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MP pede apuração de possível fraude em
cota de gênero em Paço

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Apromotora de Justiça Nadja Veloso Cerqueira, da 4ª
Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar, encaminhou
à Justiça Eleitoral, em julho deste ano, pedido para
que uma notícia de fato sobre a existência de
candidaturas femininas fictícias para o cargo de
vereador, nas eleições de 2020 na cidade, seja
juntada a ações eleitorais protocoladas à época do
pleito e sejam encaminhadas à Polícia Federal para
abertura de inquérito criminal.

O despacho atende a uma representação criminal
formulada por um grupo de advogados, liderado por
Thiago Brhanner Costa, contra as chapas montadas
pelo PSD, Progressistas e Avante.

Os três partidos, juntos, elegeram sete dos 19
vereadores do municípios.

Foram eles: Paulo Henrique (Avante), Ana Lúcia
(PSD), Fernando Muniz (PP), Fernando Feitosa
(Avante), Toinho Abreu (PP), Miércio (Avante),
Fernandinho (Avante). Mas todos podem perder o
mandato se confirmada a fraude eleitoral.

Impugnação Ao encaminhar o caso para apuração dos
federais, Nadja Cerqueira pontuou que ela própria já
havia proposto ações de impugnação de mandato
contra diversos candidatos das três legendas, "em
razão do resultado píf io nas urnas de várias
candidatas em Paço do Lumiar".

Há suspeitas de que muitas mulheres teriam sido
inseridas nas listas de candidatos apenas para
satisfazer à exigência do Código Eleitoral sobre a
presença feminina nas chapas. Nesses casos, elas
não fariam campanha efetivamente, mas garantiriam o
deferimento dos registros partidários pela Justiça
Eleitoral, bem como repasses do fundo eleitoral para
as campanhas dos candidatos de fato.

A candidatura de fachada, chamada de "laranja",
basicamente, caracteriza- se por gastos de campanha
inexistentes ou irrisórios, falta de engajamento na
campanha eleitoral e votação inexistente ou pífia,
constituindo-se em um crime contra a democracia. O
registro de falsa candidatura corresponde à fraude do
sistema eleitoral para obtenção de vantagem ilícita na
disputa pelo poder e envolve estratégia partidária,
trapaça e muitas vezes corrupção.

É uma encenação social com a finalidade de burlar as
cotas eleitorais de gênero previstas em lei e/ou desviar
dinheiro público destinado a apoiar candidaturas de
mulheres (não exclusivamente, mas majoritariamente)
para favorecer candidatos específicos, aumentando
suas condições de elegibil idade", destacou a
promotora, que aponta para "possível prática do crime
de falsidade ideológica eleitoral".

Precedentes Em maio deste ano, o Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cassou, por unanimidade,
a chapa de vereadores do PDT do município de Nova
Russas por fraude à cota de gênero, exigida pela
legislação eleitoral, nas eleições de 2020.

Já em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
decidiu manter a cassação de seis vereadores eleitos
em 2016 na cidade de Valença do Piauí (PI). Eles
também foram acusados do mesmo crime.

No Maranhão, o Ministério Público Eleitoral (MPE)
chegou a denunciar prática desse tipo, supostamente
cometida pelo PSL em 2018.
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Acusados de homicídio vão a júri popular em
Arari

 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLICIA - pág.: 08. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Está marcada para o dia 12 de agosto uma sessão do
Tribunal do Júri na Comarca de Arari. O julgamento
será presidido pelo juiz titular Haderson Rezende
Ribeiro, e traz como réus os homens Aristônio de
Jesus Mendes Lopes e Antônio José Oliveira Lopes.
Eles estão sendo acusados da morte de Antônio José
Neves de Oliveira, em crime ocorrido na data de 23 de
setembro do ano passado. Conforme o juiz, a sessão
estava marcada para o dia 1º de julho, mas teve que
ser redesignada.

Consta no inquérito policial que, na data acima
mencionada e por volta das dez da noite, os acusados
Aristônio de Jesus, e Antônio José, vulgo 'Porquinho',
no povoado Campo do Carmo, localidade da zona
rural do Município de Arari, de forma consciente e
voluntária, teriam assassinado a vítima Antônio José
Neves de Oliveira, conhecido como "Zequinha". Segue
narrando a peça acusatória que o ato criminoso
praticado contra Zequinha foi concretizado com a
utilização de armas brancas, como facão e faca.
Destaca a denúncia que no dia dos fatos a vítima foi
vista em companhia dos réus.

VINGANÇA

Em depoimento, o denunciado Aristônio de Jesus
Mendes Lopes, confessou a autoria delitiva, afirmando
que estava na companhia de Antônio José Oliveira
Lopes, o outro denunciado, em direção ao povoado
Capim Açu, momento em que os dois se depararam
com a vítima e ceifaram a vida do homem, tendo sido
desferidos diversos golpes. Continua narrando que o
motivo do crime teria sido uma vingança por supostas
ameaças de morte que a vítima teria feita aos dois
denunciados.

Também durante o interrogatório, Aristônio afirmou
que desferiu "apenas" dois golpes na vítima, utilizando
um facão, e que os demais golpes foram desferidos
por Antônio. Foi apurado que os dois homens teriam
premeditado o crime tendo após o primeiro encontro
com a vítima, no campo de futebol, próximo à casa de
Aristônio. Os denunciados esconderam o corpo da
vítima em um matagal a beira da estrada, no intuito de
ocultar o cadáver, encontrado depois em estado de
putrefação.

Ato processual, o Ministério Público ofereceu
alegações finais orais, requerendo a pronúncia dos

réus, na forma da denúncia. Já a defesa pugnou pela
absolvição dos réus, argumentando que eles teriam
agido em legítima defesa.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/06082021
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MPMA recomenda anulação de contrato
entre Prefeitura e escritório de advocacia de

Açailândia
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 2ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia
recomendou, nesta quarta-feira, 4, ao prefeito Aluísio
Silva Sousa, a anulação do contrato firmado entre a
Prefeitura de Açailândia e o escritório Monteiro e
Monteiro Advogados Associados, que tem por
finalidade a recuperação dos valores do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb) não repassados ao município.

A Recomendação, assinada pelo promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira, foi motivada por
ilegalidades encontradas na forma como serão pagos
os honorários. O contrato prevê que a Prefeitura
pagará, ao escritório de advocacia, R$ 0,20 para cada
R$ 1,00 recuperado aos cofres municipais.

Segundo a Promotoria de Justiça, a previsão de
pagamento do contrato foi feita com recursos que já
possuem destinação definida, descumprindo a Lei
Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre as
normas de finanças públicas para a responsabilidade
na gestão fiscal.

Ainda foi apontada a falta de competição no processo
licitatório, contrariando a regra de realização de
concurso público para contratação de empresas
interessadas em prestar serviços a órgãos públicos.

Além da suspensão do contrato, também foi
recomendado que o processo seja assumido pela
Procuradoria Municipal, bem como seja informado se a
Prefeitura já recebeu alguma vez recursos do Fundeb
e como eles foram aplicados.

A Prefeitura de Açailândia deverá encaminhar, em até
10 dias úteis, informações sobre as providências
realizadas para o cumprimento da Recomendação.
(CCOMMPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/202

10806.pdf
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SÃO LUÍS - Publicidade de cachaça é alvo
de Recomendação do MP

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti, questionou,
por meio de Recomendação emitida nesta quarta-feira,
4, a indústria São Braz Agroindustrial Eireli, pela
publicidade da cachaça "Chave de Ouro" veiculada em
diversos outdoors da capital .

O Ministério Público do Maranhão recomendou a
retirada da publicidade de todos os outdoors exibidos
em São Luís no prazo de 15 dias.

Na avaliação da representante do MPMA, a veiculação
da imagem de uma modelo com traje de banho, com a
mensagem "Ela vai com tudo" é uma publicidade
abusiva, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor.

Lítia Cavalcanti, na Recomendação, destacou que a
"mensagem ambígua contida na publicidade em
questão, apresenta forte apelo sexual, no sentido de
objetificar a mulher, promovendo uma associação
odiosa entre o corpo feminino e objetos de consumo,
caracterizando, assim, uma discriminação de gênero".

Ela alertou, ainda, que a Recomendação tem natureza
preventiva e corretiva, com objetivo de garantir o
cumprimento da legislação vigente e evitar a
responsabilização cível, administrativa e criminal da
fabricante.

Cavalcanti destacou, ainda, que o Código Brasileiro de
Autorregulamentação Publicitária (Conar), que trata
sobre as normas éticas publicitárias das bebidas
alcoólicas, adota o princípio do consumo com
responsabilidade social, determinando que eventuais
apelos à sensualidade não devem constituir o principal
conteúdo da mensagem e que "modelos publicitários
jamais devem ser tratados como objeto sexual".
(Johelton Gomes / CCOM-MPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/202

10806.pdf

4

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/20210806.pdf
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/20210806.pdf


Mesmo com cobranças do MP, médicos não
cumprem plantões, até na UTI

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - TOCANTINS - pág.: 06. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O promotor de Justiça Thiago Ribeiro Vilela realizou
vistoria novamente no Hospital Geral de Palmas
(HGP) e constatou, mais uma vez, que médicos
escalados no plantão não estavam trabalhando na
unidade.

