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LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO

Nesta terça-feira, 3 de agosto, comemorouse o
aniversário natalício de Dra. Elimar. A vida é como um
livro, em que cada página representa um dia. Cada um
de nós é ator de seu livro, e escreve a cada dia sua
história.

Elimar Figueiredo de Almeida e Silva é daquelas
personalidades sobre as quais é difícil falar, tal a gama
de feitos e contribuições para a cultura maranhense, e,
de forma muito especial, para a instituição do
Ministério Público.

De fato, não é possível contar hoje a história do
Ministério Público Maranhense sem as inúmeras
páginas escritas por essa mulher guerreira e visionária
que serviu brilhantemente e com muita competência
essa instituição por mais de 40 anos e hoje curtindo
sua merecida aposentadoria continua sábia e lúcida,
mantendo-se uma verdadeira lenda viva e referência
para todos. Foi a primeira mulher a ser Corregedora-
Geral do Ministério Público, a primeira mulher a
presidir a Associação do Ministério Público do
Maranhão - AMPEM e a primeira pessoa a ocupar o
cargo de Procurador-Geral de Justiça a partir de
eleição pela classe no Maranhão, destacando-se como
primeira mulher a se tornar Procuradora-Geral de
Justiça do Brasil.

Com todos esses feitos e merecimentos, por ter
exercido com dignidade suas funções como membro
do Ministério Público, quando Procurador- Geral de
Justiça (gestão 2016-2020) tivemos a iniciativa de
propor ao Programa Memória Institucional do
Ministério Público do Maranhão, uma homenagem
especial a essa grande mulher que pelo seu
pioneirismo marcou época no parquet maranhense.

Para registrar esse momento, antes do término do
meu mandato, fizemos publicar eletronicamente e
disponibilizamos fisicamente os livros "Horizontes:
Reflexões no Ministério Público", uma obra histórica
contendo quarenta e dois discursos, em estilo
escorreito e elegante que marcaram seus 42 anos
dedicados ao Ministério Público Timbira e, "Eu
sempre acho que vale a pena ser Ministério Público",
este uma linha de ação da história oral do Programa
Memória, contendo o depoimento, fruto de entrevista
gravada em meio audiovisual, onde a autora narra
toda sua história pessoal e funcional, sobretudo
falando de vidas, afetos, lutas, sofrimentos, tensões e
dificuldades que teve para conciliar o exercício

simultâneo do múnus público e das muitas missões
como esposa, mãe e avó.

Ainda como parte comemorativa dos 30 anos da
investidura da Dra. Elimar Figueiredo no cargo de
Procuradora-Geral de Justiça, como dito anteriormente
e faço questão repeti-lo pela sua importância histórica,
primeira mulher a exerce-lo em decorrência de eleição
pela classe no regime democrático da constituição de
1988, também lançamos na versão virtual um catálogo
Memorabília 2020, contendo 24 painéis agrupados em
8 expositores que registram a trajetória de vida da
homenageada, cuja mostra física estava programada
para o dia 15 de maio de 2020, em comemoração ao
primeiro aniversário da Lei que instituiu o Dia Estadual
do Ministério Público, o qual não pôde acontecer
presencialmente ante o cenário indesejável da
chegada da pandemia do COVID-19.

Todas essas homenagens, justas e merecidas, ainda
são poucas, diante da magnitude, grandeza e
incontáveis feitos da aniversariante. Dentre tantos
qualitativos a identif ica-la, sua intel igência e
intelectualidade se destacam pelo refinamento literário
e aguçada sensibilidade social e jurídica, mas
sobretudo, pelo seu inabalável compromisso com a
justiça, amor e paixão às letras.

Resolvi homenageá-la hoje e tornar público através
dessa crônica, depois do que vi e ouvi no último dia 30
de julho, ao participar da solenidade de lançamento e
autógrafos do livro "Mulheres longevas e suas
memórias em tempos de pandemia", um belíssimo
evento idealizado e promovido pelo Centro de
Acolhimento Zelo e Arte, onde Dra.

Elimar no auge de seus bem vividos 93 anos, com
extrema lucidez, sagacidade e inteligência cognitiva
proferiu as sábias palavras: "Sou privilegiada, otimista
e feliz. Sonho com o futuro onde impere a justiça e a
paz. Amo a poesia. A natureza é minha maior
inspiração. Eu tenho certeza que passado essa
pandemia o mundo ressurgirá melhor, os homens
serão mais solidários, mais conscientes com seus
propósitos de viver. Nós precisamos nos conscientizar
que a vida não se resume a poucos momentos de
felicidades, abrange a tudo que nos cerca".

Que assim seja! Parabéns!

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/08/07

/
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1.072 mulheres agredidas por mês
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PATRÍCIA CUNHA

O que seriam das mulheres em situação em situação
de violência, se a Lei Maria da Penha não tivesse sido
cr iada? Provavelmente uma outra le i  v i r ia?
Provavelmente. Do contrário, quantas mulheres a mais
teriam sido mortas, agredidas, violentadas, se há 15
anos esse dispositivo não tivesse em vigor? Perguntas
que valem a reflexão.

