híbrido, que ocorrerá a partir de 16 de agosto, com

planejamento e segurança.

As escolas com o ensino híbrido terão as atividades
realizadas por grupos de alunos para cada semana.
Em uma semana, parte dos alunos terá aulas
presenciais e na semana seguinte terão aulas
remotas, assim sucessivamente. Para as escolas que
não retornarem no formato híbrido, as suas atividades
letivas seguirão através do ensino remoto, com o uso
do Google Classroom, até que sejam preparadas e
anunciadas para o novo formato de ensino.

Capital brasileira da vacina

São Luís é a capital brasileira com a vacinação mais
avançada, inclusive a primeira cidade do nordeste a
vacinar os profissionais da educação e a primeira a
vacinar pessoas com 15 anos, medida de extrema
importância para conter a disseminação do vírus
causador da Covid-19 na sociedade.

Outras medidas, como distanciamento social, o uso
obrigatório de máscaras, a higienização regular das
mãos, o uso do álcool em gel, limpeza e desinfecção
de ambientes e ônibus escolares, isolamento de casos
suspeitos e confirmados, são fundamentais e devem
ser feitas de forma integrada, permitindo a retomada
gradual das aulas presenciais, no formato híbrido.

A Prefeitura tem reforçado o diálogo com as entidades
representativas, e através da Semed vem participando
de diversas reuniões com o Sindicato da Educação
(Sindeducação), Conselho Municipal de Educação
(CME), Ministério Público do Estado do Maranhão e
representantes das famílias dos estudantes.

Parceria

A Prefeitura de São Luís também está trabalhando na
busca de parcerias externas para apoiar o reforço das
atividades para o retorno presencial do ensino nas
escolas municipais.

Uma delas, com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e com o Centro Educacional e Social
São José Operário (Cesjo), instalou mais de 40
estações de lavagem de mãos nas escolas, o que
auxilia na importância do autocuidado e higiene
pessoal. Além da instalação das estações de lavagem
de mãos, outras ações foram implementadas como a
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aquisição de termômetros, adequação ao protocolo da
Covid-19 com sinalização em toda escola, instalação
de totens para álcool em gel nas dependências das
escolas. A ideia é aferir a temperatura dos alunos
antes de entrarem nas unidades de ensino.

Outros parceiros importantes também colaboram,
como a Fundação Lemann com o suporte no
planejamento pedagógico e na troca de experiências
nacionais da retomada das atividades presenciais; o
Sincroniza Educação no suporte das ações de
conectividade nas escolas; a Fundação Vale e
Fundação Getúl io Vargas com formações de
professores para a melhorias nos processos de
alfabetização; o Instituto Alcoa com o auxílio na
preparação dos planejamentos estratégicos da
educação e formação dos gestores escolares; o
Sebrae com ações de empreendedorismo; o IFMA
com a oferta de grupos profissionalizantes para a
Educação de Jovens e Adultos, além de outras
iniciativas para a melhoria do ensino na rede municipal
pública de São Luís.

Entregas de Unidades de Educação Básica

Ainda como parte das ações de retomada segura das
aulas presenciais em São Luís, no mês passado, o
prefeito Eduardo Braide entregou a U.E.B. Senador
Miguel Lins (Anexo), no Ipase de Baixo e Mary Serrão
Ewerton, Zona Rural de São Luís, em Pedrinhas.

No início deste mês, foram entregues as U. E. Bs.
Pedro Marcosini Bertol, no Jaracati, Alberto Pinheiro
Infantil, na região central de São Luís, Governador
Jackson Kepler Lago, na Cidade Operária, e Sofia
Silva, na Vila Passos.

As requalificações fazem parte do programa Escola
Nova, um grande pacote de investimento que vem
sendo feito pelo prefeito Eduardo Braide, desde que
assumiu a gestão municipal, visando garantir o ensino
com qualidade e acessível a todos.

Preparação

O Núcleo de Acolhimento e Bem-Estar (NAED) da
Semed está realizando uma série de visitas às escolas
com o projeto Diálogos e Reencontros, parte do
programa Escola Aberta. O objetivo é mobilizar
professores, gestores, equipes de educação e as
famílias dos alunos da rede na discussão sobre a volta
gradual das aulas presenciais, com atividades
culturais e teatrais, orientações acerca dos cuidados e
higiene a serem tomados na escola e ao retorno de
suas casas.

Dentro do pacote de investimentos para as escolas,
está ainda a implantação de rede de internet de alta

velocidade para garantir mais conectividade para a
educação municipal. O Escola Conectada é o
programa que busca a melhoria da rede de internet e
aquisição de equipamentos de informática para dar
apoio aos professores da nossa rede de ensino.

A Prefeitura já capacitou mais de quatro mil
professores e mais de 500 gestores escolares da rede
para o uso da plataforma Classroom, utilizada por
grandes escolas da rede particular de ensino, e agora
disponível para uso na rede municipal, com a criação
de mais de 100 mil contas digitais para alunos,
professores e gestores e coordenadores.

Outra preocupação da Prefeitura de São Luís é tornar
a educação para pessoas com deficiência cada vez
mais acessível, dando a todos o direito de formação
com qualidade. Na segunda quinzena de maio, o
prefeito Eduardo Braide convocou 70 professores,
dentre eles profissionais que vão atuar nas funções de
intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras),
Braille e Atendimento à Educação Especializada.
Também, na reforma das unidades, a Prefeitura incluiu
nos serviços a adaptação de acessibilidade em todos
os espaços dos prédios.

Fonte: Prefeitura de São Luís.

Site: http://www.suacidade.com/noticias/educacao/sao-

luis-aulas-presenciais-devem-retornar-em-16-de-agosto
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Câmara Municipal de Imperatriz decide não
afastar os vereadores Bebé Taxista, Pimentel

e Zesiel Ribeiro
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Por:  Angra Nascimento

IMPERATRIZ - A Câmara Municipal de Imperatriz
realizou nesta quarta-feira, 28, sessão urgente para
decidir o futuro dos vereadores Manoel da Conceição
Almeida, o Bebé Taxista (Avante), Antônio Silva
Pimentel (DEM) e Zesiel Ribeiro da Silva (PSDB). Os
três são investigados por crimes cometidos contra a
administração pública durante a legislatura anterior, de
2017 a 2020.

Por 17 votos a 1, ficou decidido que os três vereadores
permanecem em seus cargos.  O pedido de
afastamento dos vereadores de seus cargos foi feito
pela juíza, Ana Lucrécia Bezerra Sodré, titular da 2ª
Vara da Fazenda Pública, no dia 13 de julho.

"Foi decidido o não afastamento dos parlamentares
citados, pela maioria dos vereadores. O não foi pela
continuidade e o sim, pelo afastamento", diz um trecho
da nota divulgada pela Câmara Municipal.

Cabe destacar, todavia, que o mandato dos três
vereadores continua, mas a permanência no
parlamento está proibida, atendendo pedido do
Ministério Público.

Site:

https://www.blogdaangra.com.br/noticia/4590/camara-

municipal-de-imperatriz-decide-nao-afastar-os-

vereadores-bebe-taxista-pimentel-e-zesiel-ribeiro
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Prefeitura de São Luís implementa conjunto
de ações para volta gradual e segura do

ensino presencial
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Juraci Filho

Ir para o conteúdo principal

Ir para o conteúdo secundário

Postado em: por: Juraci Filho - Deixe um Comentário!

A Prefeitura de São Luís, por meio das secretarias de
Educação (Semed), tem implementado um conjunto de
medidas para o retorno gradual e seguro das aulas
presenciais da rede municipal de ensino, previstas
para o segundo semestre de 2021. Um Protocolo de
Saúde na Escola foi elaborado e aprovado por
diversas entidades da educação, com um conjunto de
medidas sanitárias elaboradas exclusivamente para a
segurança dos alunos, profissionais da educação e
famílias nas escolas, com entregas de itens de higiene
e cuidado.

"Estamos avançando no sentido de garantir o retorno
das aulas presenciais, de forma gradual e híbrida no
próximo semestre. Para isso, temos feito grandes
investimentos na melhoria da rede de ensino e na
elaboração de um protocolo sanitário que garanta a
segurança de toda a comunidade escolar. Essa
retomada precisa ser feita de forma responsável e com
o envolvimento das famílias que estão sendo
chamadas a participar das discussões sobre o retorno
às aulas presenciais, porque entendemos que essa é
uma decisão que deve ser partilhada entre a escola e
a família", disse o prefeito Eduardo Braide.

Dentre as ações que estão sendo colocadas em
prática pela gestão do prefeito Eduardo Braide estão
ainda a preparação pedagógica e a adaptação dos
espaços físicos das escolas que recebem obras de
reforma, realizadas conjuntamente com a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).
Aliado a tudo isso, segue a bem-sucedida campanha
municipal de vacinação contra a Covid-19 que
atualmente está imunizando adolescentes e segue
com a vacinação dos profissionais de educação que
estão recebendo a segunda dose do imunizante.