Conforme o promotor, dos três profissionais escalados
na UTI Adulto, somente um se encontrava no local.
Também foi vistoriada a ala internação de ortopedia,
onde não havia nenhum médico escalado.

O promotor Thiago Ribeiro vem cobrando da
Sec re ta r i a  de  Es tado  da  Saúde  (SES)  a
implementação de medidas voltadas a controlar o
cumprimento da jornada de trabalho dos servidores
lotados nos hospitais da rede estadual, tendo,
inclusive, promovido audiência administrativa com
representante da pasta em 28 de julho, quando
requisi tou que o controle da frequência dos
profissionais de saúde passe a ser automatizado.
(Com Informações do MP-TO)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/202

10806.pdf

5

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/20210806.pdf
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/20210806.pdf


Presidente da Câmara esclarece dúvidas e
apresenta documentação sobre prestação de

contas da saúde em 2019
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Durante a Sessão desta quinta, 05 na Câmara
Municipal de Imperatriz, foi lida em plenário a
correspondência enviada pelo Ministério Público ao
Legislativo Municipal. O ofício assinado pelo Promotor
Carlos Henrique Brasil Teles de Menezes, indagou se
a ausência da prestação de contas relativa ao
orçamento público destinado à saúde no ano de 2019
ainda persistia, bem como se a Câmara Municipal
ainda teria interesse na intervenção no Município.

O presidente Alberto Sousa, munido de vasta
documentação respondeu aos questionamentos das
redes sociais e as manifestações do MP.

Foi levantada pelo Jurídico da Câmara a linha do
tempo do que ocorreu em 2019 e apresentada certidão
de análise com levantamentos documentais no que diz
respeito ao período.

O resultado foi lido pelo presidente: "De acordo com os
registros, fo i  apresentada documentação de
agendamento da audiência no dia 14 de agosto de
2019, que não aconteceu por falta de documentação
física.

Voltou a ser marcada nova audiência, a ser realizada
em 28 de agosto de 2019, mas novamente foi adiada
pois faltava avaliação do conselho de saúde.
Finalmente em 13 de novembro de 2019 foi realizada
a prestação de contas e aconteceu a audiência
pública. A tabela temporal é esta e existem fotos,
v ídeos,  matér ias publ icadas,  protocolos de
encaminhamento, atas das sessões de apresentação,
resolução de aprovação do Conselho Municipal de
Saúde e documentações que comprovam a realização
da audiência na data mencionada" disse.

Na data, o então secretário Municipal de saúde Alair
Firmiano, apresentou à Comissão permanente de
saúde e assistência social o relatório da execução
orçamentária da saúde referente ao primeiro
quadrimestre de 2019.

O departamento das comissões permanentes
apresentou o atestado de veracidade documental para
o dia 13 de novembro de 2019. Existem também
registros da audiência nas redes sociais de alguns

parlamentares e inclusive nas redes oficiais da
Câmara Municipal.

A  mesa d i re tora  i rá  repassar  todas essas
documentações e informações arquivadas na Câmara
de forma oficial ao Ministério Público.

(Sidney Rodrigues - ASSIMP)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/202

10806.pdf
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Intervenção - BASTIDORES
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - CIDADE - pág.: 02. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

CORIOLANO FILHO

A polêmica sobre um pedido de intervenção na
Prefeitura de Imperatriz está rendendo nas redes
sociais. Há informações distorcidas e desmentidos de
lado a lado, gerando uma confusão na cabeça de
muita gente. Em nota, a Assessoria de Comunicação
do Município tenta esclarecer a questão e os
chamados "do contra" procuram desfazer a versão do
Executivo, dando outro "ângulo" ao assunto. "A
respeito de publicações ou notícias dando conta de
que o Ministério Público do Maranhão pede
intervenção estadual no município de Imperatriz,
esclarecemos que até o presente momento não há
nenhum pedido nesse sentido por parte dessa referida
instituição", diz a Assessoria, lembrando que "em
novembro de 2019, a Câmara Municipal, à época
presidida por José Carlos Soares Barros, e a
Comissão de Saúde presidida pelo então vereador
José de Ar imatéia,  o "Di to la" ,  f izeram uma
representação no MP pedindo intervenção estadual
em Imperatriz, alegando que a prestação de contas da
saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2019 não
tinha sido apresentada. A notícia que vem dando
margem a essa desinformação é um ofício do MP à
Câmara Municipal de Imperatriz, para que em 10 dias
o Poder Legislativo Imperatrizense se manifeste, se
tem interesse ou não em dar prosseguimento ao
pedido feito na legislatura passada.

Agora cabe à nova gestão da Câmara responder ao
MP se ainda tem interesse em dar continuidade à
representação."

E...

Diz ainda a nota da Assessoria do Município que
"quanto ao Executivo Municipal, não temos nada a
temer. A apresentação ou entrega das contas foi feita,
temos até vídeo e matéria publicada no site da
Prefeitura comprovando isso; e temos o protocolo de
encaminhamento à Câmara, assim como as atas das
sessões de apresentação, resolução de aprovação do
Conselho Municipal de Saúde, restando agora que a
atual mesa diretora informe devidamente ao MP". O
certo é que a confusão tá formada.

Licença Nesta sexta-feira o prefeito Assis Ramos
(DEM) se licencia do cargo por 20 dias para "tratar de
assuntos de interesse pessoal". Ontem pela manhã a
Câmara Municipal aprovou o pedido de licença. Às 8h
de hoje, Assis entrega o comando do Palácio Renato
Moreira ao vice-prefeito Alcemir Costa, de sua inteira

confiança. No primeiro mandato, Assis também
chegou a se licenciar, assumindo o cargo o então vice,
Pastor Alex Rocha.

Condenação O Pleno do Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MA) voltou a condenar presidentes de câmaras
municipais maranhenses ao pagamento de débitos e
multas. O Tribunal julgou irregulares as contas da
Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão,
exercício financeiro de 2012, cujo presidente era
Antônio Francisco Carvalho. Foi designada multa no
valor de R$ 20.000,00 e imputado débito de R$
463.400,00, valores aplicados a Antônio Carvalho.

Também foram julgadas irregulares as contas da
Câmara Municipal de Montes Altos, exercício
financeiro de 2012, presidida por Cirilo Neres Cardoso,
que foi condenado ao pagamento de R$ 439.412,73.

Regulamentação Ontem, o Plenário do Senado
aprovou Projeto de Lei Complementar 486/2017, que
regulamenta a criação de associações municipais.
Apesar de já existirem várias entidades no país, faltam
regras do que pode ou não ser feito e quais as suas
competências. O autor da proposta, senador Antonio
Anastasia (PSD-MG), acredita que as normas vão criar
um ambiente de maior segurança jurídica para os
prefeitos. As atuais associações terão até dois anos
para se adaptar às novas regras. Na região, existe a
Associação de Municípios da Região Tocantina e Sul
(Amirts), atualmente presidida pelo prefeito Assis
Ramos.

Números da pandemia Conforme boletim divulgado
pela Secretaria de Estado da Saúde, no início da noite
de ontem, foram registrados 11 novos casos da Covid-
19 em Imperatriz. Houve 1 óbito.

Dos 72 leitos de UTIs, 25 (34,72%) estavam ocupados
e 47 livres. Dos 174 leitos clínicos, 40 (22,99%)
estavam ocupados e 134 livres. Desde a pandemia, já
foram registrados 17.575 casos de Covid-19 em
Imperatriz. Em todo o Maranhão já são 9.701 óbitos.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/202

10806.pdf
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Apresentadas documentações que
comprovam prestação de contas da saúde

 

RÁDIO NATIVA FM ONLINE / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Durante a Sessão desta quinta, 05 na Câmara
Municipal de Imperatriz, foi lida em plenário a
correspondência enviada pelo Ministério Público ao
Legislativo Municipal.

O ofício assinado pelo Promotor Carlos Henrique
Brasil Teles de Menezes, indagou se a ausência da
prestação de contas relativa ao orçamento público
destinado à saúde no ano de 2019 ainda persistia,
bem como se a Câmara Municipal ainda teria interesse
na intervenção no Município.

O presidente Alberto Sousa, munido de vasta
documentação respondeu aos questionamentos das
redes sociais e as manifestações do MP.

Foi levantada pelo Jurídico da Câmara a linha do
tempo do que ocorreu em 2019 e apresentada certidão
de análise com levantamentos documentais no que diz
respeito ao período. O resultado foi l ido pelo
presidente:

"De acordo com os registros, foi apresentada
documentação de agendamento da audiência no dia
14 de agosto de 2019, que não aconteceu por falta de
documentação física. Voltou a ser marcada nova
audiência, a ser realizada em 28 de agosto de 2019,
mas novamente foi adiada pois faltava avaliação do
conselho de saúde. Finalmente em 13 de novembro de
2019 foi realizada a prestação de contas e aconteceu
a audiência pública. A tabela temporal é esta e
existem fotos, vídeos, matérias publicadas, protocolos
de encaminhamento ,  a tas  das sessões de
apresentação, resolução de aprovação do Conselho
Municipal de Saúde e documentações que comprovam
a realização da audiência na data mencionada" disse.

Na data, o então secretário Municipal de saúde Alair
Firmiano, apresentou à Comissão permanente de
saúde e assistência social o relatório da execução
orçamentária da saúde referente ao primeiro
quadrimestre de 2019. O departamento das comissões
permanentes apresentou o atestado de veracidade
documental para o dia 13 de novembro de 2019.
Existem também registros da audiência nas redes
sociais de alguns parlamentares e inclusive nas redes
oficiais da Câmara Municipal.