Neste sábado, 7, a Lei n° 11.340/2006, conhecida
como Lei Maria da Penha, chega aos 15 anos, criada
como mecanismo para combater, coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, atos de
violência física, patrimonial, sexual e moral. Desde que
foi sancionada, até os dias atuais, muita coisa mudou
no combate e enfrentamento à violência contra a
mulher.

Repetindo a pergunta acima, o que seria das mulheres
sem a Lei? "O significado da Lei Maria da Penha pode
ser dito baseado em dados. Saiu uma pesquisa do
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em
2014, que demonstrou que houve uma redução de
10% no número de violência contra a mulher, em
decorrência da Lei Maria da Penha. Qual era a
realidade que a gente via? Antes da Lei Maria da
Penha todos ouvíamos que em briga de marido e
mulher ninguém mete a colher. Eu lembro que era
criança e uma vez todo mundo achou que estava
acontecendo um assalto, todos foram para a rua, e o
vizinho chegou e disse "ah, em briga de marido e
mulher ninguém mete a colher'. Todo mundo entrou,
fechou as portas e acabou. Em várias cidades em que
a gente vai é comum se ouvir: "bom era no tempo que
o homem podia corrigir sua mulher, mas aí chegou
essa Lei Maria da Penha e proibiu'. Então muita gente
acredita que era permitido homem bater na mulher e
precisou vir uma lei para dizer que não pode",
comentou a diretora da Casa da Mulher Brasileira,
Susan Lucena.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública
de 2020, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada
sete horas no país. No Maranhão, até ontem (6), de
acordo com o Departamento de Feminicídio, 30
mulheres t iveram suas vidas t iradas por ex-
companheiros, namorados, maridos. Desses casos, 3
foram registrados na Região Metropolitana e 27 nos
demais municípios do estado. No ano passado, foram
65 casos. E neste mesmo período, nos primeiros dias
de agosto de 2020, foram registrados 32 casos de
feminicídios.

Na Casa da Mulher Brasileira, centro de referência na
defesa e cuidado humanizado às mulheres vítimas
de violência foram atendidas até o mês de maio deste
ano, 4.333 mulheres em situação de violência, que
solicitaram algum tipo de serviço. Em 2019 foram
atendidas 15.755 mulheres; em 2020, 10.486, uma
queda justificada por ter sido um ano de pandemia, e
que algumas atividades presenciais foram suspensas.

Mais de 12 mil casos de violência doméstica

Quanto aos casos de violência doméstica, de acordo
com o Anuário, no Maranhão os casos aumentaram de
11.911 (em 2019), para 12.867 em 2020, ano em que
a pandemia de Covid-19 se instalou no mundo.

"Não podemos dizer que a violência doméstica
aumentou em 2020, mas podemos ressaltar que ela se
potencializou porque a mulher passou a conviver mais
com o homem dentro de casa, confinada, em razão
das medidas de restrição da pandemia", disse Susan
Luce-na.

De acordo com dados do Ministério Público do
Maranhão, em 2020, foram registrados nas
Promotorias de Justiça, em todo o Maranhão, 8.882
processos relativos à violência contra a mulher. Desse
total, 4.927 casos referem-se a medidas protetivas;
2.351 são denúncias de violência doméstica; 1.823
ameaças, além de outros em menor quantidade.

Entre as comarcas que registram os maiores índices
estão São Luís, com 4.908 processos; Imperatriz, com
1.662; São José de Ribamar, 548; Paço do Lumiar,
284; Açailândia, 274; Santa Inês, 207.

No último dia 3, a Polícia Civil do Maranhão prendeu
um homem de 32 anos pela prática do crime de
violência doméstica em São Luís. A prisão foi
cumprida por policiais civis do 13° Distrito Policial, no
bairro do Vinhais.

O procedimento investigativo foi feito pela Delegacia
Especial da Mulher de São Luís e a prisão foi
decretada pela Juíza da 2a Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher do Termo
Judiciário da Ilha. Após os procedimentos de praxe, o
foi encaminhado ao Sistema Penitenciário Pedrinhas,
onde permanecerá à disposição da Justiça. Esse é só
um dos inúmeros casos de violência contra a mulher.
A diferença, é que de 15 anos para cá, esses crimes
passaram a ter punição.
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Medidas de proteção

As medidas protetivas de urgência previstas entre os
artigos 18 a 24 da Lei Maria da Penha, intentam
proteger a mulher vítima de violência em ambiente
doméstico e familiar da iminência de continuidade da
lesão ou ameaça de lesão aos seus direitos. De
acordo com o Anuário, em 2019 foram concedidas
10.725 medidas protetivas no estado. Em 2020, houve
um aumento de 17,9%, quando foram distribuídas
12.722 medidas.

Em 2017, com a criação da Patrulha Maria da Penha,
o  cumpr imen to  das  MPU 's  passou  a  se r
acompanhado. De 2017 a julho de 2021, foram
efetuadas 142 prisões, 39 solicitações de apoios
psicológicos, 16.403 mulheres foram atendidas,
13.230 medidas protetivas de urgência cadastradas,
20 atendimentos diár ios,  total izando 26.504
atendimentos nesse período.