Conforme o calendário de 2021 da rede municipal, no
primeiro semestre letivo, as escolas seguiram o ensino

remoto até o final de junho, com aulas on-line e
atividades impressas entregues aos alunos que não
puderam acompanhar pelo Google Classroom,
seguindo período de férias em todo o mês de julho.

Para o segundo semestre, a partir de 2 de agosto,
serão feitas formações pedagógicas, inclusive sobre o
protocolo sanitário, para gestores, professores,
familiares e alunos, etapa fundamental para o retorno
seguro e gradual das aulas presenciais em formato
híbrido, que ocorrerá a partir de 16 de agosto, com
planejamento e segurança.

As escolas com o ensino híbrido terão as atividades
realizadas por grupos de alunos para cada semana.
Em uma semana, parte dos alunos terá aulas
presenciais e na semana seguinte terão aulas
remotas, assim sucessivamente. Para as escolas que
não retornarem no formato híbrido, as suas atividades
letivas seguirão através do ensino remoto, com o uso
do Google Classroom, até que sejam preparadas e
anunciadas para o novo formato de ensino.

"É acolhendo e dialogando com professores, famílias e
estudantes da rede municipal de São Luís que
conseguiremos ter um retorno gradual das aulas
presenciais, seguro e tranquilo, em formato híbrido,
que ocorrerá em agosto. Precisamos cuidar também
dos impactos emocionais que a pandemia trouxe para
os professores e para comunidade escolar", disse o
secretário municipal de Educação, Marco Moura.

Capital brasileira da vacina

São Luís é a capital brasileira com a vacinação mais
avançada, inclusive a primeira cidade do nordeste a
vacinar os profissionais da educação e a primeira a
vacinar pessoas com 15 anos, medida de extrema
importância para conter a disseminação do vírus
causador da Covid-19 na sociedade.

Outras medidas, como distanciamento social, o uso
obrigatório de máscaras, a higienização regular das
mãos, o uso do álcool em gel, limpeza e desinfecção
de ambientes e ônibus escolares, isolamento de casos
suspeitos e confirmados, são fundamentais e devem
ser feitas de forma integrada, permitindo a retomada
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gradual das aulas presenciais, no formato híbrido.

A Prefeitura tem reforçado o diálogo com as entidades
representativas, e através da Semed vem participando
de diversas reuniões com o Sindicato da Educação
(Sindeducação), Conselho Municipal de Educação
(CME), Ministério Público do Estado do Maranhão e
representantes das famílias dos estudantes.

Parceria

A Prefeitura de São Luís também está trabalhando na
busca de parcerias externas para apoiar o reforço das
atividades para o retorno presencial do ensino nas
escolas municipais.

Uma delas, com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e com o Centro Educacional e Social
São José Operário (Cesjo), instalou mais de 40
estações de lavagem de mãos nas escolas, o que
auxilia na importância do autocuidado e higiene
pessoal. Além da instalação das estações de lavagem
de mãos, outras ações foram implementadas como a
aquisição de termômetros, adequação ao protocolo da
Covid-19 com sinalização em toda escola, instalação
de totens para álcool em gel nas dependências das
escolas. A ideia é aferir a temperatura dos alunos
antes de entrarem nas unidades de ensino.

Outros parceiros importantes também colaboram,
como a Fundação Lemann com o suporte no
planejamento pedagógico e na troca de experiências
nacionais da retomada das atividades presenciais; o
Sincroniza Educação no suporte das ações de
conectividade nas escolas; a Fundação Vale e
Fundação Getúl io Vargas com formações de
professores para a melhorias nos processos de
alfabetização; o Instituto Alcoa com o auxílio na
preparação dos planejamentos estratégicos da
educação e formação dos gestores escolares; o
Sebrae com ações de empreendedorismo; o IFMA
com a oferta de grupos profissionalizantes para a
Educação de Jovens e Adultos, além de outras
iniciativas para a melhoria do ensino na rede municipal
pública de São Luís.

Entregas de Unidades de Educação Básica

Ainda como parte das ações de retomada segura das
aulas presenciais em São Luís, no mês passado, o
prefeito Eduardo Braide entregou a U.E.B. Senador
Miguel Lins (Anexo), no Ipase de Baixo e Mary Serrão
Ewerton, Zona Rural de São Luís, em Pedrinhas.

No início deste mês, foram entregues as U. E. Bs.
Pedro Marcosini Bertol, no Jaracati, Alberto Pinheiro
Infantil, na região central de São Luís, Governador
Jackson Kepler Lago, na Cidade Operária, e Sofia

Silva, na Vila Passos.

As requalificações fazem parte do programa Escola
Nova, um grande pacote de investimento que vem
sendo feito pelo prefeito Eduardo Braide, desde que
assumiu a gestão municipal, visando garantir o ensino
com qualidade e acessível a todos.

Preparação

O Núcleo de Acolhimento e Bem-Estar (NAED) da
Semed está realizando uma série de visitas às escolas
com o projeto Diálogos e Reencontros, parte do
programa Escola Aberta. O objetivo é mobilizar
professores, gestores, equipes de educação e as
famílias dos alunos da rede na discussão sobre a volta
gradual das aulas presenciais, com atividades
culturais e teatrais, orientações acerca dos cuidados e
higiene a serem tomados na escola e ao retorno de
suas casas.

Dentro do pacote de investimentos para as escolas,
está ainda a implantação de rede de internet de alta
velocidade para garantir mais conectividade para a
educação municipal. O Escola Conectada é o
programa que busca a melhoria da rede de internet e
aquisição de equipamentos de informática para dar
apoio aos professores da nossa rede de ensino.

A Prefeitura já capacitou mais de quatro mil
professores e mais de 500 gestores escolares da rede
para o uso da plataforma Classroom, utilizada por
grandes escolas da rede particular de ensino, e agora
disponível para uso na rede municipal, com a criação
de mais de 100 mil contas digitais para alunos,
professores e gestores e coordenadores.

Outra preocupação da Prefeitura de São Luís é tornar
a educação para pessoas com deficiência cada vez
mais acessível, dando a todos o direito de formação
com qualidade. Na segunda quinzena de maio, o
prefeito Eduardo Braide convocou 70 professores,
dentre eles profissionais que vão atuar nas funções de
intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras),
Braille e Atendimento à Educação Especializada.
Também, na reforma das unidades, a Prefeitura incluiu
nos serviços a adaptação de acessibilidade em todos
os espaços dos prédios.

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *

Jornalista, Radialista e Publicitário

Pós-graduado em 'Jornalismo' e "Comunicação e
Marketing".

(98) 98157-9087
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Locutor faz chamada sobre Ministério
Público requerer inconstitucionalidade de

cargos
 

RÁDIO AÇAÍ SORRISO FM 104.7 / ACAILANDIA / MA - AÇÃO POPULAR. Qua, 28 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nego Jasa

O Ministério Público  do Maranhão requer a
inconstitucionalidade de cargos em comissão na
Procuradoria do município. Foi feito a chamada no
início do programa, porém a notícia não saiu. Tags:
Ministério Público, inconstitucionalidade, cargos em
comissão.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/28/RDIOAASORRIS

OFM1047ACAILANDIAMA-12.15.08-12.15.21-

1627494059.mp3
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Juiz Queiroga Filho aceita denúncia contra o
ex-prefeito Eric Costa de Barra do Corda

 

RÁDIO ALIANÇA FM 87.9 / GRAJAÚ / MA - SHOW DA MANHÃ. Qua, 28 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Segundo o Ministério Público, Eric Costa é acusado
de supostas irregularidades em processos licitatórios
para aquisição de oxigênio medicinal e ar comprimido
medicinal, referente ao período 2013 a 2018.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/28/RDIOALIANAFM

879GRAJAMA-09.13.19-09.15.11-1627475953.mp3
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Segunda parte da entrevista com o Promotor
de Justiça

 

RÁDIO CLUBE FM 98.1 / AÇAILÂNDIA / MA - COMUNICA A EM AÇÃO. Qua, 28 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Dr. Tiago, retoma a conversa para falar sobre outras
ações além do plano municipal que visa retrabalhar as
ações em conjunto em redes desses organismos que
atuam na defesa do direito da infância e juventude.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/28/RDIOCLUBEFM9

81AAILNDIAMA-13.42.41-13.56.06-1627496529.mp3
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Promotor de Justiça fala sobre rede de
proteção da criança e do adolescente

 

RÁDIO CLUBE FM 98.1 / AÇAILÂNDIA / MA - COMUNICA A EM AÇÃO. Qua, 28 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Entrevista com o Dr. Tiago fala sobre a rede de
proteção da infância e juventude com relação a sua
melhoria de estrutura e capacitação dos seus
membros. É um desafio quando se trata da rede de
proteção porque são diferentes órgãos para se
interligar e atuar de forma preventiva e educativa no
sistema de rede. O sistema é uma intersetorialidade, a
rede de proteção é composta de 5 setores que são:
saúde, educação, assistência social, segurança
pública e o conselho tutelar.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/28/RDIOCLUBEFM9

81AAILNDIAMA-13.05.09-13.30.08-1627495334.mp3
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MPMA apresenta programa "Ética e
Integridade Empresarial" ao governador

 

RÁDIO EDUCADORA AM 560 / SÃO LUÍS / MA - RODA VIVA. Qua, 28 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/07/28/RDIOEDUCADO

RAAM560SOLUSMA-08.59.23-09.00.39-1627477303.mp3
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Ex-prefeito de Codó pode ser alvo de buscas
por esconder documentos

 

EXTRA / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 03. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

O ex-prefeito de Codó, Francisco Nagib, poderá ser
alvo de buscas por deixar de prestar contas aos
órgãos de controle sobre o Convênio nº. 44/2017 -
Referente a realização do Carnaval 2017, e omitir
documentos dos contratos firmados a partir do referido
convênio.

Uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa foi protocolizada pela Procuradoria
Geral do Município codoense em desfavor do ex-
gestor motivada pela omissão e a ausência da
prestação de contas.

Segundo a PGM, Nagib não tem permitido qualquer
acesso aos documentos referentes aos contratos
or iundos do Convênio,  causando,  ass im,  a
inadimplência do Município e indicando possíveis
graves danos ao erário, gerando situação de Tomada
de Contas Especial.

Para a juíza titular da 1ª Vara de Codó, Elaile Silva
Carvalho, "a ausência de prestação de contas dificulta
e muitas vezes impossibilita a constatação da integral
e correta aplicação dos recursos públicos nos fins a
que se destinam, fazendo nascer a legítima presunção
de que as verbas não foram empregadas na execução
do objeto do convênio".

A magistrada pontuou que não vislumbra-se nenhuma
justificativa para a não apresentação dos documentos
referentes à prestação de contas do Convênio nº.
44/2017, pois se o mesmo encontra-se regular deveria
haver provas de que os documentos reclamados foram
devidamente entregues ao órgão competente.

"Assim sendo, imperioso se faz a apresentação
integral da documentação reclamada, a saber, cópia
autenticada para prestação de contas do Convênio nº.
44/2017 - Referente a realização do Carnaval 2017,
em posse do ex-gestor", afirmou Elaile Carvalho.

A juíza determinou que Francisco Nagib apresente em
5 dias os documentos do referido convênio, 'sob pena
de ser alvo de busca e apreensão'.

Nagib é atualmente diretor-geral do Departamento
Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran/MA).
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Polícias Militar e Civil prendem em
Imperatriz o PM que assassinou a queima

roupa um médico de 24 anos na madrugada
de segunda-feira

 

AGORA SANTA INÊS ONLINE / SANTA INÊS / MA. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Um caso que chocou a população de Imperatriz e do
Maranhão, pode ser melhor esclarecido agora, depois
que as polícias Militar e Civil de Imperatriz, prenderam
no final da tarde de ontem, terça-feira (27), em uma
casa localizada no Bairro do Bacuri, próximo ao
Colégio Militar Tiradentes, o PM Adonias Sadda autor
do disparo a queima roupa que ceifou a vida do
médico recém formado Bruno Calaça Barbosa de
24anos, por volta das 3:30 da madrugada em uma
casa noturna de daquela cidade, localizada na
Avenida Beira Rio, durante uma festa tida como
clandestina que estaria sendo realizada naquele local.
A informação da prisão de Adonias foi repassada pelo
secretário Estadual de Segurança Pública, Jefferson
Portela no começo da noite de ontem.

PROMESSA DO COMANDANTE

O comandante geral da Polícia Militar no Maranhão,
Coronel Pedro Ribeiro, já havia prometido na segunda-
feira que a caçada a Adonias só cessaria depois de
ele preso e entregue à Justiça. Adonias teria sido
localizado ontem na casa do advogado que lhe fazia
companhia durante o crime. Outras informações dão
conta de que foi na casa de outro advogado. O certo é
que ele foi preso e conduzido para a Delegacia
Regional de Imperatriz no começo da noite.

SOBRE O CRIME

As imagens chocantes do assassinato frio e covarde,
viralizaram nas redes sociais e o AGORA acompanhou
par e passo, todo o caso, desde o começo da manhã
de segunda, repassando para seus milhares de
leitores através do site, de redes sociais e de boletins
informativos a atualização do caso. As informações
chegavam a todo momento, mas nós do AGORA
tivemos que fazer uma espécie de triagem para não
publicarmos cenas mais duras do que as que a gente
publicou, até porque estas já eram do conhecimento
público da população da região Tocantina. Mas outras
nos recusamos a publicá-las. Adonias Adda, segundo
populares que se encontravam presentes na casa
noturna, estava na mesma festa apaisano e armado, e

já teria se envolvido em uma confusão. As imagens
mostram quando ele é levado até o médico Bruno
Calaça, e sem ao menos abrir a boca disparou-lhe um
tiro no peito a cerca de menos de um metro da vítima.

SEPULTAMENTO

O corpo do médico Bruno Calaça Barbosa foi levado
pelos familiares, para ser sepultado na cidade
tocantina de Porto Nacional, cuja terra é a origem da
família do médico, apesar de ele e seus familiares
resid i rem em Imperatr iz  há muitos anos.  O
sepultamento se deu no dia de ontem, terça-feira.

UMA CONTRADIÇÃO

A cidade que está de festa pela conquista brasileira
inédita, alcançada por uma imperatrizense de apenas
13 anos, que desembarca na cidade hoje por volta das
11 horas da manhã, chora também a morte de um
jovem médico de apenas 24 anos. (Conteúdo
produzido pelo SAN/ Sistema Agora de Notícias /
Fotos - redes sociais).

PUBLICIDADE

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=18293
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Polícia Civil apreende menor de 15 anos
acusado de roubo de moto em Balsas/MA

 

DIÁRIO SUL MARANHENSE / BALSAS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Emanuel Lemos

A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da 11ª
Delegacia Regional de Balsas, deu cumprimento nesta
quarta-feira (28), a mandado de busca e apreensão do
menor D.A.M, 15 anos, acusado da prática de atos
infracionais análogos aos crimes de roubo e
adulteração de sinal de veículo automotor.

A apreensão foi resultante de uma representação da
autoridade policial após os elementos de investigação
apontarem o menor D.A.M como um dos autores da
subtração, com grave ameaça, de uma motocicleta de
uma vítima idosa em 11/06/2021, no bairro CDI. O
adolescente também arrancou as placas e raspou o
chassi do veículo com o propósito de dificultar sua
identificação; porém, a motocicleta foi localizada pelos
agentes de segurança pública, e encaminhada à
perícia oficial.

Após os procedimentos de praxe, D.A.M será
encaminhado à FUNAC, onde permanecerá
provisoriamente internado pelo prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias.

O menor é acusado da prática de atos infracionais
análogos aos crimes de roubo e adulteração de sinal
de veículo automotor. Ele arrancou as placas e raspou
o chassi da moto. #OMaranhaoSeInformaAqui

Site:

https://diariosulmaranhense.com.br/2021/07/28/policia-

civil-apreende-menor-de-15-anos-acusado-de-roubo-de-

moto-em-balsas-ma/
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Preso soldado da PM que matou médico
numa festa em Imperatriz

 

EXTRA ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Foi preso na tarde desta terça-feira (27), o soldado da
Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), Adonias
Sadda, que assassinou com um tiro no tórax o médico
Bruno Calaça Barbosa, de 24 anos, em Imperatriz, na
madrugada de segunda (26) . A informação foi
confirmada pelo secretário estadual de Segurança
Pública, Jefferson Portela.

O soldado da PM estava foragido desde o dia do
crime, e foi preso em uma residência em Imperatriz.
De acordo com Jefferson Portela, o soldado não
reagiu à prisão.

"Nós fizemos o que o sistema de segurança faz. As
cidades próximas a Imperatriz foram monitoradas, e a
própria Imperatriz também e, conseguimos realizar um
trabalho integrado dos órgãos de segurança para a
captura do soldado", disse Portela.

Segundo o secretár io,  as invest igações vão
prosseguir .

A motivação do crime foi o fato de um empresário do
ramo de autopeças, que estava acompanhado do
policial Adonias, ter 'tomado gosto' com a namorada
do irmão do médico assassinado.

Isso gerou uma confusão e o posterior homicídio.