A  mesa d i re tora  i rá  repassar  todas essas
documentações e informações arquivadas na Câmara

de forma oficial ao Ministério Público.

Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/06/apresentadas-

documentacoes-que-comprovam-prestacao-de-contas-

da-saude/
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PROMOTORIA PEDE ANULAÇÃO DE
CONTRATO ENTRE PREFEITURA DE

AÇAILÂNDIA E ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá

Menu

A 2ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia
recomendou, nesta quarta-feira, 4, ao prefeito Aluísio
Silva Sousa, a anulação do contrato firmado entre a
Prefeitura de Açailândia e o escritório Monteiro e
Monteiro Advogados Associados, que tem por
finalidade a recuperação dos valores do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb) não repassados ao município.

A Recomendação, assinada pelo promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira, foi motivada por
ilegalidades encontradas na forma como serão pagos
os honorários. O contrato prevê que a Prefeitura
pagará, ao escritório de advocacia, R$ 0,20 para cada
R$ 1,00 recuperado aos cofres municipais.

Segundo a Promotoria de Justiça, a previsão de
pagamento do contrato foi feita com recursos que já
possuem destinação definida, descumprindo a Lei
Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre as
normas de finanças públicas para a responsabilidade
na gestão fiscal.

Ainda foi apontada a falta de competição no processo
licitatório, contrariando a regra de realização de
concurso público para contratação de empresas
interessadas em prestar serviços a órgãos públicos.

Além da suspensão do contrato, também foi
recomendado que o processo seja assumido pela
Procuradoria Municipal, bem como seja informado se a
Prefeitura já recebeu alguma vez recursos do Fundeb
e como eles foram aplicados.

A Prefeitura de Açailândia deverá encaminhar, em até
10 dias úteis, informações sobre as providências
realizadas para o cumprimento da Recomendação.

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

Facebook Instagram

Desculpe, sem enquetes no momento

Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
d i r e i t os  r ese rvados  ® .  |  Thema  de  B log
Respons i vo  po r :  Jocean  Mar t i ns

Site: https://www.blogdodesa.com.br/promotoria-pede-

anulacao-de-contrato-entre-prefeitura-de-acailandia-e-

escritorio-de-advocacia/

9

https://www.blogdodesa.com.br/promotoria-pede-anulacao-de-contrato-entre-prefeitura-de-acailandia-e-escritorio-de-advocacia/
https://www.blogdodesa.com.br/promotoria-pede-anulacao-de-contrato-entre-prefeitura-de-acailandia-e-escritorio-de-advocacia/
https://www.blogdodesa.com.br/promotoria-pede-anulacao-de-contrato-entre-prefeitura-de-acailandia-e-escritorio-de-advocacia/


BURITICUPU: Júri condena réu há 16 anos
de cadeia

 

BLOG JÓ FERNANDES / BURITICUPU / MA - NOTÍCIAS. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

JO FERNANDES

Na última quarta-feira(04), o conselho de sentença do
Tribunal

de Júri Popular da 2ª Vara da comarca de Buriticupu-
MA, condenou o réu , José Leite de

Sousa Silva , há 16

anos, 4 meses e 20 dias de reclusão , pela prática de
homicídio qualificado

por motivo fútil e torpe contra Mirian

Ramalho Lisboa, fato ocorrido na madrugada do dia 03

de março de 2013, em um quarto deresidência,
situado na rua 13 de maio, n º 04, Terra Bela,
Buriticupu-MA.

A sessão do Tribunal do júri foi presidida pelo juiz de

direito Dr. Bruno Barbosa Pinheiro, titular da 2ª Vara
da comarca de Buriticupu

e Bom Jesus da Selvas. A defesa do réu foi

feita pelos os bons Advogados, Sérgio Sousa Marques
da Costa Junior, Fidelix

Rodrigues Neto e Fernando Lopes Rodrigues.
Representando o MP/MA-Ministério

Público Do Estado Do Maranhão o Promotor de
Justiça, Dr. José Frazão Sá Menezes Neto.

O excelente promotor de justiça em sua ótima
defesa da sociedade, conseguiu

a condenação do acusado em a pena-base em 18
(dezoito)

anos e 8 (oito) meses de reclusão . Haja visto que o
acusado agiu com culpabilidade elevada, ao desferir
várias facadas contra a vítima adolescente. O
Promotor

sustentou que. " O crime ocorreu por motivo fútil ".
Destacou Dr. Meneses. " As consequências , por sua

vez, são

desfavoráveis, considerando que o filho da vítima foi
privado prematuramente do

convívio e amor maternos ".

O brilhante

advogado Dr. Fidelix Rodrigues Neto, que fez a
sustentação oral, conseguiu uma atenuante

que possibilitou a redução da pena. " Reconheço no
presente caso, a atenuante da

confissão espontânea, ainda que qualificada (legítima
defesa), nos termos da

súmula 545 do STJ. Não concorrem agravantes.
Assim, atenuo a reprimenda em 03

anos 03 meses e 10 dias ". Decidiu Dr. Bruno.

" O crime foi cometido mediante violência a

pessoa, e o quantum fixado não admite a substituição
da pena privativa de

liberdade por restritiva de direito, nem a suspensão
condicional da pena ". Pontuou

o magistrado. " Considerando que o

acusado teve sua prisão preventiva decretada para
assegurar aplicação da lei

penal, por ter se evadido após a prática delitiva, e
também em virtude do modus

operandi e do reconhecimento de três circunstâncias
judiciais

desfavoráveis, o que denota a gravidade concreta do
delito e consequentemente a

necessidade de se resguardar a ordem pública, nego-
lhe o direito de apelar em

liberdade ". Decidiu o juiz.
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Projeto evitará abusos com material escolar
 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Sex, 6 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

O Projeto que pretende acabar com a venda casada
de materiais escolares na rede privada de ensino
infantil, fundamental, médio, superior e de pós-
graduação foi votado e aprovado na Assembleia
Legislativa do Maranhão durante sessão realizada
nesta terça-feira (03).

O autor do PL, Deputado Duarte Jr, fundamentou a
necessidade de aprovação da matéria: " O projeto é
fruto da reclamação de pais e mães de alunos de
escolas particulares de todo o Maranhão e vai corrigir
o erro histórico, do monopólio de venda de livros, por
algumas escolas. A partir da aprovação, esses pais
vão poder comprar livros por meios dos canais que
preferirem, exercendo seu direito de compra de
material mais barato e dentro das regras estabelecidas
pelo Direito do Consumidor, " ponderou.

O PL entrou na pauta de votação no dia 13 do mês
passado, mas não foi votado por conta de um pedido
de ordem da Comissão de Cultura, Educação,
Desporto Ciência e Tecnologia, que pediu vistas para
apreciar a pauta, sob a alegação da relação do mérito
com educação.

Na nova oportunidade, a Comissão de Educação
aprovou o PL, por unanimidade, após o parecer
favorável do Relator, Deputado Luís Henrique Lula
(PT), que reforçou: " Devido à importância do tema
para pais e alunos, o projeto deve prosperar e ser
aprovado. " Após a aprovação pela Comissão de
Educação, o Projeto de Lei também foi aprovado, por
unanimidade, pelos Deputado e agora segue para a
sanção do Governador do Estado, Flávio Dino.

Entre as previsões estabelecidas pela Lei, em caso de
descumprimento, a instituição de ensino estará sujeita
ao pagamento de multa correspondente a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por reclamação individual.

Site:

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

21/oimparcial-36.439.orig.pdf
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MP pede anulação de seletivo para
professores e monitores de São Bento

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 04. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em virtude de uma série de irregularidades detectadas
no Processo Seletivo Simplificado para contratação de
professores e monitores para o Município de São
Bento, o Ministério Público do Maranhão ajuizou
nesta quartafeira, 4, Ação Civil Pública (ACP)
solicitando, de forma liminar, a anulação do certame.

Foram acionados o prefeito Carlos Dino Penha; a
secretária municipal de Educação, Maria Cristina
Botelho Silva Pereira; e a presidente da comissão do
Processo Seletivo Simplificado, Joseanne Marques
Figueiredo.

A titular da Promotoria de Justiça de São Bento, Laura
Amélia Barbosa, solicitou que a Justiça determine ao
Executivo municipal a realização de novo certame,
com ampla publicidade e acompanhamento do MPMA,
sob pena de multa diária de R$ 20 mil a ser paga
pelos requeridos.

Outro pedido liminar é que os três requeridos
desconstituam os vínculos celetistas estabelecidos
com os contratados/seletivados, e, no prazo de 30
dias, adotem as providências necessárias para o
desligamento destes. O novo processo seletivo,
conforme pedido na ACP, deve ser realizado e
concluído, concomitantemente, ao desligamento dos
referidos contratados/seletivados.

IRREGULARIDADES O Edital 001/2021, publicado em
28 de fevereiro deste ano, previa o preenchimento de
26 cargos de professor e 50 de monitores de sala de
aula, além de formação de cadastro de reserva até o
limite de três vezes o número de vagas oferecidas.