No Brasil, a maioria dos casos classificados como
feminicídios pelas autoridades públicas decorrem de
violência doméstica, sendo o autor o companheiro ou
ex-companheiro da vítima.

Recentemente criada, a Lei 13.984/2020 criou duas
novas medidas protetivas contra a violência domésti-
ca/familiar. Agora, se o agressor não frequenta um
programa de recuperação determinado pela Justiça,
comete outro crime. O ofensor que descumpre a
medida protetiva está sujeito à pena de 3 meses a 2
anos de detenção, mas para isso, a vítima deve
comunicar o descumprimento.

Segundo a Coronel Augusta Andrade, Comandante da
Patrulha Maria da Penha, somente no último mês de
julho, houve 31 descumprimentos de medidas
protetivas e foram efetuadas 2 prisões.

"A mulher que sofre violência pode registrar ocorrência
em qualquer oportunidade. Ela vai a uma delegacia,
registra o fato,  sol ic i ta a medida e pede o
acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Este
acompanhamento ocorre após a notificação dos
autores de violência pelo oficiais de justiça. Aqui, no
Maranhão, ela pode também fazer o registro de forma
on line pela delegacia online. Mas somente naqueles
casos em que não há lesões aparentes. Se houver, a
mesma precisa ir à uma Delegacia. O terceiro também
pode denunciar por meio do 180, 190 e Disque
Denúncia", disse a Coronel Augusta.

Agosto Lilás

Em todo o estado, várias atividades de órgãos que
compõem a rede de enfrentamento à violência contra

a mulher estão sendo realizadas neste mês de agosto,
marcado como mês de combate à violência contra a
mulher. Ontem (6), houve um ato em frente à Casa da
Mulher Brasileira para conscientizar sobre a questão
da violência e das denúncias. Na próxima segunda-
feira, 9, o Ministério Público do Maranhão (MPMA),
MPMA vai lançar a campanha Agosto Lilás, que tem
como objetivo principal promover o enfrentamento da
violência contra a mulher. Em formato virtual, serão
apresentadas duas palestras sobre a temática, com
transmissão pelo canal da Escola Superior do MPMA
no Youtube.

A promotora de justiça Érica Canuto, do MP do Rio
Grande do Norte, vai proferir a palestra "Desafios
Atuais da Lei Maria da Penha e a Política Nacional
para Homens"; e o psicólogo José Magno da Silva
Rego vai enfocar o tema "Sobre Masculinidades". Por
meio do Ligue 180, que atende todo o território
nacional, são registradas e encaminhadas denúncias
de violência contra a mulher aos órgãos competentes.
A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por
dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as
pessoas que ligam relatando eventos de violência
contra a mulher.

Lei criada na luta

A lei brasileira de proteção à todas as mulheres que
sofrem violência doméstica, foi inspirada em Maria da
Penha, uma cearense. Nascida em 1945, a
farmacêutica bioquímica é símbolo da luta e do
combate à violência de gênero. Maria da Penha se
dedica há mais de três décadas ao enfrentamento da
violência doméstica e familiar contra a mulher, depois
de ter sofrido na própria pele, a violência praticada por
seu ex-marido. Mas engana-se quem pensa que a Lei
é um presente do país as mulheres. Ela só foi possível
depois que o Brasil foi condenado pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, que apontou
negligência e omissão do país em relação à violência
doméstica, pautada pela luta de Maria da Penha em
responsabilizar seu agressor pelos atos de fe-
minicídio.

Números

Feminicídios no MA

2019 - 51

2020 - 65

2021 até 5 de agosto - 30

Medidas protetivas concedidas no MA

2019 - 10.725
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2020 - 12.722

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/08/4462
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Acordo disciplina realização de festas e
eventos
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Com o objetivo de evitar crimes durante a realização
de eventos, manter o sossego, a paz social e garantir
o respeito às normas sanitárias na pandemia, o
Ministério Público do Maranhão firmou nesta quinta-
feira, 5, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com
o Município de São Pedro da Água Branca e
proprietários de bares e demais estabelecimentos.

O acordo foi assinado pela titular da 1ª Promotoria de
Justiça de São Pedro da Água Branca, Sandra
Fagundes Garcia; pela prefeita Marília Gonçalves de
Oliveira; e pelos empresários Luís Gonzaga dos
Santos (Clube Kalamazon), Dalva Vieira dos Santos
(DL Eventos), Francisco Elias Pereira (Parque da
Vaquejada), Francisco Ribeiro da Silva (Bar da
Raimundinha) e Paulo Roberto Rezende Ericeira
(Empório).

Os  p rop r i e t á r i os  de  es tabe lec imen tos  se
comprometeram a realizar eventos, festas ou demais
espetáculos somente nos horários de 20h às 23h59
nas sextas-feiras, sábados e domingos.

A mesma regra deve ser seguida nas praças,
avenidas, ruas e locais públicos.

Os empresários (compromissários) comprometeram-
se a estabelecer a quantidade máxima de duas festas
por final de semana, sendo uma a cada dia (sexta,
sábado e domingo). O uso de máscaras de proteção
fica mantido a fim de garantir a proliferação da Covid-
19.