Site:

https://extramablog.wordpress.com/2021/07/28/preso-

soldado-da-pm-que-matou-medico-numa-festa-em-

imperatriz/
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Falso advogados suspeito de aplicar golpes
no Ceará é preso no Maranhão

 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

SÃO LUÍS - A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA)
prendeu, na manhã desta quarta-feira (28), em Paço
do Lumiar, na Região Metropolitana de São Luís, um
homem suspeito de praticar diversos crimes de
estelionato no Estado do Ceará. A prisão do homem,
que é preventiva, foi em cumprimento a mandado
expedido pela Vara Única da Comarca de Coreaú, no
Ceará.

De acordo com informações da polícia, o suspeito,
natural do Estado de São Paulo, é investigado por se
apresentar como advogado para as vítimas e, dessa
forma, receber valores para, supostamente, ingressar
com ações judiciais. Além do Ceará, o suspeito
também é investigado pelos mesmos crimes no Pará e
em São Paulo, onde já responde processos criminais.

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o suspeito
aplicou golpes em oito pessoas de uma mesma família
do interior cearense. O valor do prejuízo chega a cerca
de R$ 200 mil.

Com o suspeito, a polícia apreendeu dois veículos,
entre eles, o carro que o falso advogado utilizava nos
golpes no Ceará, além de documentos e um aparelho
celular. As investigações em torno do suspeito
iniciaram em fevereiro deste ano.

Ainda segundo a polícia, após ser localizado e preso,
o suspeito foi encaminhado ao Complexo Penitenciário
de Pedrinhas, onde permanecerá à disposição da
Justiça.

Os crimes

De acordo com a Polícia Civil, o estelionatário se
aproximava das vítimas com a promessa de solucionar
processos judiciais que tramitam há anos na justiça,
além de anunciar para elas supostos direitos a alguns
benefícios, como aposentadorias, correção salarial,
acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e ao Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (Funrural). Para tornar-se mais convincente, o
suspeito chegou a comparecer ao Fórum da Comarca
de Coreaú, no Ceará para ter acesso a um processo
judicial de uma das vítimas.

Após desconfiar do suspeito, as vítimas registraram as
ocorrências e a Polícia Civil passou a investigar,
descobrindo que o suspeito não era advogado e sim

um estelionatário com passagens na Polícia nos
Estados de São Paulo e Bahia. Após os crimes, o
homem fugiu para o Pará, onde continuou aplicando
golpes. Do norte do país, Tiago retornou ao nordeste,
onde acabou preso no Maranhão.

Ainda segundo a polícia, após os procedimentos
legais, o suspeito será encaminhado ao Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde permanecerá à
disposição da Justiça.

Site: https://imirante.com/sao-

luis/noticias/2021/07/28/falso-advogados-suspeito-de-

aplicar-golpes-no-ceara-e-preso-no-maranhao.shtml
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Conjunto de ações é implementado para
volta gradual e segura do ensino presencial

em São Luís
 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Prefeitura de São Luís implementa conjunto de ações
para volta gradual e segura do ensino presencial
(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de São Luís , por meio das secretarias de
Educação (Semed), informou que tem implementado
um conjunto de medidas para o retorno gradual e
seguro das aulas presenciais da rede municipal de
ensino, previstas para o segundo semestre de 2021.
Um Protocolo de Saúde na Escola foi elaborado e
aprovado por diversas entidades da educação, com
um conjunto de medidas sanitárias elaboradas
exclusivamente para a segurança dos alunos,
profissionais da educação e famílias nas escolas, com
entregas de itens de higiene e cuidado.

"Estamos avançando no sentido de garantir o retorno
das aulas presenciais, de forma gradual e híbrida no
próximo semestre. Para isso, temos feito grandes
investimentos na melhoria da rede de ensino e na
elaboração de um protocolo sanitário que garanta a
segurança de toda a comunidade escolar. Essa
retomada precisa ser feita de forma responsável e com
o envolvimento das famílias que estão sendo
chamadas a participar das discussões sobre o retorno
às aulas presenciais, porque entendemos que essa é
uma decisão que deve ser partilhada entre a escola e
a família", disse o prefeito Eduardo Braide.

Dentre as ações colocadas em prática, estão ainda a
preparação pedagógica e a adaptação dos espaços
físicos das escolas que recebem obras de reforma,
realizadas conjuntamente com a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos (Semosp). "Aliado a tudo
isso, segue a bem-sucedida campanha municipal de
vacinação contra a Covid-19 que atualmente está
imunizando adolescentes e segue com a vacinação
dos profissionais de educação que estão recebendo a
segunda dose do imunizante", reforçou o prefeito.

Conforme o calendário de 2021 da rede municipal, no
primeiro semestre letivo, as escolas seguiram o ensino
remoto até o final de junho, com aulas on-line e
atividades impressas entregues aos alunos que não
puderam acompanhar pelo Google Classroom,
seguindo período de férias em todo o mês de julho.

Para o segundo semestre, a partir de 2 de agosto,
serão feitas formações pedagógicas, inclusive sobre o
protocolo sanitário, para gestores, professores,
familiares e alunos, etapa fundamental para o retorno
seguro e gradual das aulas presenciais em formato
híbrido, que ocorrerá a partir de 16 de agosto, com
planejamento e segurança.

As escolas com o ensino híbrido terão as atividades
realizadas por grupos de alunos para cada semana.
Em uma semana, parte dos alunos terá aulas
presenciais e na semana seguinte terão aulas
remotas, assim sucessivamente. Para as escolas que
não retornarem no formato híbrido, as suas atividades
letivas seguirão através do ensino remoto, com o uso
do Google Classroom, até que sejam preparadas e
anunciadas para o novo formato de ensino.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/28/conjunto-
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Preso soldado da PM suspeito de assassinar
médico durante festa em Imperatriz (Polícia)
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Adonias Sadda foi preso em uma residência em
Imperatriz, na tarde dessa terça-feira (27).

Foi preso na tarde dessa terça-feira (27), o soldado da
Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), Adonias Sadda,
suspeito de assassinar a tiro o médico Bruno Calaça
Barbosa, de 24 anos, em Imperatriz, cidade a 626 km
de São Luís. A informação foi confirmada pelo
secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson
Portela.

O soldado da PM estava foragido desde uma
madrugada de segunda-feira (26), dia do crime, e foi
preso em uma residência em Imperatriz. De acordo
com Jefferson Portela, o soldado não reagiu a prisão.

Segundo o secretário, as investigações agora vão
tentar apurar a motivação do crime e, se o soldado
contou com ajuda para fugir  do local  e se
esconder. Além disso, também serão investigadas
como circunstâncias da realização da festa que,
segundo o secretário da era considerada ilegal.

O secretário afirmou que novas testemunhas do caso,
que estavam na festa, serão ouvidas pela Polícia
Civil. Após a prisão, Adonias Sadda foi conduzido para
a Delegacia Regional do município, para prestar
esclarecimentos sobre o caso.

O crime

Um vídeo captado por câmeras de segurança
registraram o momento em que o médico Bruno
Calaça Barbosa, de 24 anos, foi baleado e morto na
madrugada de segunda-feira (24), em Imperatriz. O
principal suspeito de crime, apontado pela Polícia Civil,
é o soldado da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA),
Adonias Sadda.

Site: https://ma98.com.br/2021/07/28/preso-soldado-da-
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Falso advogados suspeito de aplicar golpes
no Ceará é preso no Maranhão

(Estelionatário)
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Imirante.com, com informações da PC-MA e G1
28/07/2021 às 14h21

SÃO LUÍS - A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA)
prendeu, na manhã desta quarta-feira (28), em Paço
do Lumiar, na Região Metropolitana de São Luís, um
homem suspeito de praticar diversos crimes de
estelionato no Estado do Ceará. A prisão do homem,
que é preventiva, foi em cumprimento a mandado
expedido pela Vara Única da Comarca de Coreaú, no
Ceará.

De acordo com informações da polícia, o suspeito,
natural do Estado de São Paulo, é investigado por se
apresentar como advogado para as vítimas e, dessa
forma, receber valores para, supostamente, ingressar
com ações judiciais. Além do Ceará, o suspeito
também é investigado pelos mesmos crimes no Pará e
em São Paulo, onde já responde processos criminais.

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o suspeito
aplicou golpes em oito pessoas de uma mesma família
do interior cearense. O valor do prejuízo chega a cerca
de R$ 200 mil.

Com o suspeito, a polícia apreendeu dois veículos,
entre eles, o carro que o falso advogado utilizava nos
golpes no Ceará, além de documentos e um aparelho
celular. As investigações em torno do suspeito
iniciaram em fevereiro deste ano.

Ainda segundo a polícia, após ser localizado e preso,
o suspeito foi encaminhado ao Complexo Penitenciário
de Pedrinhas, onde permanecerá à disposição da
Justiça.

Os crimes

De acordo com a Polícia Civil, o estelionatário se
aproximava das vítimas com a promessa de solucionar
processos judiciais que tramitam há anos na justiça,
além de anunciar para elas supostos direitos a alguns
benefícios, como aposentadorias, correção salarial,
acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e ao Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (Funrural). Para tornar-se mais convincente, o
suspeito chegou a comparecer ao Fórum da Comarca

de Coreaú, no Ceará para ter acesso a um processo
judicial de uma das vítimas.