Os candidatos denunciaram várias ilegalidades ao
MPMA, como a não divulgação dos pontos; não
consideração da formação e o tempo de serviço de
alguns candidatos; falta de análise dos recursos
interpostos; apresentação, por parte de vários
inscritos, de declaração da Faculdade Fera, como se
tivessem cursado 50% da graduação, sem sequer
terem iniciado os estudos.

Foi constatado que, para ser aceita a declaração de
graduação em andamento, valendo como título,
segundo o item 7.2 do edital, o candidato deveria ter
concluído 50% do curso. Entretanto, muitos candidatos
aprovados apresentaram declaração do primeiro
período do curso.

RECOMENDAÇÃO A Promotoria de Justiça de São
Bento emitiu Recomendação solicitando a anulação do
seletivo, mas foi ignorada. Também foi concedido
prazo, após reunião entre o MPMA e o Município, para
revisão do seletivo, mas as irregularidades persistiram.
Laura Amélia Barbosa afirmou, na ACP, que, se o
certame "está cercado de circunstâncias obscuras,
coincidências intrigantes, há uma névoa de ilegalidade
que recomenda a declaração de nulidade".

"Essas irregularidades são manifestas e maculam toda
a licitude do certame pela violação dos princípios da
isonomia, impessoalidade, moralidade, legalidade e
meritocracia.

Essas violações tornam-se mais repugnantes quando
se trata de processo seletivo para o cargo de professor
e monitor de sala de aula, profissionais que
desempenham funções por demais nobres, servindo
de mediadores entre o aluno e o conhecimento".

2



Acusados de homicídio vão a júri popular em
Arari

 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLICIA - pág.: 08. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Está marcada para o dia 12 de agosto uma sessão do
Tribunal do Júri na Comarca de Arari. O julgamento
será presidido pelo juiz titular Haderson Rezende
Ribeiro, e traz como réus os homens Aristônio de
Jesus Mendes Lopes e Antônio José Oliveira Lopes.
Eles estão sendo acusados da morte de Antônio José
Neves de Oliveira, em crime ocorrido na data de 23 de
setembro do ano passado. Conforme o juiz, a sessão
estava marcada para o dia 1º de julho, mas teve que
ser redesignada.

Consta no inquérito policial que, na data acima
mencionada e por volta das dez da noite, os acusados
Aristônio de Jesus, e Antônio José, vulgo 'Porquinho',
no povoado Campo do Carmo, localidade da zona
rural do Município de Arari, de forma consciente e
voluntária, teriam assassinado a vítima Antônio José
Neves de Oliveira, conhecido como "Zequinha". Segue
narrando a peça acusatória que o ato criminoso
praticado contra Zequinha foi concretizado com a
utilização de armas brancas, como facão e faca.
Destaca a denúncia que no dia dos fatos a vítima foi
vista em companhia dos réus.

VINGANÇA

Em depoimento, o denunciado Aristônio de Jesus
Mendes Lopes, confessou a autoria delitiva, afirmando
que estava na companhia de Antônio José Oliveira
Lopes, o outro denunciado, em direção ao povoado
Capim Açu, momento em que os dois se depararam
com a vítima e ceifaram a vida do homem, tendo sido
desferidos diversos golpes. Continua narrando que o
motivo do crime teria sido uma vingança por supostas
ameaças de morte que a vítima teria feita aos dois
denunciados.

Também durante o interrogatório, Aristônio afirmou
que desferiu "apenas" dois golpes na vítima, utilizando
um facão, e que os demais golpes foram desferidos
por Antônio. Foi apurado que os dois homens teriam
premeditado o crime tendo após o primeiro encontro
com a vítima, no campo de futebol, próximo à casa de
Aristônio. Os denunciados esconderam o corpo da
vítima em um matagal a beira da estrada, no intuito de
ocultar o cadáver, encontrado depois em estado de
putrefação.

Ato processual, o Ministério Público ofereceu
alegações finais orais, requerendo a pronúncia dos

réus, na forma da denúncia. Já a defesa pugnou pela
absolvição dos réus, argumentando que eles teriam
agido em legítima defesa.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/06082021
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Publicidade de cachaça que mostra mulher
como objeto é alvo do MP-MA

 

EXTRA / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 02. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A titular da 2° Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti, questionou,
por meio de recomendação emitida nesta quarta-feira
(4), a indústria São Braz Agroindustrial Eireli, pela
publicidade veiculada em diversos outdoors da capital
da cachaça "Chave de Ouro" O Ministério Público do
Maranhão recomendou a retirada da publicidade de
todos os outdoors exibidos em São Luís no prazo de
15 dias.

Na avaliação da representante do MPMA, a veiculação
da imagem de uma modelo com traje de banho, com a
mensagem "Ela vai com tudo" é uma publicidade
abusiva, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor.

Lítia Cavalcanti, na recomendação, destacou que a
"mensagem ambígua contida na publicidade em
questão, apresenta forte apelo sexual, no sentido de
objetificar a mulher, promovendo uma associação
odiosa entre o corpo feminino e objetos de consumo,
caracterizando, assim, uma discriminação de gênero".

Ela alertou, ainda, que a recomendação tem natureza
preventiva e corretiva, com objetivo de garantir o
cumprimento da legislação vigente e evitar a
responsabilização cível, administrativa e criminal da
fabricante.

Cavalcanti destacou, ainda, que o Código Brasileiro de
Autorregulamentação Publicitária (Conar), que trata
sobre as normas éticas publicitárias das bebidas
alcoólicas, adota o princípio do consumo com
responsabilidade social, determinando que eventuais
apelos à sensualidade não devem constituir o principal
conteúdo da mensagem e que "modelos publicitários
jamais devem ser tratados como objeto sexual".
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Presidente da Câmara esclarece dúvidas e
apresenta documentação sobre prestação de

contas da saúde em 2019
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Durante a Sessão desta quinta, 05 na Câmara
Municipal de Imperatriz, foi lida em plenário a
correspondência enviada pelo Ministério Público ao
Legislativo Municipal. O ofício assinado pelo Promotor
Carlos Henrique Brasil Teles de Menezes, indagou se
a ausência da prestação de contas relativa ao
orçamento público destinado à saúde no ano de 2019
ainda persistia, bem como se a Câmara Municipal
ainda teria interesse na intervenção no Município.

O presidente Alberto Sousa, munido de vasta
documentação respondeu aos questionamentos das
redes sociais e as manifestações do MP.

Foi levantada pelo Jurídico da Câmara a linha do
tempo do que ocorreu em 2019 e apresentada certidão
de análise com levantamentos documentais no que diz
respeito ao período.

O resultado foi lido pelo presidente: "De acordo com os
registros, fo i  apresentada documentação de
agendamento da audiência no dia 14 de agosto de
2019, que não aconteceu por falta de documentação
física.

Voltou a ser marcada nova audiência, a ser realizada
em 28 de agosto de 2019, mas novamente foi adiada
pois faltava avaliação do conselho de saúde.
Finalmente em 13 de novembro de 2019 foi realizada
a prestação de contas e aconteceu a audiência
pública. A tabela temporal é esta e existem fotos,
v ídeos,  matér ias publ icadas,  protocolos de
encaminhamento, atas das sessões de apresentação,
resolução de aprovação do Conselho Municipal de
Saúde e documentações que comprovam a realização
da audiência na data mencionada" disse.

Na data, o então secretário Municipal de saúde Alair
Firmiano, apresentou à Comissão permanente de
saúde e assistência social o relatório da execução
orçamentária da saúde referente ao primeiro
quadrimestre de 2019.

O departamento das comissões permanentes
apresentou o atestado de veracidade documental para
o dia 13 de novembro de 2019. Existem também
registros da audiência nas redes sociais de alguns

parlamentares e inclusive nas redes oficiais da
Câmara Municipal.

A  mesa d i re tora  i rá  repassar  todas essas
documentações e informações arquivadas na Câmara
de forma oficial ao Ministério Público.

(Sidney Rodrigues - ASSIMP)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/202

10806.pdf
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MPMA recomenda anulação de contrato
entre Prefeitura e escritório de advocacia de

Açailândia
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 2ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia
recomendou, nesta quarta-feira, 4, ao prefeito Aluísio
Silva Sousa, a anulação do contrato firmado entre a
Prefeitura de Açailândia e o escritório Monteiro e
Monteiro Advogados Associados, que tem por
finalidade a recuperação dos valores do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb) não repassados ao município.

A Recomendação, assinada pelo promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira, foi motivada por
ilegalidades encontradas na forma como serão pagos
os honorários. O contrato prevê que a Prefeitura
pagará, ao escritório de advocacia, R$ 0,20 para cada
R$ 1,00 recuperado aos cofres municipais.

Segundo a Promotoria de Justiça, a previsão de
pagamento do contrato foi feita com recursos que já
possuem destinação definida, descumprindo a Lei
Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre as
normas de finanças públicas para a responsabilidade
na gestão fiscal.

Ainda foi apontada a falta de competição no processo
licitatório, contrariando a regra de realização de
concurso público para contratação de empresas
interessadas em prestar serviços a órgãos públicos.

Além da suspensão do contrato, também foi
recomendado que o processo seja assumido pela
Procuradoria Municipal, bem como seja informado se a
Prefeitura já recebeu alguma vez recursos do Fundeb
e como eles foram aplicados.