O TAC estabelece a obediência ao distanciamento
social de, no mínimo, 1,5m, em qualquer situação e
lugar, entre grupos de pessoas.

Nos estabelecimentos privados, deve ser garantida a
lotação máxima de 60% da capacidade, com limites de
150 pessoas (espaços fechados) e 300 (ambiente
aberto).

Cabe aos compromissários a obrigação de prestar,
aos usuários, clientes, empregados e colaboradores,
informações claras sobre medidas profiláticas e
ostensivas de saúde e higiene acerca da Covid-19 e
seu combate. Devem disponibilizar álcool em gel e/ou
água, sabão e equipamento sanitário a fim de garantir
as medidas de higiene.

Outro item enfatiza a proibição de venda de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos, assim como a
proibição da entrada deste público, sem que estejam
acompanhados de pais/ responsáveis.

Os realizadores de festas se comprometeram a não
realizar os eventos em um raio de 200 metros de
estabelecimentos de ensino, hospitais, postos de
saúde, creches, asilos, igrejas (durante a realização
dos cultos religiosos) e não utilizar som ou permitir
veículos com som, em volume que possa perturbar o
sossego da população.

O descumprimento de qualquer medida implicará
aplicação de multa de R$ 5 mil a ser revertida em
favor dos projetos sociais desenvolvidos pelo Poder
Judiciário no município. A pena será duplicada em
casa hipótese de reincidência.

(Johelton Gomes / CCOM-MPMA)

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/342/o-

progresso--07-de-agosto-de-2021
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MPMA e Polícia Civil desarticulam
quadrilha que fraudou Banco do Brasil em

meio milhão de reais
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Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pela
instituição financeira, mediante apresentação de notas
fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato.

Entre os denunciados estão três funcionários do
Banco do Brasil e um ex-funcionário da mesma
instituição.

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.

(CCOM-MPMA com informações da SSP/MA)
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MP-MA denuncia 10 pessoas por desvio de
meio milhão do Banco do Brasil

 

CLASSIFICADOS D. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão encaminhou uma
denúncia à justiça contra 10 pessoas suspeitas de
desviarem mais de meio milhão de reais dos cofres do
Banco do Brasil. Elas foram acusadas de organização
criminosa, lavagem de dinheiro e peculato.

Segundo o MP, entre os acusados há três funcionários
e um ex-funcionário do banco. Os promotores pediram
o afastamento dos trabalhadores ativos da empresa
por "possibilidade de reiteração das condutas e novos
danos ao patrimônio".

Para desviar o dinheiro, explica o órgão, os suspeitos
fraudavam pagamentos de consórcios de serviços do
Banco do Brasil gerando notas fiscais falsas.

O órgão afirma que as investigações descobriram
movimentações financeiras suspeitas dos acusados,
"incompatíveis com suas rendas".

"De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos", afirmou em nota o
MP.

A investigação foi conduzida pela 5ª promotoria
especializada de Timon, com apoio da Polícia Civil do
Maranhão. O UOL procurou a assessoria de imprensa
do Banco do Brasil e, caso o banco se manifeste, a
reportagem será atualizada.

Site: https://www.classificadosd.com.br/mp-ma-

denuncia-10-pessoas-por-desvio-de-meio-milhao-do-

banco-do-brasil/
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Quadrilha que fraudava consórcios no Banco
do Brasil é desarticulada em Timon
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Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
E s p e c i a l i z a d a  d e   T i m o n ,  e  p e l a   P o l í c i a
Civil do Maranhão, por meio do 1º Departamento de
Combate  à  Cor rupção de  T imon,  resu l tou
na desar t icu lação de organização cr iminosa
responsável pelo desvio de mais de meio milhão de
reais dos cofres do Banco do Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pela
instituição financeira, mediante apresentação de notas
fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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.

Fonte: Jornal Pequeno

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/9593-

quadrilha-que-fraudava-consorcios-no-banco-do-brasil-

e-desarticulada-em-timon
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Dupla que matou sargento da reserva em
Timon é condenada a 52 anos de prisão
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O juiz Francisco Soares Reis Júnior, da 2ª Vara
Cr imina l  de  T imon,  condenou a  mais  de 52
anos de pr isão os envolvidos no assassinato
do sargento reformado da Polícia Militar do Piauí
Francisco de Assis da Soledade, e de sua esposa
Maria Antônia Vilar da Soledade, durante assalto em
setembro de 2020.

Conforme a decisão, os criminosos foram condenados
a 52 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, cada um,
pelo crime de latrocínio em regime fechado. Ainda foi
negado aos dois o direito de recorrer da sentença em
liberdade.

De acordo com o Ministério Público do Estado do
Maranhão (MPMA), os acusados, Wanderson Soares
dos Santos, conhecido por "Pé de pato" e Anderson
Pereira de Moura Fé, o "Andinho", no dia do latrocínio
roubaram a motocicleta, celular e carteira de um
homem identificado por Anderson Matheus Santos de
Oliveira, quando ele estava chegando em sua casa, no
bairro Parque Piauí, em Timon.