Após desconfiar do suspeito, as vítimas registraram as
ocorrências e a Polícia Civil passou a investigar,
descobrindo que o suspeito não era advogado e sim
um estelionatário com passagens na Polícia nos
Estados de São Paulo e Bahia. Após os crimes, o
homem fugiu para o Pará, onde continuou aplicando
golpes. Do norte do país, Tiago retornou ao nordeste,
onde acabou preso no Maranhão.

Ainda segundo a polícia, após os procedimentos
legais, o suspeito será encaminhado ao Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde permanecerá à
disposição da Justiça.

Leia outras notícias em Imirante.com . Siga, também,
o Imirante no Twitter , Instagram , curta nossa página
no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube
. Envie informações à Redação do Portal por meio do
WhatsApp pelo telefone (98) 99209-2383 .

Mais notícias

Site: https://imirante.com/sao-

luis/noticias/2021/07/28/falso-advogados-suspeito-de-

aplicar-golpes-no-ceara-e-preso-no-maranhao.shtml
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PM suspeito de assassinar médico recém-
formado durante festa é preso em Imperatriz
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Da Redação

Na tarde dessa terça-feira (27), foi preso o soldado da
Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), Adonias Sadda,
suspeito de assassinar o médico Bruno Calaça
Barbosa, de 24 anos, em Imperatriz, no Maranhão.

O crime aconteceu na madrugada de segunda (26). O
soltado da PM estava foragido desde o dia do crime e
foi preso em uma residência em Imperatriz. A
informação foi confirmada pelosecretário estadual de
Segurança Pública, Jefferson Portela,

"Nós fizemos o que o sistema de segurança faz. As
cidades próximas a Imperatriz foram monitoradas, e a
própria Imperatriz também e, conseguimos realizar um
trabalho integrado dos órgãos de segurança para a
captura do soldado", disse o secretário, em entrevista
a rádio Mirante AM.

De acordo com Jefferson Portela, a polícia vai tentar
apurar a motivação do crime e, se o soldado contou
com ajuda para fugir do local do crime e se esconder.
O secretário informou, ainda, que também serão
investigadas as circunstâncias da realização da festa,
que era considerada ilegal.

"Vamos agora pontar as circunstâncias dos fatos, até o
ato final com o disparo contra a vítima. Depois, a fuga
do local dos fatos (.) e também, porque essa festa
acontecia fora do horário permitido. Porque essa festa
é considerada por nós ilegal, descumprindo as regras
de horário e outras regras sanitárias", afirmou o
secretário.

Ainda segundo Jefferson Portela, novas testemunhas
do caso, que estavam na festa, serão ouvidas pela
Polícia Civil. Um reunião foi realizada na noite dessa
terça para definir se o soldado da PM será transferido
para a capital maranhense ou permanecerá em
Imperatriz.

Após a prisão, Adonias Sadda foi conduzido para a
Delegacia Regional do município, para prestar
esclarecimentos sobre o caso.

Na madrugada de segunda (26), Bruno Calaça
Barbosa, de 24 anos, foi baleado e morto. Um vídeo
captado por câmeras de segurando registraram o
momento em que o médico foi morto. O principal

suspeito do crime, segundo a Polícia Civil, é o soldado
da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), Adonias
Sadda.

Leia também: Médico é assassinado a tiros durante
festa em Imperatriz

As imagens das câmeras de segurança mostram o
médico recém-formado sentado em um palco
conversando com algumas pessoas, quando é
surpreendido pelo soldado da PM. Logo após, os dois
discutem, trocam empurrões e um disparo é efetuado.

Ainda segundo as imagens, as pessoas que estavam
no local da festa, considerada ilegal pela polícia, se
assustam e afastam-se. Ainda de pé, Bruno Calaça
chega a trocar algumas palavras com Adonias Sadda,
mas, logo em seguida, cai no chão.

Na manhã dessa terça (27), foi realizado o velório de
Bruno Calaça, no são de uma funerária, em Porto
Nacional

O velório de Bruno Calaça Barbosa foi realizado na
manhã desta terça-feira no salão de uma funerária, no
município de Porto Nacional (TO). O sepultamento
ocorreu às 14h no cemitério São Pedro.

Os irmãos de Bruno, estava há cerca de 10 dias
formado em uma faculdade de medicina do Tocantins,
lamentaram a morte nas redes sociais e contaram o
quanto o jovem estava feliz com a formatura.

"Meu irmãozinho, você sempre estará em meu
coração e a memória que fica é desse cara íntegro,
acolhedor, amoroso e a pessoa com o coração mais
puro que já conheci na vida. É difícil entender os
planos de Deus, mas sei que você está em um lugar
melhor agora, sendo um anjinho e protegendo nossa
família daí de cima! Você estava tão feliz com a sua
formatura, quem te via, sentia sua felicidade
transbordar. Saudades eterna, irmão!", expressou Caio
Calaça, na legenda de uma foto no Instagram.

A Associação dos Estudantes de Medicina do
Tocantins emitiu nota de pesar sobre a morte e
destacou as qualidades do estudante recém-formado.

"Bruno era incrivelmente inteligente, era amigo de
tantos, era irmão e filho. Um rapaz carinhoso que
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nunca brigava. Estava sentado antes de ser atingido
no peito, por um disparo efetuado por um profissional
militar que, aparentemente, não estava em serviço
oficial. [.] Estava comemorando a sua formatura,
empolgado com o futuro que tinha pela frente".

O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos
(ITPAC), onde Bruno estudou também lamentou a
morte. "Neste momento, nos unimos em oração à sua
família e amigos para que essa perda possa ser
compreendida com a esperança do conforto de Deus".

Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2021/07/pm-
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Policial que matou médico em festa é preso
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Adonias Sadda foi capturado nesta terça-feira (27) em
Imperatriz e não reagiu a prisão. Secretário de
Segurança Pública do Maranhão afirmou que além
da motivação do crime, também serão investigadas as
circunstâncias da realização da festa.

Foi preso na tarde desta terça-feira (27), o soldado da
Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), Adonias Sadda,
suspeito de assassinar a tiro o médico Bruno Calaça
Barbosa, de 24 anos, em Imperatriz, cidade a 626 km
de São Luís. A informação foi confirmada pelo
secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson
Portela.

O soldado da PM estava foragido desde a madrugada
de segunda-feira (26), dia do crime, e foi preso em
uma residência em Imperatriz. De acordo com
Jefferson Portela, o soldado não reagiu a prisão.

"Nós fizemos o que o sistema de segurança faz. As
cidades próximas a Imperatriz foram monitoradas, e a
própria Imperatriz também e, conseguimos realizar um
trabalho integrado dos órgãos de segurança para a
captura do soldado", disse Portela, em entrevista a
rádio Mirante AM.

Segundo o secretário, as investigações agora vão
tentar apurar a motivação do crime e, se o soldado
contou com ajuda para fugir do local e se esconder.
Além disso,  também serão invest igadas as
circunstâncias da realização da festa que, segundo o
secretário, era considerada ilegal.

"Vamos agora pontar as circunstâncias dos fatos, até o
ato final com o disparo contra a vítima. Depois, a fuga
do local dos fatos (.) e também, porque essa festa
acontecia fora do horário permitido. Porque essa festa
é considerada por nós ilegal, descumprindo as regras
de horário e outras regras sanitárias", disse o
secretário.

O secretário afirmou que novas testemunhas do caso,
que estavam na festa, serão ouvidas pela Polícia Civil.
Após a prisão, Adonias Sadda foi conduzido para a
Delegacia Regional do município, para prestar
esclarecimentos sobre o caso.

Portela afirmou que ainda na noite desta terça-feira
será realizada uma reunião para definir se o soldado
vai permanecer preso em Imperatriz ou será
transferido para São Luís.

Site: https://acailandiama.com.br/policial-que-matou-
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Falso advogado que aplicou golpe de R$ 200
mil no Ceará é preso no Maranhão
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A Polícia prendeu um falso advogado que aplicou
golpes em oito pessoas da mesma família no Ceará.
Tiago do Nascimento Sá, de 36 anos, foi preso em
Paço do Lumiar. Ele enganava as vítimas com falsas
promessas de resolução de pendências judiciais. O
prejuízo da família chega a R$ 200 mil.

Com Tiago, a polícia apreendeu dois veículos, entre
eles, o carro que o suspeito utilizava nos golpes no
Ceará, além de documentos e um aparelho celular. As
investigações em torno do acusado iniciaram em
fevereiro deste ano. Ele possui antecedentes criminais
em São Paulo pelo crime de estelionato.