A Prefeitura de Açailândia deverá encaminhar, em até
10 dias úteis, informações sobre as providências
realizadas para o cumprimento da Recomendação.
(CCOMMPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/202

10806.pdf
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SÃO LUÍS - Publicidade de cachaça é alvo
de Recomendação do MP

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti, questionou,
por meio de Recomendação emitida nesta quarta-feira,
4, a indústria São Braz Agroindustrial Eireli, pela
publicidade da cachaça "Chave de Ouro" veiculada em
diversos outdoors da capital .

O Ministério Público do Maranhão recomendou a
retirada da publicidade de todos os outdoors exibidos
em São Luís no prazo de 15 dias.

Na avaliação da representante do MPMA, a veiculação
da imagem de uma modelo com traje de banho, com a
mensagem "Ela vai com tudo" é uma publicidade
abusiva, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor.

Lítia Cavalcanti, na Recomendação, destacou que a
"mensagem ambígua contida na publicidade em
questão, apresenta forte apelo sexual, no sentido de
objetificar a mulher, promovendo uma associação
odiosa entre o corpo feminino e objetos de consumo,
caracterizando, assim, uma discriminação de gênero".

Ela alertou, ainda, que a Recomendação tem natureza
preventiva e corretiva, com objetivo de garantir o
cumprimento da legislação vigente e evitar a
responsabilização cível, administrativa e criminal da
fabricante.

Cavalcanti destacou, ainda, que o Código Brasileiro de
Autorregulamentação Publicitária (Conar), que trata
sobre as normas éticas publicitárias das bebidas
alcoólicas, adota o princípio do consumo com
responsabilidade social, determinando que eventuais
apelos à sensualidade não devem constituir o principal
conteúdo da mensagem e que "modelos publicitários
jamais devem ser tratados como objeto sexual".
(Johelton Gomes / CCOM-MPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/202

10806.pdf
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Mesmo com cobranças do MP, médicos não
cumprem plantões, até na UTI

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - TOCANTINS - pág.: 06. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O promotor de Justiça Thiago Ribeiro Vilela realizou
vistoria novamente no Hospital Geral de Palmas
(HGP) e constatou, mais uma vez, que médicos
escalados no plantão não estavam trabalhando na
unidade.

Conforme o promotor, dos três profissionais escalados
na UTI Adulto, somente um se encontrava no local.
Também foi vistoriada a ala internação de ortopedia,
onde não havia nenhum médico escalado.

O promotor Thiago Ribeiro vem cobrando da
Sec re ta r i a  de  Es tado  da  Saúde  (SES)  a
implementação de medidas voltadas a controlar o
cumprimento da jornada de trabalho dos servidores
lotados nos hospitais da rede estadual, tendo,
inclusive, promovido audiência administrativa com
representante da pasta em 28 de julho, quando
requisi tou que o controle da frequência dos
profissionais de saúde passe a ser automatizado.
(Com Informações do MP-TO)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/341/202

10806.pdf
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MP e PC desarticulam ORCRIM que
desviou mais de meio milhão do BB/Timon

 

JORNAL DO ADVOGADO - NOTÍCIAS. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por:  Nunes

Um trabalho investigativo integrado entre Ministério
Público do Estado do Maranhão (5ª Promotoria
Especializada de Timon/MA) e Polícia Civil do
Maranhão (1º Departamento de Combate à Corrupção
de Timon/MA) resultou na desart iculação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil. Através de investigação financeira ficou
constatado que alguns integrantes do esquema
realizaram movimentações financeiras suspeitas, a
saber, incompatíveis com suas rendas.

O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pela
referida instituição financeira, mediante apresentação
de Notas Fiscais falsas. A estrutura criminosa contava
ainda com um bem montado esquema de escoamento
do dinheiro proveniente das liberações fraudulentas. O
dinheiro escoava, via de regra, através de contas de
empresas previamente constituídas com essa
finalidade.

3 funcionários, 1 ex-servidor mais 6 pessoas estão
envolviodas no desvio milionário do Banco do Brasil de
Timon 3 funcionários, 1 ex-servidor mais 6 pessoas
estão envolviodas no desvio milionário do Banco do
Brasil de Timon

As investigações demonstraram ainda que o esquema
criminoso contava com a participação de funcionários
do Banco do Brasil que tinham acesso aos sistemas
para inc lusão de informações e dados e a
consequente l iberação dos pagamentos.  Os
funcionários facilitavam os pagamentos de consórcios
contratados por cônjuges, parentes próximos e
conhecidos.

Após a conclusão das investigações o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 (dez) pessoas
pelos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. No rol dos denunciados estão 03
(três) funcionários do Banco do Brasil e um ex-
funcionário da mesma instituição.

Vale dizer também que além da Denúncia criminal o
Ministério Público requereu ainda o afastamento dos
funcionários de suas atividades no Banco do Brasil,
justificando com a possibilidade de reiteração das

condutas e novos danos ao patrimônio da instituição
financeira.

Cidade verde

Site:

https://www.jornaldoadvogado.com.br/noticia/11237/mp-

e-pc-desarticulam-orcrim-que-desviou-mais-de-meio-

milhao-do-bb-timon
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MP e PC desarticulam ORCRIM que
desviou mais de meio milhão do BB/Timon

(NOTÍCIAS)
 

JORNAL DO ADVOGADO / TERESINA / PI. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por:  Nunes

Um trabalho investigativo integrado entre Ministério
Público do Estado do Maranhão (5ª Promotoria
Especializada de Timon/MA) e Polícia Civil do
Maranhão (1º Departamento de Combate à Corrupção
de Timon/MA) resultou na desart iculação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil. Através de investigação financeira ficou
constatado que alguns integrantes do esquema
realizaram movimentações financeiras suspeitas, a
saber, incompatíveis com suas rendas.

O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pela
referida instituição financeira, mediante apresentação
de Notas Fiscais falsas. A estrutura criminosa contava
ainda com um bem montado esquema de escoamento
do dinheiro proveniente das liberações fraudulentas. O
dinheiro escoava, via de regra, através de contas de
empresas previamente constituídas com essa
finalidade.

3 funcionários, 1 ex-servidor mais 6 pessoas estão
envolviodas no desvio milionário do Banco do Brasil de
Timon 3 funcionários, 1 ex-servidor mais 6 pessoas
estão envolviodas no desvio milionário do Banco do
Brasil de Timon

As investigações demonstraram ainda que o esquema
criminoso contava com a participação de funcionários
do Banco do Brasil que tinham acesso aos sistemas
para inc lusão de informações e dados e a
consequente l iberação dos pagamentos.  Os
funcionários facilitavam os pagamentos de consórcios
contratados por cônjuges, parentes próximos e
conhecidos.

Após a conclusão das investigações o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 (dez) pessoas
pelos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. No rol dos denunciados estão 03
(três) funcionários do Banco do Brasil e um ex-
funcionário da mesma instituição.

Vale dizer também que além da Denúncia criminal o

Ministério Público requereu ainda o afastamento dos
funcionários de suas atividades no Banco do Brasil,
justificando com a possibilidade de reiteração das
condutas e novos danos ao patrimônio da instituição
financeira.

Cidade verde

Site:

https://www.jornaldoadvogado.com.br/noticia/11237/mp-
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MP recomenda retirada de outdoors em São
Luís com publicidade de cachaça

considerada abusiva
 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Outdoor da cachaça Chave de Ouro em rotatória de
São Luís (Foto: Vinícius Bogéa)

O Ministério Público do Maranhão ( MPMA ), por
meio da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís , recomendou à indústria São
Braz Agroindustrial Eireli, que a publicidade da
cachaça "Chave de Ouro ", veiculada em diversos
outdoors da capital , seja retirada no prazo de 15 dias.

De acordo com o MPMA, a veiculação da imagem de
uma modelo com traje de banho, com a mensagem
"Ela vai com tudo" é uma publicidade abusiva , de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

A promotora Lítia Cavalcanti, responsável pela
recomendação, destacou que a "mensagem ambígua
contida na publicidade em questão, apresenta forte
apelo sexual, no sentido de objetificar a mulher,
promovendo uma associação odiosa entre o corpo
feminino e objetos de consumo, caracterizando, assim,
uma discriminação de gênero".

Ela alertou, ainda, que a recomendação tem natureza
preventiva e corretiva, com objetivo de garantir o
cumprimento da legislação vigente e evitar a
responsabilização cível, administrativa e criminal da
fabricante.

Cavalcanti destacou, ainda, que o Código Brasileiro de
Autorregulamentação Publicitária (Conar), que trata
sobre as normas éticas publicitárias das bebidas
alcoólicas, adota o princípio do consumo com
responsabilidade social, determinando que eventuais
apelos à sensualidade não devem constituir o principal
conteúdo da mensagem e que "modelos publicitários
jamais devem ser tratados como objeto sexual".

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/08/06/mp-

recomenda-retirada-de-outdoors-em-sao-luis-com-

publicidade-de-cachaca-considerada-abusiva/
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Apresentadas documentações que
comprovam prestação de contas da saúde

 

RÁDIO NATIVA FM ONLINE / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Durante a Sessão desta quinta, 05 na Câmara
Municipal de Imperatriz, foi lida em plenário a
correspondência enviada pelo Ministério Público ao
Legislativo Municipal.

O ofício assinado pelo Promotor Carlos Henrique
Brasil Teles de Menezes, indagou se a ausência da
prestação de contas relativa ao orçamento público
destinado à saúde no ano de 2019 ainda persistia,
bem como se a Câmara Municipal ainda teria interesse
na intervenção no Município.