Algumas horas depois, segundo o MPPI, os acusados
realizaram o assalto contra o sargento Francisco de
Assis Soledade e sua esposa Maria Antônia Vilar da
Soledade, que estavam na porta de casa, próximos a
um carro de cor vermelha. O policial não entregou os
bens e Maria Antônia bateu em Anderson Pereira com
uma bengala, para se defender.

Segundo o MPMA, Francisco de Assis puxou uma
arma de fogo e efetuou um disparo contra um dos
acusados, que revidou e disparou pelo menos quatro
vezes contra o casal, que morreu ainda no local. Os
criminosos levaram a arma do policial, com quatro
munições calibre 38 intactas.

A polícia informou que ambos foram presos no mesmo
dia do crime, sendo que com Wanderson Soares foi
encontrada a motocicleta roubada e utilizada no
latrocínio. E, com Anderson Pereira, a arma da vítima
e um revólver calibre 38 Taurus.

Fonte: Jornal Pequeno

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/9591-

dupla-que-matou-sargento-da-reserva-em-timon-e-

condenada-a-52-anos-de-prisao
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MP e polícia desarticulam grupo que desviou
R$ 500 mil do BB no Maranhão
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Emanuel Lemos

Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos
pela instituição financeira, mediante apresentação de
notas fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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.

O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pelo
Banco do Brasil mediante apresentação de notas
fiscais falsas. 10 pessoas foram denunciadas pelos

crimes. #OMaranhaoSeInformaAqui

Site: https://diariosulmaranhense.com.br/2021/08/07/mp-

e-policia-desarticulam-grupo-que-desviou-r-500-mil-do-

bb-no-maranhao/
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Dupla que matou sargento da reserva em
Timon é condenada a 52 anos de prisão
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Dupla foi condenada pela morte do sargento
aposentado Francisco de Assis da Soledade (Foto:
Divulgação)

O juiz Francisco Soares Reis Júnior, da 2ª Vara
Criminal de Timon , condenou a mais de 52 anos de
prisão os envolvidos no assassinato do sargento
reformado da Polícia Militar do Piauí Francisco de
Assis da Soledade, e de sua esposa Maria Antônia
Vilar da Soledade, durante assalto em setembro de
2020.

Conforme a decisão, os criminosos foram condenados
a 52 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, cada um,
pelo crime de latrocínio em regime fechado. Ainda foi
negado aos dois o direito de recorrer da sentença em
liberdade.

De acordo com o Ministério Público do Estado do
Maranhão (MPMA), os acusados, Wanderson Soares
dos Santos, conhecido por "Pé de pato" e Anderson
Pereira de Moura Fé, o "Andinho", no dia do latrocínio
roubaram a motocicleta, celular e carteira de um
homem identificado por Anderson Matheus Santos de
Oliveira, quando ele estava chegando em sua casa, no
bairro Parque Piauí, em Timon.

Algumas horas depois, segundo o MPPI, os acusados
realizaram o assalto contra o sargento Francisco de
Assis Soledade e sua esposa Maria Antônia Vilar da
Soledade, que estavam na porta de casa, próximos a
um carro de cor vermelha. O policial não entregou os
bens e Maria Antônia bateu em Anderson Pereira com
uma bengala, para se defender.

Segundo o MPMA, Francisco de Assis puxou uma
arma de fogo e efetuou um disparo contra um dos
acusados, que revidou e disparou pelo menos quatro
vezes contra o casal, que morreu ainda no local. Os
criminosos levaram a arma do policial, com quatro
munições calibre 38 intactas.

A polícia informou que ambos foram presos no mesmo
dia do crime, sendo que com Wanderson Soares foi
encontrada a motocicleta roubada e utilizada no
latrocínio. E, com Anderson Pereira, a arma da vítima
e um revólver calibre 38 Taurus.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/08/07/dupla-que-

matou-sargento-da-reserva-em-timon-e-condenada-a-52-
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Grupo suspeito de desviar mais de R$ 500
mil do Banco do Brasil é desarticulado
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Da Redação

Na última quinta-feira (5), o Ministério Público do
Maranhão ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro
e peculato na cidade de Timon, a 450 km de São Luís.
Os denunciados são suspeitos de integrarem uma
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de R$ 500 mil dos cofres do Banco do Brasil.
Entre os denunciados, estão três funcionários e um ex-
funcionário da instituição bancária.

Os suspeitos foram identificados durante uma
investigação realizada pelo Ministério Público do
Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, através do 1º Departamento de Combate à
Corrupção de Timon.

Durante as investigações ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.

Segundo a polícia, o esquema consistia na liberação
fraudulenta de pagamentos de consórcios de serviços
oferecidos pelo banco, mediante apresentação de
notas fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava, ainda, com um
esquema de escoamento do dinheiro, proveniente das
liberações fraudulentas. O dinheiro escoava através de
contas de empresas, previamente, constituídas com
essa finalidade.

As investigações do MP-MA e da Polícia Civil
apontaram, ainda, que o esquema criminoso contava
com a participação de funcionários do Banco do Brasil
que tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas, entre
elas, três funcionários do Banco do Brasil e um ex-
funcionário da mesma instituição.