Segundo a Polícia, Tiago do Nascimento Sá se
aproximava das vítimas com a promessa de solucionar
processos judiciais que tramitam há anos na justiça,
além de anunciar para elas supostos direitos a alguns
benefícios, como aposentadorias, correção salarial,
acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e ao Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL). Para tornar-se mais convincente,
o suspeito chegou a comparecer ao Fórum da
Comarca de Coreaú, no Ceará para ter acesso a um
processo judicial de uma das vítimas.

As oito vítimas identificadas até o momento, todas de
uma mesma família, são moradoras das localidades
de Boa Esperança e Cauã, zonas rurais da cidade de
Moraújo. Todas conheceram o suspeito, após ele ser
indicado por uma pessoa próxima, que tem família no
Ceará, porém mora no Pará.

O homem alegou que o suspeito já tinha resolvido uma
pendência judicial para a família dele. Desta forma, ele
ganhou a confiança das vítimas e passou a solicitar os
honorários por seu trabalho. O suspeito tinha o
cuidado de sempre deixar as vítimas confiantes de que
obteriam sucesso nas ações judiciais que ele
ajuizasse. Estipulava prazos em que as vítimas
receberiam valores ganhos nas ações, além de outras
situações que seriam solucionadas, como usucapião

de terra.

Após desconfiar do suspeito, as vítimas registraram as
ocorrências e a Polícia Civil passou a investigar,
descobrindo que o suspeito não era advogado e sim
um estelionatário com passagens na Polícia nos
Estados de São Paulo e Bahia.

Após os crimes, o homem fugiu para o Pará, onde
continuou aplicando golpes. Do norte do país, Tiago
retornou ao nordeste, onde acabou preso no
Maranhão.

A Polícia Civil do Ceará mantém as investigações no
sentido de identificar outras pessoas que possam ter
sido vítimas do suspeito. O delegado João Gabriel
Cardoso, responsável pelas investigações, alertou que
as pessoas devem se certificar dos profissionais que
contratam para evitar que se tornem vítimas de
estelionatários. O delegado oriente que caso outras
pessoas reconheçam o suspeito, procurem uma
delegacia e registrem a ocorrência.
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Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)

Motocicletas com restrição de roubo e furto são
recuperadas pela Polícia Militar em Brejo, Belágua,
Milagres e Urbano Santos

Por Portal CN1 Motocicletas com restrição de roubo e
furto foram recuperadas na área do 16° Batalhão de
Polícia Militar. De acordo com a P...

Maurício Fernandes destaca planejamento nas ações
da Regional de Saúde de Chapadinha para região do
Baixo Parnaíba

Por Portal CN1 Depois de assumir a Regional de
Saúde de Chapadinha, o médico e ex-prefeito de São
Benedito do Rio Preto, Maurício Fernand...

Prefeitura de Chapadinha participa de vistoria do
Residencial Renascer I e II no bairro Areal
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As 900 casas do residencial foram vistoriadas pela
prefeita Belezinha, Secretário de Articulação Aluizio
Santos, Vereadora Nildinha Teles,...

Homem é preso por furtar energia elétrica de
delegacia do Maranhão

Foto: Divulgação/Polícia Civil Um homem foi preso em
flagrante, nessa quinta-feira (22), furtando energia
elétrica do prédio da Delegacia de...

Deputada Joice Hasselmann acorda com fraturas no
corpo, diz não se lembrar do que houve e suspeita de
atentado

"Acordei em uma poça de sangue sem saber quanto
tempo fiquei desacordada. A hipótese que eu mais
acredito é que sofri um atentado", afirmou ...

Vereador João Leriano acompanha agricultores
familiares de Brejo-MA na comercialização de
mandioca com cervejaria Ambev

Por Portal CN1 Agricultores familiares do município de
Brejo comercializaram nesta semana sua produção de
mandioca com a Cervejaria Ambev...

Aluizio Santos visita o prefeito de Buriti, Arnaldo
Cardoso

Por Portal CN1 O presidente regional do (PL) e pré-
candidato a deputado estadual, Aluizio Santos esteve
na cidade de Buriti a convite do ...

Guarda Civi l  Municipal  de Tutóia passa por
treinamento Técnico Operacional

Por Luiz Carlos Jr./Portal CN1 Agentes da Guarda
Civil Municipal de Tutóia passaram por treinamento
nos dias 23, 24 e 25 de julho. A inic...

Médico é assassinado a tiros em Imperatriz; suspeito
do crime é um policial militar

Um jovem recém-formado em medic ina fo i
assassinado a tiros na madrugada de segunda-feira
(26) em Imperatriz. Um policial militar, que está f...

Presidente de Câmara Municipal morre em grave
acidente no Piauí

Vereador André Galindo não resistiu ao acidente
(Foto: Reprodução) O presidente da Câmara Municipal
de Canindé de São Francisco (SE), o ver...

Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster

Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/07/falso-

advogado-que-aplicou-golpe-de-r.html
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Preso PM suspeito de assassinar médico
durante festa em Imperatriz, no MA

 

PORTAL DIÁRIO DE BALSAS / BALSAS / MA. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Foi preso na tarde desta terça-feira (27), o soldado da
Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), Adonias Sadda,
suspeito de assassinar a tiro o médico Bruno Calaça
Barbosa, de 24 anos, em Imperatriz, cidade a 626 km
de São Luís. A informação foi confirmada pelo
secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson
Portela.

-

-

-

O soldado da PM estava foragido desde a madrugada
de segunda-feira (26), dia do crime, e foi preso em
uma residência em Imperatriz. De acordo com
Jefferson Portela, o soldado não reagiu a prisão.

Nós fizemos o que o sistema de segurança faz. As
cidades próximas a Imperatriz foram monitoradas, e a
própria Imperatriz também e, conseguimos realizar um
trabalho integrado dos órgãos de segurança para a
captura do soldado , disse Portela, em entrevista a
rádio Mirante AM.

Segundo o secretário, as investigações agora vão
tentar apurar a motivação do crime e, se o soldado
contou com ajuda para fugir do local e se esconder.
Além disso,  também serão invest igadas as
circunstâncias da realização da festa que, segundo o
secretário, era considerada ilegal.

Vamos agora pontar as circunstâncias dos fatos, até o
ato final com o disparo contra a vítima. Depois, a fuga
do local dos fatos (...) e também, porque essa festa
acontecia fora do horário permitido. Porque essa festa
é considerada por nós ilegal, descumprindo as regras
de horário e outras regras sanitárias , disse o
secretário.

O secretário afirmou que novas testemunhas do caso,
que estavam na festa, serão ouvidas pela Polícia Civil.
Após a prisão, Adonias Sadda foi conduzido para a
Delegacia Regional do município, para prestar
esclarecimentos sobre o caso.

Portela afirmou que ainda na noite desta terça-feira
será realizada uma reunião para definir se o soldado
vai permanecer preso em Imperatriz ou será

transferido para São Luís.

Um vídeo captado por câmeras de segurança
registraram o momento em que o médico Bruno
Calaça Barbosa, de 24 anos, foi baleado e morto na
madrugada de segunda-feira (24), em Imperatriz . O
principal suspeito do crime, apontado pela a Polícia
Civil, é o soldado da Polícia Militar do Maranhão (PM-
MA), Adonias Sadda.

Nas imagens, o médico Bruno Calaça Barbosa
aparece sentado em um palco conversando com
algumas pessoas, quando é surpreendido pelo
soldado Adonias Sadda. Em seguida, eles discutem,
trocam empurrões e um disparo é efetuado.

As pessoas que estavam no local da festa, se
assustam e afastam-se. De pé, Bruno Calaça ainda
chega a trocar algumas palavras com o suspeito e,
logo em seguida, cai no chão.

O velório de Bruno Calaça Barbosa foi realizado na
manhã desta terça-feira no salão de uma funerária, em
Porto Nacional. O sepultamento ocorreu às 14h no
cemitério São Pedro, no mesmo município.

Momento em que o médico Bruno Calaça, de 24 anos,
é baleado em festa no Maranhão.

Envie informações à Redação dopeloatravés do
número.

Site: https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/preso-

pm-suspeito-de-assassinar-maedico-durante-festa-em-

imperatriz-no-ma-27031.html
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IMPERATRIZ - POLICIAL QUE MATOU
MÉDICO EM FESTA, É PRESO

 

BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Carlos Cristiano

Adonias Sadda foi capturado nesta terça-feira (27) em
Imperatriz e não reagiu a prisão. Secretário de
Segurança Pública do Maranhão afirmou que além
da motivação do crime, também serão investigadas as
circunstâncias da realização da festa.

Foi preso na tarde desta terça-feira (27), o soldado da
Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), Adonias Sadda,
suspeito de assassinar a tiro o médico Bruno Calaça
Barbosa, de 24 anos, em Imperatriz, cidade a 626 km
de São Luís. A informação foi confirmada pelo
secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson
Portela.