O presidente Alberto Sousa, munido de vasta
documentação respondeu aos questionamentos das
redes sociais e as manifestações do MP.

Foi levantada pelo Jurídico da Câmara a linha do
tempo do que ocorreu em 2019 e apresentada certidão
de análise com levantamentos documentais no que diz
respeito ao período. O resultado foi l ido pelo
presidente:

"De acordo com os registros, foi apresentada
documentação de agendamento da audiência no dia
14 de agosto de 2019, que não aconteceu por falta de
documentação física. Voltou a ser marcada nova
audiência, a ser realizada em 28 de agosto de 2019,
mas novamente foi adiada pois faltava avaliação do
conselho de saúde. Finalmente em 13 de novembro de
2019 foi realizada a prestação de contas e aconteceu
a audiência pública. A tabela temporal é esta e
existem fotos, vídeos, matérias publicadas, protocolos
de encaminhamento ,  a tas  das sessões de
apresentação, resolução de aprovação do Conselho
Municipal de Saúde e documentações que comprovam
a realização da audiência na data mencionada" disse.

Na data, o então secretário Municipal de saúde Alair
Firmiano, apresentou à Comissão permanente de
saúde e assistência social o relatório da execução
orçamentária da saúde referente ao primeiro
quadrimestre de 2019. O departamento das comissões
permanentes apresentou o atestado de veracidade
documental para o dia 13 de novembro de 2019.
Existem também registros da audiência nas redes
sociais de alguns parlamentares e inclusive nas redes
oficiais da Câmara Municipal.

A  mesa d i re tora  i rá  repassar  todas essas
documentações e informações arquivadas na Câmara

de forma oficial ao Ministério Público.

Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/06/apresentadas-

documentacoes-que-comprovam-prestacao-de-contas-

da-saude/
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MPMA recomenda anulação de contrato
entre Prefeitura e escritório de advocacia

 

BLOG DIEGO EMIR / SÃO LUÍS / MA. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 2ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia
recomendou, nesta quarta-feira, 4, ao prefeito Aluísio
Silva Sousa, a anulação do contrato firmado entre a
Prefeitura de Açailândia e o escritório Monteiro e
Monteiro Advogados Associados, que tem por
finalidade a recuperação dos valores do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb) não repassados ao município.

A Recomendação, assinada pelo promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira, foi motivada por
ilegalidades encontradas na forma como serão pagos
os honorários. O contrato prevê que a Prefeitura
pagará, ao escritório de advocacia, R$ 0,20 para cada
R$ 1,00 recuperado aos cofres municipais.

Segundo a Promotoria de Justiça, a previsão de
pagamento do contrato foi feita com recursos que já
possuem destinação definida, descumprindo a Lei
Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre as
normas de finanças públicas para a responsabilidade
na gestão fiscal.

Ainda foi apontada a falta de competição no processo
licitatório, contrariando a regra de realização de
concurso público para contratação de empresas
interessadas em prestar serviços a órgãos públicos.

Além da suspensão do contrato, também foi
recomendado que o processo seja assumido pela
Procuradoria Municipal, bem como seja informado se a
Prefeitura já recebeu alguma vez recursos do Fundeb
e como eles foram aplicados.

A Prefeitura de Açailândia deverá encaminhar, em até
10 dias úteis, informações sobre as providências
realizadas para o cumprimento da Recomendação.

Site: http://diegoemir.com/2021/08/mpma-recomenda-

anulacao-de-contrato-entre-prefeitura-e-escritorio-de-

advocacia/
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Prefeito de São Bento na mira do MP-MA
por irregularidades em seletivo para

professores e monitores
 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alpanir Mesquita

Em virtude de uma série de irregularidades detectadas
no Processo Seletivo Simplificado para contratação de
professores e monitores para o Município de São
Bento, o Ministério Público do Maranhão ajuizou
nesta quarta-feira, 4, Ação Civil Pública (ACP)
solicitando, de forma liminar, a anulação do certame.

Foram acionados o prefeito Carlos Dino Penha; a
secretária municipal de Educação, Maria Cristina
Botelho Silva Pereira; e a presidente da comissão do
Processo Seletivo Simplificado, Joseanne Marques
Figueiredo.

A titular da Promotoria de Justiça de São Bento, Laura
Amélia Barbosa, solicitou que a Justiça determine ao
Executivo municipal a realização de novo certame,
com ampla publicidade e acompanhamento do MPMA,
sob pena de multa diária de R$ 20 mil a ser paga
pelos requeridos.

Outro pedido liminar é que os três requeridos
desconstituam os vínculos celetistas estabelecidos
com os contratados/seletivados, e, no prazo de 30
dias, adotem as providências necessárias para o
desligamento destes. O novo processo seletivo,
conforme pedido na ACP, deve ser realizado e
concluído, concomitantemente, ao desligamento dos
referidos contratados/seletivados.

IRREGULARIDADES

O Edital 001/2021, publicado em 28 de fevereiro deste
ano, previa o preenchimento de 26 cargos de
professor e 50 de monitores de sala de aula, além de
formação de cadastro de reserva até o limite de três
vezes o número de vagas oferecidas.

Os candidatos denunciaram várias ilegalidades ao
MPMA, como a não divulgação dos pontos; não
consideração da formação e o tempo de serviço de
alguns candidatos; falta de análise dos recursos
interpostos; apresentação, por parte de vários
inscritos, de declaração da Faculdade Fera, como se
tivessem cursado 50% da graduação, sem sequer
terem iniciado os estudos.

D ian te  das  denúnc ias ,  o  MPMA  i ns taurou
Procedimento Administrativo de investigação e
detectou as seguintes irregularidades: violação da
proporcionalidade e razoabilidade entre o tempo da
publicação do edital e a inscrição dos candidatos. O
prazo de inscrição foi de apenas dois dias: 3 e 4 de
março, com exigência de entrega presencial da
documentação na Prefeitura de São Bento.

"Além do prazo exíguo para inscrição, a entrega
presencial de documentos afrontou as normas
sanitárias de prevenção ao contágio da Covid-19",
questionou, na ACP, Laura Amélia Barbosa.

Houve também pro ib ição de inscr ições por
procuração, dificultando a participação de número
maior de candidatos. Além disso, foram detectados
aprovados com pontuação incompatível com a
documentação exigida. Alguns receberam 6 pontos
quando deveriam ter recebido nota "1" ou "0" (zero). A
Secretaria de Educação não conseguiu explicar essa
disparidade.

No item 2.1 do edital, consta, como exigência mínima,
a apresentação de certificado de conclusão do
magistério, modalidade normal, para que se possa
concorrer a uma vaga para o cargo de monitor de sala
de aula. Porém, a relação de aprovados teve
candidatos que não apresentaram tal certificado.

Foi constatado que, para ser aceita a declaração de
graduação em andamento, valendo como título,
segundo o item 7.2 do edital, o candidato deveria ter
concluído 50% do curso. Entretanto, muitos candidatos
aprovados apresentaram declaração do primeiro
período do curso.

Enquanto alguns candidatos aprovados não
comprovaram sua formação e os títulos requeridos,
outros não aprovados possuem graduação na área
educacional, pós-graduação e vários cursos de
formação continuada.

RECOMENDAÇÃO

A Promotoria de Justiça de São Bento emitiu
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Recomendação solicitando a anulação do seletivo,
mas foi ignorada. Também foi concedido prazo, após
reunião entre o MPMA e o Município, para revisão do
seletivo, mas as irregularidades persistiram.

Laura Amélia Barbosa afirmou, na ACP, que, se o
certame "está cercado de circunstâncias obscuras,
coincidências intrigantes, há uma névoa de ilegalidade
que recomenda a declaração de nulidade".

"Essas irregularidades são manifestas e maculam toda
a licitude do certame pela violação dos princípios da
isonomia, impessoalidade, moralidade, legalidade e
meritocracia. Essas violações tornam-se mais
repugnantes quando se trata de processo seletivo para
o cargo de professor e monitor de sala de aula,
profissionais que desempenham funções por demais
nobres, servindo de mediadores entre o aluno e o
conhecimento".

Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA).

Postado por Alpanir Mesquita às
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Após ter casa invadida por bandidos, cantor milionário
sofre acidente em Pinheiro

Populares encontram cadáver na zona rural de
Vargem Grande; polícia investiga as causas

PM de Vargem Grande prende indivíduo com dinheiro
falso e drogas no Bairro São Miguel

Grave acidente envolvendo caminhão e motocicleta
deixa dois mortos entre Coroatá e Timbiras
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realização do Festejo de São Raimundo Nonato em
2021

Comandante da PM de Vargem Grande explica
ocorrência em que adolescentes suspeitos de assaltos
no Residencial Canaã foram apreendidos

Professor morre após grave acidente na BR-222 em
Itapecuru-Mirim
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Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas

Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
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Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis
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AÇAILÂNDIA: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECOMENDA ANULAÇÃO DE

CONTRATO ENTRE PREFEITURA E
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

 

BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Carlos Cristiano

A 2ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia
recomendou, nesta quarta-feira, 4, ao prefeito Aluísio
Silva Sousa, a anulação do contrato firmado entre a
Prefeitura de Açailândia e o escritório Monteiro e
Monteiro Advogados Associados, que tem por
finalidade a recuperação dos valores do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb) não repassados ao município.