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.

Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/08/grupo-

suspeito-de-desviar-mais-de-r-500-mil-do-banco-do-

brasil-e-desarticulado/
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1.072 mulheres agredidas por mês
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Patrícia Cunha

O que seriam das mulheres em situação em situação
de violência, se a Lei Maria da Penha não tivesse sido
cr iada? Provavelmente uma outra le i  v i r ia?
Provavelmente. Do contrário, quantas mulheres a mais
teriam sido mortas, agredidas, violentadas, se há 15
anos esse dispositivo não tivesse em vigor? Perguntas
que valem a reflexão.

Neste sábado, 7, a Lei nº 11.340/2006, conhecida
como Lei Maria da Penha, chega aos 15 anos, criada
como mecanismo para combater, coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, atos de
violência física, patrimonial, sexual e moral. Desde que
foi sancionada, até os dias atuais, muita coisa mudou
no combate e enfrentamento à violência contra a
mulher.

Repetindo a pergunta acima, o que seria das mulheres
sem a Lei?

"O significado da Lei Maria da Penha pode ser dito
baseado em dados. Saiu uma pesquisa do IPEA
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em 2014,
que demonstrou que houve uma redução de 10% no
número de violência contra a mulher, em decorrência
da Lei Maria da Penha. Qual era a realidade que a
gente via? Antes da Lei Maria da Penha todos
ouvíamos que em briga de marido e mulher ninguém
mete a colher. Eu lembro que era criança e uma vez
todo mundo achou que estava acontecendo um
assalto, todos foram para a rua, e o vizinho chegou e
disse 'ah, em briga de marido e mulher ninguém mete
a colher'. Todo mundo entrou, fechou as portas e
acabou. Em várias cidades em que a gente vai é
comum se ouvir: 'bom era no tempo que o homem
podia corrigir sua mulher, mas aí chegou essa Lei
Maria da Penha e proibiu'. Então muita gente acredita
que era permitido homem bater na mulher e precisou
vir uma lei para dizer que não pode", comentou a
diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública
de 2020, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada
sete horas no país. No Maranhão, até ontem (6), de
acordo com o Departamento de Feminicídio, 30
mulheres t iveram suas vidas t iradas por ex-
companheiros, namorados, maridos. Desses casos, 3
foram registrados na Região Metropolitana e 27 nos
demais municípios do estado. No ano passado, foram
65 casos. E neste mesmo período, nos primeiros dias
de agosto de 2020, foram registrados 32 casos de

feminicídios.

Na Casa da Mulher Brasileira, centro de referência na
defesa e cuidado humanizado às mulheres vítimas
de violência foram atendidas até o mês de maio deste
ano, 4.333 mulheres em situação de violência, que
solicitaram algum tipo de serviço. Em 2019 foram
atendidas 15.755 mulheres; em 2020, 10.486, uma
queda justificada por ter sido um ano de pandemia, e
que algumas atividades presenciais foram suspensas.

Mais de 12 mil casos de violência doméstica

Quanto aos casos de violência doméstica, de acordo
com o Anuário, no Maranhão os casos aumentaram de
11.911 (em 2019), para 12.867 em 2020, ano em que
a pandemia de Covid-19 se instalou no mundo.

"Não podemos dizer que a violência doméstica
aumentou em 2020, mas podemos ressaltar que ela se
potencializou porque a mulher passou a conviver mais
com o homem dentro de casa, confinada, em razão
das medidas de restrição da pandemia", disse Susan
Lucena.

De acordo com dados do Ministério Público do
Maranhão, em 2020, foram registrados nas
Promotorias de Justiça, em todo o Maranhão, 8.882
processos relativos à violência contra a mulher. Desse
total, 4.927 casos referem-se a medidas protetivas;
2.351 são denúncias de violência doméstica; 1.823
ameaças, além de outros em menor quantidade.

Entre as comarcas que registram os maiores índices
estão São Luís, com 4.908 processos; Imperatriz, com
1.662; São José de Ribamar, 548; Paço do Lumiar,
284; Açailândia, 274; Santa Inês, 207.

No último dia 3, a Polícia Civil do Maranhão prendeu
um homem de 32 anos pela prática do crime de
violência doméstica em São Luís. A prisão foi
cumprida por policiais civis do 13º Distrito Policial, no
bairro do Vinhais.

O procedimento investigativo foi feito pela Delegacia
Especial da Mulher de São Luís e a prisão foi
decretada pela Juíza da 2a Vara Especial de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher do Termo
Judiciário da Ilha. Após os procedimentos de praxe, o
foi encaminhado ao Sistema Penitenciário Pedrinhas,
onde permanecerá à disposição da Justiça. Esse é só
um dos inúmeros casos de violência contra a mulher.
A diferença, é que de 15 anos para cá, esses crimes
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passaram a ter punição.