O soldado da PM estava foragido desde a madrugada
de segunda-feira (26), dia do crime, e foi preso em
uma residência em Imperatriz. De acordo com
Jefferson Portela, o soldado não reagiu a prisão.

Nós fizemos o que o sistema de segurança faz. As
cidades próximas a Imperatriz foram monitoradas, e a
própria Imperatriz também e, conseguimos realizar um
trabalho integrado dos órgãos de segurança para a
captura do soldado , disse Portela, em entrevista a
rádio Mirante AM.

Segundo o secretário, as investigações agora vão
tentar apurar a motivação do crime e, se o soldado
contou com ajuda para fugir do local e se esconder.
Além disso,  também serão invest igadas as
circunstâncias da realização da festa que, segundo o
secretário, era considerada ilegal.

Vamos agora pontar as circunstâncias dos fatos, até o
ato final com o disparo contra a vítima. Depois, a fuga
do local dos fatos (...) e também, porque essa festa
acontecia fora do horário permitido. Porque essa festa
é considerada por nós ilegal, descumprindo as regras
de horário e outras regras sanitárias , disse o
secretário.

IMPERATRIZ - UMA TRAGÉDIA, POLICIAL MILITAR
APAISANA MATAR MÉDICO RECÉM FORMADO EM
FESTA

O secretário afirmou que novas testemunhas do caso,
que estavam na festa, serão ouvidas pela Polícia Civil.
Após a prisão, Adonias Sadda foi conduzido para a

Delegacia Regional do município, para prestar
esclarecimentos sobre o caso.

Portela afirmou que ainda na noite desta terça-feira
será realizada uma reunião para definir se o soldado
vai permanecer preso em Imperatriz ou será
transferido para São Luís.

Deixe sua contribuição ao portal Carlos Cristiano
Noticias! Nosso PIX:

Site: https://www.carloscristiano.com/2021/07/imperatriz-

policial-que-matou-medico-em.html
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Falso advogado que aplicou golpe de R$ 200
mil em família do Ceará é preso em Paço do

Lumiar
 

BLOG DO GILBERTO LIMA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

GILBERTO LIMA

A Polícia prendeu um falso advogado que aplicou
golpes em oito pessoas da

mesma família no Ceará. Tiago do Nascimento Sá, de
36 anos, foi preso em Paço do

Lumiar. Ele enganava as vít imas com falsas
promessas de resolução de pendências

judiciais. O prejuízo da família chega a R$ 200 mil.

Com Tiago, a polícia apreendeu dois veículos, entre
eles, o carro que o

suspeito utilizava nos golpes no Ceará, além de
documentos e um aparelho

celular. As investigações em torno do acusado
iniciaram em fevereiro deste ano.

Ele possui antecedentes criminais em São Paulo pelo
crime de estelionato.

Segundo a Polícia, Tiago do Nascimento Sá se
aproximava das vítimas com a

promessa de solucionar processos judiciais que
tramitam há anos na justiça, além

de anunciar para elas supostos direitos a alguns
benefícios, como aposentadorias,

correção salarial, acesso ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e ao

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(FUNRURAL).  Para tornar-se mais

convincente, o suspeito chegou a comparecer ao
Fórum da Comarca de Coreaú, no

Ceará para ter acesso a um processo judicial de uma
das vítimas.

As oito vítimas identificadas até o momento, todas de

uma mesma família,

são moradoras das localidades de Boa Esperança e
Cauã, zonas rurais da cidade

de Moraújo. Todas conheceram o suspeito, após ele
ser indicado por uma pessoa próxima,

que tem família no Ceará, porém mora no Pará.

O homem alegou que o suspeito já tinha resolvido uma
pendência judicial

para a família dele. Desta forma, ele ganhou a
confiança das vítimas e passou a

solicitar os honorários por seu trabalho. O suspeito
tinha o cuidado de sempre

deixar as vítimas confiantes de que obteriam sucesso
nas ações judiciais que

ele ajuizasse. Estipulava prazos em que as vítimas
receberiam valores ganhos

nas ações, além de outras situações que seriam
solucionadas, como usucapião de terra.

Após desconfiar do suspeito, as vítimas registraram as
ocorrências e a

Polícia Civil passou a investigar, descobrindo que o
suspeito não era advogado

e sim um estelionatário com passagens na Polícia nos
Estados de São Paulo e

Bahia.

Após os crimes, o homem fugiu para o Pará, onde
continuou aplicando

golpes. Do norte do país, Tiago retornou ao nordeste,
onde acabou preso no

Maranhão.
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A Polícia Civil do Ceará mantém as investigações no
sentido de

identificar outras pessoas que possam ter sido vítimas
do suspeito. O delegado

João  Gabr ie l  Cardoso ,  responsáve l  pe las
inves t igações ,  a le r tou  que  as  pessoas

devem se certificar dos profissionais que contratam
para evitar que se tornem

vítimas de estelionatários. O delegado oriente que
caso outras pessoas reconheçam

o suspeito, procurem uma delegacia e registrem a
ocorrência.

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/07/falso-

advogado-que-aplicou-golpe-de-r.html
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Prefeitura de São Luís implementa conjunto
de ações para volta gradual e segura do

ensino presencial
 

BLOG DO NETO CRUZ / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Neto Cruz

A Prefeitura de São Luís, por meio das secretarias de
Educação (Semed), tem implementado um conjunto de
medidas para o retorno gradual e seguro das aulas
presenciais da rede municipal de ensino, previstas
para o segundo semestre de 2021. Um Protocolo de
Saúde na Escola foi elaborado e aprovado por
diversas entidades da educação, com um conjunto de
medidas sanitárias elaboradas exclusivamente para a
segurança dos alunos, profissionais da educação e
famílias nas escolas, com entregas de itens de higiene
e cuidado.

"Estamos avançando no sentido de garantir o retorno
das aulas presenciais, de forma gradual e híbrida no
próximo semestre. Para isso, temos feito grandes
investimentos na melhoria da rede de ensino e na
elaboração de um protocolo sanitário que garanta a
segurança de toda a comunidade escolar. Essa
retomada precisa ser feita de forma responsável e com
o envolvimento das famílias que estão sendo
chamadas a participar das discussões sobre o retorno
às aulas presenciais, porque entendemos que essa é
uma decisão que deve ser partilhada entre a escola e
a família", disse o prefeito Eduardo Braide.

Dentre as ações que estão sendo colocadas em
prática pela gestão do prefeito Eduardo Braide estão
ainda a preparação pedagógica e a adaptação dos
espaços físicos das escolas que recebem obras de
reforma, realizadas conjuntamente com a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).
Aliado a tudo isso, segue a bem-sucedida campanha
municipal de vacinação contra a Covid-19 que
atualmente está imunizando adolescentes e segue
com a vacinação dos profissionais de educação que
estão recebendo a segunda dose do imunizante.

Conforme o calendário de 2021 da rede municipal, no
primeiro semestre letivo, as escolas seguiram o ensino
remoto até o final de junho, com aulas on-line e
atividades impressas entregues aos alunos que não
puderam acompanhar pelo Google Classroom,
seguindo período de férias em todo o mês de julho.

Para o segundo semestre, a partir de 2 de agosto,

serão feitas formações pedagógicas, inclusive sobre o
protocolo sanitário, para gestores, professores,
familiares e alunos, etapa fundamental para o retorno
seguro e gradual das aulas presenciais em formato
híbrido, que ocorrerá a partir de 16 de agosto, com
planejamento e segurança.

As escolas com o ensino híbrido terão as atividades
realizadas por grupos de alunos para cada semana.
Em uma semana, parte dos alunos terá aulas
presenciais e na semana seguinte terão aulas
remotas, assim sucessivamente. Para as escolas que
não retornarem no formato híbrido, as suas atividades
letivas seguirão através do ensino remoto, com o uso
do Google Classroom, até que sejam preparadas e
anunciadas para o novo formato de ensino.

"É acolhendo e dialogando com professores, famílias e
estudantes da rede municipal de São Luís que
conseguiremos ter um retorno gradual das aulas
presenciais, seguro e tranquilo, em formato híbrido,
que ocorrerá em agosto. Precisamos cuidar também
dos impactos emocionais que a pandemia trouxe para
os professores e para comunidade escolar", disse o
secretário municipal de Educação, Marco Moura.

Site: https://netocruz.blog.br/2021/07/28/prefeitura-de-

sao-luis-implementa-conjunto-de-acoes-para-volta-

gradual-e-segura-do-ensino-presencial/

39

https://netocruz.blog.br/2021/07/28/prefeitura-de-sao-luis-implementa-conjunto-de-acoes-para-volta-gradual-e-segura-do-ensino-presencial/
https://netocruz.blog.br/2021/07/28/prefeitura-de-sao-luis-implementa-conjunto-de-acoes-para-volta-gradual-e-segura-do-ensino-presencial/
https://netocruz.blog.br/2021/07/28/prefeitura-de-sao-luis-implementa-conjunto-de-acoes-para-volta-gradual-e-segura-do-ensino-presencial/


Policial militar é preso por assassinar médico
durante festa em Imperatriz

 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Foi preso na tarde desta terça-feira (27), o soldado da
Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), Adonias Sadda,
suspeito de assassinar a tiro o médico Bruno Calaça
Barbosa, de 24 anos, em Imperatriz. A informação foi
confirmada pelo secretário estadual de Segurança
Pública, Jefferson Portela.