A Recomendação, assinada pelo promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira, foi motivada por
ilegalidades encontradas na forma como serão pagos
os honorários. O contrato prevê que a Prefeitura
pagará, ao escritório de advocacia, R$ 0,20 para cada
R$ 1,00 recuperado aos cofres municipais.

Segundo a Promotoria de Justiça, a previsão de
pagamento do contrato foi feita com recursos que já
possuem destinação definida, descumprindo a Lei
Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre as
normas de finanças públicas para a responsabilidade
na gestão fiscal.

Ainda foi apontada a falta de competição no processo
licitatório, contrariando a regra de realização de
concurso público para contratação de empresas
interessadas em prestar serviços a órgãos públicos.

Além da suspensão do contrato, também foi
recomendado que o processo seja assumido pela
Procuradoria Municipal, bem como seja informado se a
Prefeitura já recebeu alguma vez recursos do Fundeb
e como eles foram aplicados.

A Prefeitura de Açailândia deverá encaminhar, em até
10 dias úteis, informações sobre as providências
realizadas para o cumprimento da Recomendação.

Redação: (CCOM-MPMA)

Deixe sua contribuição ao portal Carlos Cristiano
Notícias! Nosso PIX:
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MARANHÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PEDE ANULAÇÃO DE SELETIVO PARA

PROFESSORES E MONITORES NO
INTERIOR DO ESTADO

 

BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Sex, 6 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Carlos Cristiano

Em virtude de uma série de irregularidades detectadas
no Processo Seletivo Simplificado para contratação de
professores e monitores para o Município de São
Bento, o Ministério Público do Maranhão ajuizou
nesta quarta-feira, 4, Ação Civil Pública (ACP)
solicitando, de forma liminar, a anulação do certame.

Foram acionados o prefeito Carlos Dino Penha; a
secretária municipal de Educação, Maria Cristina
Botelho Silva Pereira; e a presidente da comissão do
Processo Seletivo Simplificado, Joseanne Marques
Figueiredo.

A titular da Promotoria de Justiça de São Bento, Laura
Amélia Barbosa, solicitou que a Justiça determine ao
Executivo municipal a realização de novo certame,
com ampla publicidade e acompanhamento do MPMA,
sob pena de multa diária de R$ 20 mil a ser paga
pelos requeridos.

Outro pedido liminar é que os três requeridos
desconstituam os vínculos celetistas estabelecidos
com os contratados/seletivados, e, no prazo de 30
dias, adotem as providências necessárias para o
desligamento destes. O novo processo seletivo,
conforme pedido na ACP, deve ser realizado e
concluído, concomitantemente, ao desligamento dos
referidos contratados/seletivados.

IRREGULARIDADES

O Edital 001/2021, publicado em 28 de fevereiro deste
ano, previa o preenchimento de 26 cargos de
professor e 50 de monitores de sala de aula, além de
formação de cadastro de reserva até o limite de três
vezes o número de vagas oferecidas.

Os candidatos denunciaram várias ilegalidades ao
MPMA, como a não divulgação dos pontos; não
consideração da formação e o tempo de serviço de
alguns candidatos; falta de análise dos recursos
interpostos; apresentação, por parte de vários

inscritos, de declaração da Faculdade Fera, como se
tivessem cursado 50% da graduação, sem sequer
terem iniciado os estudos.

D ian te  das  denúnc ias ,  o  MPMA  i ns taurou
Procedimento Administrativo de investigação e
detectou as seguintes irregularidades: violação da
proporcionalidade e razoabilidade entre o tempo da
publicação do edital e a inscrição dos candidatos. O
prazo de inscrição foi de apenas dois dias: 3 e 4 de
março, com exigência de entrega presencial da
documentação na Prefeitura de São Bento.

"Além do prazo exíguo para inscrição, a entrega
presencial de documentos afrontou as normas
sanitárias de prevenção ao contágio da Covid-19",
questionou, na ACP, Laura Amélia Barbosa.

Houve também pro ib ição de inscr ições por
procuração, dificultando a participação de número
maior de candidatos. Além disso, foram detectados
aprovados com pontuação incompatível com a
documentação exigida. Alguns receberam 6 pontos
quando deveriam ter recebido nota "1" ou "0" (zero). A
Secretaria de Educação não conseguiu explicar essa
disparidade.

No item 2.1 do edital, consta, como exigência mínima,
a apresentação de certificado de conclusão do
magistério, modalidade normal, para que se possa
concorrer a uma vaga para o cargo de monitor de sala
de aula. Porém, a relação de aprovados teve
candidatos que não apresentaram tal certificado.

Foi constatado que, para ser aceita a declaração de
graduação em andamento, valendo como título,
segundo o item 7.2 do edital, o candidato deveria ter
concluído 50% do curso. Entretanto, muitos candidatos
aprovados apresentaram declaração do primeiro
período do curso.

Enquanto alguns candidatos aprovados não
comprovaram sua formação e os títulos requeridos,
outros não aprovados possuem graduação na área
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educacional, pós-graduação e vários cursos de
formação continuada.

RECOMENDAÇÃO

A Promotoria de Justiça de São Bento emitiu
Recomendação solicitando a anulação do seletivo,
mas foi ignorada. Também foi concedido prazo, após
reunião entre o MPMA e o Município, para revisão do
seletivo, mas as irregularidades persistiram.

Laura Amélia Barbosa afirmou, na ACP, que, se o
certame "está cercado de circunstâncias obscuras,
coincidências intrigantes, há uma névoa de ilegalidade
que recomenda a declaração de nulidade".

"Essas irregularidades são manifestas e maculam toda
a licitude do certame pela violação dos princípios da
isonomia, impessoalidade, moralidade, legalidade e
meritocracia. Essas violações tornam-se mais
repugnantes quando se trata de processo seletivo para
o cargo de professor e monitor de sala de aula,
profissionais que desempenham funções por demais
nobres, servindo de mediadores entre o aluno e o
conhecimento".

Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

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

Site: https://www.carloscristiano.com/2021/08/maranhao-

ministerio-publico-pede.html
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PROMOTORIA PEDE ANULAÇÃO DE
CONTRATO ENTRE PREFEITURA DE

AÇAILÂNDIA E ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA
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Leandro de Sá

Menu

A 2ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia
recomendou, nesta quarta-feira, 4, ao prefeito Aluísio
Silva Sousa, a anulação do contrato firmado entre a
Prefeitura de Açailândia e o escritório Monteiro e
Monteiro Advogados Associados, que tem por
finalidade a recuperação dos valores do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb) não repassados ao município.

A Recomendação, assinada pelo promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira, foi motivada por
ilegalidades encontradas na forma como serão pagos
os honorários. O contrato prevê que a Prefeitura
pagará, ao escritório de advocacia, R$ 0,20 para cada
R$ 1,00 recuperado aos cofres municipais.

Segundo a Promotoria de Justiça, a previsão de
pagamento do contrato foi feita com recursos que já
possuem destinação definida, descumprindo a Lei
Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre as
normas de finanças públicas para a responsabilidade
na gestão fiscal.

Ainda foi apontada a falta de competição no processo
licitatório, contrariando a regra de realização de
concurso público para contratação de empresas
interessadas em prestar serviços a órgãos públicos.

Além da suspensão do contrato, também foi
recomendado que o processo seja assumido pela
Procuradoria Municipal, bem como seja informado se a
Prefeitura já recebeu alguma vez recursos do Fundeb
e como eles foram aplicados.

A Prefeitura de Açailândia deverá encaminhar, em até
10 dias úteis, informações sobre as providências
realizadas para o cumprimento da Recomendação.

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

Facebook Instagram

Desculpe, sem enquetes no momento

Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
d i r e i t os  r ese rvados  ® .  |  Thema  de  B log
Respons i vo  po r :  Jocean  Mar t i ns

Site: https://www.blogdodesa.com.br/promotoria-pede-

anulacao-de-contrato-entre-prefeitura-de-acailandia-e-

escritorio-de-advocacia/
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MP pede que PF apure candidaturas
femininas fictícias em Paço do Lumiar em

2018
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gilbertoleda

A promotora de Justiça Nadja Veloso Cerqueira, da 4ª
Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar, encaminhou
à Justiça Eleitoral, em julho deste ano, pedido para
que uma notícia de fato sobre a existência de
candidaturas femininas fictícias para o cargo de
vereador, nas eleições de 2018 na cidade, seja
juntada a ações eleitorais protocoladas à época do
pleito e sejam encaminhadas à Polícia Federal para
abertura de inquérito criminal.

O despacho atende a uma representação criminal
formulada por um grupo de advogados, liderados por
Thiago Brhanner Costa, contra as chapas montadas
pelo PSD, Progressistas e Avante.

Os três partidos, juntos, elegeram sete dos 19
vereadores do municípios. Foram eles: Paulo Henrique
(Avante), Ana Lúcia (PSD), Fernando Muniz (PP),
Fernando Feitosa (Avante), Toinho Abreu (PP),
Miércio (Avante), Fernandinho (Avante). Mas todos
podem perder o mandato se confirmada a fraude
eleitoral.

Ao encaminhar o caso para apuração dos federais,
Nadja Cerqueira pontuou que ela própria já havia
proposto ações de impugnação de mandato contra
diversos candidatos das três legendas, "em razão do
resultado pífio nas urnas de várias candidatas em
Paço do Lumiar".