Medidas de proteção

As medidas protetivas de urgência previstas entre os
artigos 18 a 24 da Lei Maria da Penha, intentam
proteger a mulher vítima de violência em ambiente
doméstico e familiar da iminência de continuidade da
lesão ou ameaça de lesão aos seus direitos. De
acordo com o Anuário, em 2019 foram concedidas
10.725 medidas protetivas no estado. Em 2020, houve
um aumento de 17,9%, quando foram distribuídas
12.722 medidas.

Em 2017, com a criação da Patrulha Maria da Penha,
o  cumpr imen to  das  MPU 's  passou  a  se r
acompanhado. De 2017 a julho de 2021, foram
efetuadas 142 prisões, 39 solicitações de apoios
psicológicos, 16.403 mulheres foram atendidas,
13.230 medidas protetivas de urgência cadastradas,
20 atendimentos diár ios,  total izando 26.504
atendimentos nesse período.

No Brasil, a maioria dos casos classificados como
feminicídios pelas autoridades públicas decorrem de
violência doméstica, sendo o autor o companheiro ou
ex-companheiro da vítima.

Recentemente criada, a Lei 13.984/2020 criou duas
novas medidas protet ivas contra a violência
doméstica/familiar. Agora, se o agressor não frequenta
um programa de recuperação determinado pela
Justiça, comete outro crime. O ofensor que descumpre
a medida protetiva está sujeito à pena de 3 meses a 2
anos de detenção, mas para isso, a vítima deve
comunicar o descumprimento.

Segundo a Coronel Augusta Andrade, Comandante da
Patrulha Maria da Penha, somente no último mês de
julho, houve 31 descumprimentos de medidas
protetivas e foram efetuadas 2 prisões.

"A mulher que sofre violência pode registrar ocorrência
em qualquer oportunidade. Ela vai a uma delegacia,
registra o fato,  sol ic i ta a medida e pede o
acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Este
acompanhamento ocorre após a notificação dos
autores de violência pelo oficiais de justiça. Aqui, no
Maranhão, ela pode também fazer o registro de forma
on line pela delegacia online. Mas somente naqueles
casos em que não há lesões aparentes. Se houver, a
mesma precisa ir à uma Delegacia. O terceiro também
pode denunciar por meio do 180, 190 e Disque
Denúncia", disse a Coronel Augusta.

Agosto Lilás

Em todo o estado, várias atividades de órgãos que

compõem a rede de enfrentamento à violência contra
a mulher estão sendo realizadas neste mês de agosto,
marcado como mês de combate à violência contra a
mulher. Ontem (6), houve um ato em frente à Casa da
Mulher Brasileira para conscientizar sobre a questão
da violência e das denúncias. Na próxima segunda-
feira, 9, o Ministério Público do Maranhão (MPMA),
MPMA vai lançar a campanha Agosto Lilás, que tem
como objetivo principal promover o enfrentamento da
violência contra a mulher. Em formato virtual, serão
apresentadas duas palestras sobre a temática, com
transmissão pelo canal da Escola Superior do MPMA
no Youtube.

A promotora de justiça Érica Canuto, do MP do Rio
Grande do Norte, vai proferir a palestra "Desafios
Atuais da Lei Maria da Penha e a Política Nacional
para Homens"; e o psicólogo José Magno da Silva
Rego vai enfocar o tema "Sobre Masculinidades". Por
meio do Ligue 180, que atende todo o território
nacional, são registradas e encaminhadas denúncias
de violência contra a mulher aos órgãos competentes.
A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por
dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as
pessoas que ligam relatando eventos de violência
contra a mulher.

Lei criada na luta

A lei brasileira de proteção à todas as mulheres que
sofrem violência doméstica, foi inspirada em Maria da
Penha, uma cearense. Nascida em 1945, a
farmacêutica bioquímica é símbolo da luta e do
combate à violência de gênero. Maria da Penha se
dedica há mais de três décadas ao enfrentamento da
violência doméstica e familiar contra a mulher, depois
de ter sofrido na própria pele, a violência praticada por
seu ex-marido. Mas engana-se quem pensa que a Lei
é um presente do país as mulheres. Ela só foi possível
depois que o Brasil foi condenado pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, que apontou
negligência e omissão do país em relação à violência
doméstica, pautada pela luta de Maria da Penha em
responsabilizar seu agressor pelos atos de feminicídio.

Números

Feminicídios no MA

2019 - 51

2020 - 65

2021 até 5 de agosto - 30

Medidas protetivas concedidas no MA

2019 - 10.725

16



O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

2020 - 12.722

Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2021/08/1-072-

mulheres-agredidas-por-mes/
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Desarticulado grupo suspeito de desviar mais
de R$ 500 mil de banco no Maranhão

 

PORTAL IMARANHÃO / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Uma ação investigatória conjunta realizada entre a
Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) e o Ministério
Público  do Maranhão (MP-MA), resultou na
desarticulação, nessa quinta-feira (4), de organização
criminosa responsável pelo desvio de mais de R$ 500
mil dos cofres do Banco do Brasil, em Timon,
município distante 432 km de São Luís.

De acordo com a polícia, durante as investigações,
ficou constatado que alguns integrantes do esquema
criminoso realizaram movimentações financeiras
suspeitas, que eram 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.