O soldado da PM estava foragido desde a madrugada
de segunda-feira (26), dia do crime, e foi preso em
uma residência em Imperatriz. De acordo com
Jefferson Portela, o soldado não reagiu a prisão.

"Nós fizemos o que o sistema de segurança faz. As
cidades próximas a Imperatriz foram monitoradas, e a
própria Imperatriz também e, conseguimos realizar um
trabalho integrado dos órgãos de segurança para a
captura do soldado", disse Portela, em entrevista a
rádio Mirante AM.

Segundo o secretário, as investigações agora vão
tentar apurar a motivação do crime e, se o soldado
contou com ajuda para fugir do local e se esconder.
Além disso,  também serão invest igadas as
circunstâncias da realização da festa que, segundo o
secretário, era considerada ilegal.

"Vamos agora pontar as circunstâncias dos fatos, até o
ato final com o disparo contra a vítima. Depois, a fuga
do local dos fatos (.) e também, porque essa festa
acontecia fora do horário permitido. Porque essa festa
é considerada por nós ilegal, descumprindo as regras
de horário e outras regras sanitárias", disse o
secretário.

O secretário afirmou que novas testemunhas do caso,
que estavam na festa, serão ouvidas pela Polícia Civil.
Após a prisão, Adonias Sadda foi conduzido para a
Delegacia Regional do município, para prestar
esclarecimentos sobre o caso.

Portela afirmou que ainda na noite desta terça-feira
será realizada uma reunião para definir se o soldado
vai permanecer preso em Imperatriz ou será
transferido para São Luís.

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

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/policial-

40

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/policial-militar-e-preso-por-assassinar-medico-durante-festa-em-imperatriz/


BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS
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Preso no Maranhão falso advogado que
aplicou golpe de R$ 200 mil em família do

Ceará
 

BLOG O INFORMANTE / SÃO LUÍS  / MA. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

O Informante

A Polícia prendeu um falso advogado que aplicou
golpes em oito pessoas da mesma família no Ceará.
Tiago do Nascimento Sá, de 36 anos, foi preso em
Paço do Lumiar. Ele enganava as vítimas com falsas
promessas de resolução de pendências judiciais. O
prejuízo da família chega a R$ 200 mil.

Com Tiago a polícia apreendeu dois veículos, entre
eles, o carro que o suspeito utilizava nos golpes no
Ceará, além de documentos e um aparelho celular. As
investigações em torno do acusado iniciaram em
fevereiro deste ano. Ele possui antecedentes criminais
em São Paulo pelo crime de estelionato.

Segundo a Polícia, Tiago do Nascimento Sá se
aproximava das vítimas com a promessa de solucionar
processos judiciais que tramitam há anos na justiça,
além de anunciar para elas supostos direitos a alguns
benefícios, como aposentadorias, correção salarial,
acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e ao Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL). Para tornar-se mais convincente,
o suspeito chegou a comparecer ao Fórum da
Comarca de Coreaú, no Ceará para ter acesso a um
processo judicial de uma das vítimas.

As oito vítimas identificadas até o momento, todas de
uma mesma família, são moradoras das localidades
de Boa Esperança e Cauã, zonas rurais da cidade de
Moraújo. Todas conheceram o suspeito, após ele ser
indicado por uma pessoa próxima, que tem família no
Ceará, porém mora no Pará. O homem alegou que o
suspeito já tinha resolvido uma pendência judicial para
a família dele.

Desta forma, ele ganhou a confiança das vítimas e
passou a solicitar os honorários por seu trabalho. O
suspeito tinha o cuidado de sempre deixar as vítimas
confiantes de que obteriam sucesso nas ações
judiciais que ele ajuizasse. Estipulava prazos em que
as vítimas receberiam valores ganhos nas ações, além
de outras situações que seriam solucionadas, como
usucapião de terra.

Após desconfiar do suspeito, as vítimas registraram as

ocorrências e a Polícia Civil passou a investigar,
descobrindo que o suspeito não era advogado e sim
um estelionatário com passagens na Polícia nos
Estados de São Paulo e Bahia. Após os crimes, o
homem fugiu para o Pará, onde continuou aplicando
golpes. Do norte do país, Tiago retornou ao nordeste,
onde acabou preso no Maranhão.

A Polícia Civil do Ceará mantêm as investigações no
sentido de identificar outras pessoas que possam ter
sido vítimas do suspeito. O delegado João Gabriel
Cardoso, responsável pelas investigações, alertou que
as pessoas devem se certificar dos profissionais que
contratam para evitar que se tornem vítimas de
estelionatários. Outra orientação do delegado é que
caso outras pessoas reconheçam o suspeito,
procurem uma delegacia e registrem a ocorrência.

(Da redação com informações do G1)

Site: https://oinformante.blog.br/notas/preso-no-

maranhao-falso-advogado-que-aplicou-golpe-de-r-200-

mil-em-familia-do-ceara/
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Pedreiras: Polícia Civil cumpre dois
mandados de prisão. Crime de tortura e

homicídio
 

BLOG SANDRO VAGNER / PEDREIRAS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Ontem, (27), A Polícia Civil do Estado do Maranhão,
através da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil,
prendeu A.A.P. em cumprimento a mandado de prisão
emitido em 06/07/2021, pelo juízo de direito da
comarca de Igarapé Grande, em razão de condenação
a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática
do crime de tortura.

O preso foi encaminhado ao Presídio de Pedreiras
após as formalidades legais.

Outra prisão

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da 14ª
Delegacia Regional de Polícia Civil, prendeu W.S. em
cumprimento a mandado de prisão preventiva emitido
em 26/07/2021, pelo juízo de direito da comarca de
Lago da Pedra/MA, em razão da prática do crime de
homicídio, no dia 16 de julho, em Lago da Pedra.

As informações foram repassadas pelo Delegado
Regional de Polícia Civil de Pedreiras, Dr. Diego
Maciel Ferreira.

fonte: 14ª Delegacia Regional de Pedreiras - MA

Site: https://sandrovagner.com.br/pedreiras-policia-civil-

cumpre-dois-mandados-de-prisao-crime-de-tortura-e-

homicidio/
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Preso soldado da PM suspeito de assassinar
médico durante festa em Imperatriz

(Maranhão)
 

JORISON RANDIELSON / CAXIAS / MA. Qua, 28 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Foi preso na tarde dessa terça-feira (27), o soldado da
Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), Adonias Sadda,
suspeito de assassinar a tiro o médico Bruno Calaça
Barbosa, de 24 anos, em Imperatriz, cidade a 626 km
de São Luís. A informação foi confirmada pelo
secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson
Portela.

O soldado da PM estava foragido desde uma
madrugada de segunda-feira (26), dia do crime, e foi
preso em uma residência em Imperatriz. De acordo
com Jefferson Portela, o soldado não reagiu a prisão.

Segundo o secretário, as investigações agora vão
tentar apurar a motivação do crime e, se o soldado
contou com ajuda para fugir  do local  e se
esconder. Além disso, também serão investigadas
como circunstâncias da realização da festa que,
segundo o secretário da era considerada ilegal.

O secretário afirmou que novas testemunhas do caso,
que estavam na festa, serão ouvidas pela Polícia
Civil. Após a prisão, Adonias Sadda foi conduzido para
a Delegacia Regional do município, para prestar
esclarecimentos sobre o caso.

O crime

Um vídeo captado por câmeras de segurança
registraram o momento em que o médico Bruno
Calaça Barbosa, de 24 anos, foi baleado e morto na
madrugada de segunda-feira (24), em Imperatriz. O
principal suspeito de crime, apontado pela Polícia Civil,
é o soldado da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA),
Adonias Sadda.

Nas imagens, o médico Bruno Calaça Barbosa
aparece sentado em um palco conversando com
algumas pessoas, quando é surpreendido pelo
soldado Adonias Sadda. Em seguida, eles discutem,
trocam empurrões e um disparo é efetuado.

As pessoas que estavam no local da festa, se
assustam e afastam-se. De pé, Bruno Calaça ainda
chega a trocar algumas palavras com o suspeito, logo
em seguida, cai no chão.

O velório de Bruno Calaça Barbosa foi realizado na
manhã desta terça-feira no salão de uma funerária, em
Porto Nacional. O sepultamento ocorreu às 14h no
cemitério São Pedro, no mesmo município.

Fonte: Com informações G1
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