Há suspeitas de que muitas mulheres teriam sido
inseridas nas listas de candidatos apenas para
satisfazer à exigência do Código Eleitoral sobre a
presença feminina nas chapas. Nesses casos, elas
não fariam campanha efetivamente, mas garantiriam o
deferimento dos registros partidários pela Justiça
Eleitoral, bem como repasses do fundo eleitoral para
as campanhas dos candidatos de fato.

"A candidatura de fachada, chamada de "laranja",
basicamente, caracteriza-se por gastos de campanha
inexistentes ou irrisórios, falta de engajamento na
campanha eleitoral e votação inexistente ou pífia,
constituindo-se em um crime contra a democracia. O
registro de falsa candidatura corresponde a fraude do

sistema eleitoral para obtenção de vantagem ilícita na
disputa pelo poder e envolve estratégia partidária,
trapaça e muitas vezes corrupção. É uma encenação
social com a finalidade de burlar as cotas eleitorais de
gênero previstas em lei e/ou desviar dinheiro público
destinado a apoiar candidaturas de mulheres (não
exclusivamente, mas majoritariamente) para favorecer
candidatos específicos, aumentando suas condições
de elegibilidade", destacou a promotora, que aponta
para "possível prática do crime de falsidade ideológica
eleitoral" ( baixe aqui a íntegra do despacho ).

Precedentes

Em maio deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará (TRE-CE) cassou, por unanimidade, a chapa de
vereadores do PDT do município de Nova Russas por
fraude à cota de gênero, exigida pela legislação
eleitoral, nas eleições de 2020.

Já em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
decidiu manter a cassação de seis vereadores eleitos
em 2016 na cidade de Valença do Piauí (PI). Eles
também foram acusados do mesmo crime.

No Maranhão, o Ministério Público Eleitoral (MPE)
chegou a denunciar prática desse tipo, supostamente
cometida pelo PSL em 2018.

Na ocasião, Tatiana Portela Carvalho e Taís Portela
Barbosa - respectivamente esposa e enteada do
presidente estadual do partido, vereador Chico
Carvalho - tiveram as candidaturas indeferidas, mas
não recorreram, o que levantou suspeitas.

Em depoimentos, elas não conseguiram convencer a
Procuradoria Regional Eleitoral no Maranhão dos
motivos para abdicar assim da disputa, nem souberam
explicar porque seriam, ambas, mãe e f i lha,
candidatas a deputadas estaduais ( relembre ).

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/08/06/mp-pede-

que-pf-apure-candidaturas-femininas-ficticias-em-paco-

do-lumiar-em-2018/
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MPMA recomenda retirada de outdoor de
cachaçaria
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O Ministério Público do Maranhão recomendou a
retirada da publicidade de todos os outdoors exibidos
em São Luís no prazo de 15 dias.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/06/RDIOAASORRIS

OFM1047ACAILANDIAMA-08.37.01-08.41.28-

1628252554.mp3
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MPMA recomenda anulação de contrato
entre Prefeitura de Açailândia e escritório de

advocacia
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Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/06/RDIOMARCONIF

M1019AAILNDIAMA-08.36.28-08.36.47-1628251622.mp3
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Crianças são vítimas de maus tratos no
Maranhão
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Uma criança de 2 anos e 3 meses encontrada morta e
mutilada, vítima de violência em Santo Antônio dos
Lopes. Um menino de 7 anos, carbonizado na
madrugada, após ser deixado sozinho em casa e em
outro caso uma menina levada ao hospital, a criança já
chegou na unidade de saúde inconsciente. Os 3 casos
têm muito em comum, principalmente o caso de
crianças e adolescentes serem as vítimas. Dados da
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente
mostram que no registro geral de violência sexual,
maus tratos e lesão corporal contra crianças e
adolescentes em 2020 aumentou 26%.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/06/RDIOSINALVER

DEFMCAXIASMA-06.31.44-06.34.53-1628250596.mp3
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Polícia prende suspeito da morte de um idoso
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A Polícia Civil cumpriu um mandato temporário de um
suspeito de cometido tentativa de homicídio do senhor
Clodomir Cabral Souza, que desapareceu no dia 26 de
maio. Na oportunidade foi feita a busca e apreensão
na casa do suspeito e encontrado uma arma de fogo.
Ele está sendo autuado por crime de porte ilegal de
arma de fogo.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/06/RDIOSINALVER

DEFMCAXIASMA-06.08.36-06.09.32-1628249723.mp3
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Família identifica desaparecido pelo DNA no
Maranhão
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A Campanha Nacional de Coleta de DNA de
Familiares de Pessoas Desaparecidas possibilitou, até
agora, que 18 famílias do país tivessem informação
sobre entes que haviam desaparecido. No Maranhão,
uma família identificou restos mortais de ente
desaparecido. A identificação foi realizada pelo banco
estadual de perfis genéticos.

Além do Maranhão, a identificação dos restos mortais
foi constatada nos estados do Espírito Santo (1),
Goiás (1), Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), Rio
Grande do Sul (7) e no Distrito Federal (3).

A campanha foi desenvolvida pela Secretaria Nacional
de Segurança Pública (Senasp) em parceria com os
estados. A ação, realizada de 14 a 18 de junho em
todo o país, coletou o material genético de quase 2 mil
famílias que têm algum parente desaparecido.

"O intuito da ação é amenizar o sofrimento de famílias
que ainda vivem o luto de ter um ente desaparecido ou
não identificado. Esperamos que a população continue
doando seu DNA para que mais confirmações sejam
realizadas", afirmou o ministro da Justiça e Segurança
Pública, Anderson Torres.

É importante ressaltar que familiares podem continuar
buscando os pontos para doar seus materiais
genéticos. Mais de 150 pontos em todo o Brasil dão
prossegu imento  à  co le ta .  Sa iba  ma is  em:
www.gov .b r /m j /desaparec idos .

Após a coleta, o DNA é enviado para o laboratório de
genética forense da instituição de perícia oficial dos
estados, onde é analisado e o perfil genético obtido é
enviado ao Banco Nacional de Perfis Genéticos.

No BNPG, o perfil genético coletado é comparado com
os perfis de pessoas de identidade desconhecida, de
pessoas que buscam por seus familiares e de restos
mortais não identificados.

O perfil genético da família só é retirado do banco
após a identificação.

Isso permite novas buscas à medida que os cadáveres
e as pessoas de identidade desconhecida sejam
cadastrados. Se a pessoa que desapareceu for
encontrada, a família será avisada pela Delegacia ou
Instituto Médico Legal.

Atualmente, o Banco Nacional de Perfis Genéticos tem
4.169 restos mortais não identificados e material
g e n é t i c o  d e  3 . 1 5 2  p a r e n t e s  d e  p e s s o a s
d e s a p a r e c i d a s .

Comitê A iniciativa receberá o apoio de um comitê que
conta com a participação de integrantes dos
ministérios da Saúde e da Cidadania, do Poder
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria
Pública, das perícias criminais, dos conselhos
tutelares, dos conselhos dos direitos humanos e da
sociedade civil. O comitê ficará responsável, entre
ou t ras  a t r i bu ições ,  pe la  imp lementação  e
monitoramento da Política Nacional de Busca de
Pessoas Desaparecidas.
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Decreto autoriza a volta às aulas em todos os
níveis da educação
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Ananda Portilho

O novo decreto da Prefeitura de Imperatriz foi
publicado nessa quinta-feira (5) e autoriza a volta às
aulas presenciais para todos os níveis da educação. O
decreto não faz distinção entre rede pública e privada,
mas o município já informou que as aulas da rede
municipal só devem voltar quando todos os servidores
da educação receberem as duas doses da vacina
contra a Covid-19. O decreto também autoriza a
operação dos estabelecimentos de ensino em sua
capacidade máxima.

Bares, restaurantes e casas de show devem cumprir o
limite de 80% de lotação, desde que não ultrapasse
200 pessoas em locais fechados e 400 pessoas em
loca is  aber tos  e  vent i lados .  O horár io  de
funcionamento volta a ser de acordo com a legislação
municipal, devendo todos os estabelecimentos
fecharem as portas às 2h.

Apesar das novas flexibilizações, o decreto também
reforça as medidas sanitárias que devem ser adotadas
como uso obrigatório de máscara, distanciamento
social e disponibilização de álcool em gel pelos
estabelecimentos. O decreto fica em vigor até o dia 16
de agosto, quando o cenário da Covid-19, no
município, deve passar por uma nova análise.

Site: https://imperatriz.online/2021/08/06/decreto-

autoriza-a-volta-as-aulas-em-todos-os-niveis-da-

educacao/
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A PF deflagrou a operação batizada
Fuzarium, que teve como objetivo reduzir a
produção e oferta de maconha no Estado do

Maranhão
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Flávio Henrique

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/08/06/pelamanha06.08t

vguanare06hs18.mp4

3

http://midia.smi.srv.br/video/2021/08/06/pelamanha06.08tvguanare06hs18.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2021/08/06/pelamanha06.08tvguanare06hs18.mp4


Moradores do Residencial Dom Afonso
Felippe Gregory fazem protesto contra a

falta de água no local
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Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/06/RDIONATIVAFM9

95IMPERATRIZMA-07.03.48-07.14.27-1628245782.mp3
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