Segundo a polícia, a estrutura criminosa contava ainda
com um bem montado esquema de escoamento do
dinheiro proveniente das liberações fraudulentas. O
dinheiro escoava, via de regra, por meio de contas de
empresas previamente constituídas com essa
finalidade.

Envolvimento de funcionários do banco

A polícia também informou que as investigações
demonstraram ainda que o esquema criminoso
contava com a participação de funcionários do Banco
do Brasil que tinham acesso aos sistemas para
inclusão de informações e dados e a consequente
liberação dos pagamentos. Os funcionários facilitavam
os pagamentos de consórcios contratados por
cônjuges, parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações o MP-MA
ofereceu denúncia contra 10 pessoas pelos crimes de
organização criminosa, lavagem de dinheiro e
peculato. No rol dos denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

Além da denúncia criminal o MP-MA 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.

Site: https://www.portalimaranhao.com.br/desarticulado-

grupo-suspeito-de-desviar-mais-de-r-500-mil-de-banco-
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no-maranhao/
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MP recomenda retirada de outdoors em São
Luís com publicidade de cachaça

considerada abusiva
 

PORTAL ITAPECURU / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por: Mari Barros

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://portalitapecuru.com/noticias/mp-

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

publicidade-de-cachaca-considerada-abusiva/
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MP-MA denuncia 10 pessoas por desvio de
meio milhão do Banco do Brasil

 

PORTAL UOL - NOTÍCIAS. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Do UOL, em São Paulo

O Ministério Público do Maranhão encaminhou uma
denúncia à justiça contra 10 pessoas suspeitas de
desviarem mais de meio milhão de reais dos cofres do
Banco do Brasil. Elas foram acusadas de organização
criminosa, lavagem de dinheiro e peculato.

Segundo o MP, entre os acusados há três funcionários
e um ex-funcionário do banco. Os promotores pediram
o afastamento dos trabalhadores ativos da empresa
por possibilidade de reiteração das condutas e novos
danos ao patrimônio .

Para desviar o dinheiro, explica o órgão, os suspeitos
fraudavam pagamentos de consórcios de serviços do
Banco do Brasil gerando notas fiscais falsas.

O órgão afirma que as investigações descobriram
movimentações financeiras suspeitas dos acusados,
incompatíveis com suas rendas .

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos , afirmou em nota o
MP.

A investigação foi conduzida pela 5ª promotoria
especializada de Timon, com apoio da Polícia Civil do
Maranhão. O UOL procurou a assessoria de imprensa
do Banco do Brasil e, caso o banco se manifeste, a
reportagem será atualizada.

Site: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2021/08/07/mp-maranhao-banco-do-brasil-meio-

milhao.htm
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Timon: operação desarticula quadrilha que
fraudou banco em R$ 500 mil

 

SUA CIDADE / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de R$ 500 mil dos cofres do Banco do Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos
pela instituição financeira, mediante apresentação de
notas fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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.

Fonte: MPMA, SSP/MA.

Site: http://www.suacidade.com/noticias/policia/timon-

operacao-desarticula-quadrilha-que-fraudou-banco-em-r-

500-mil
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MP-MA denuncia 10 pessoas por desvio de
meio milhão do Banco do Brasil
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O Ministério Público do Maranhão encaminhou uma
denúncia à justiça contra 10 pessoas suspeitas de
desviarem mais de meio milhão de reais dos cofres do
Banco do Brasil. Elas foram acusadas de organização
criminosa, lavagem de dinheiro e peculato.

Segundo o MP, entre os acusados há três funcionários
e um ex-funcionário do banco. Os promotores pediram
o afastamento dos trabalhadores ativos da empresa
por possibilidade de reiteração das condutas e novos
danos ao patrimônio . Para desviar o dinheiro, explica
o órgão, os suspeitos fraudavam pagamentos de
consórcios de serviços do Banco do Brasil gerando
notas fiscais falsas.

O órgão afirma que as investigações descobriram
movimentações financeiras suspeitas dos acusados,
incompatíveis com suas rendas . De acordo com as
investigações do Ministério Público, 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 , afirmou em nota o MP.

A investigação foi conduzida pela 5ª promotoria
especializada de Timon, com apoio da Polícia Civil do
Maranhão. O UOL procurou a assessoria de imprensa
do Banco do Brasil e, caso o banco se manifeste, a
reportagem será atualizada.

Site: https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mp-ma-

denuncia-10-pessoas-por-desvio-de-meio-milhao-do-

banco-do-brasil/
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Timon: MPMA e Polícia Civil desarticulam
quadrilha que fraudou Banco do Brasil em

meio milhão de reais
 

BLOG DANIEL MATOS / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Matos

Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos
pela instituição financeira, mediante apresentação de
notas fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro
e peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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.

Fonte: Ministério Público do Maranhão
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Site:

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/08/07/ti

mon-mpma-e-policia-civil-desarticulam-quadrilha-que-

fraudou-banco-do-brasil-em-meio-milhao-de-reais/
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Investigação desarticula quadrilha que
desviou R$ 500 mil do Banco do Brasil no

Maranhão
 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alpanir Mesquita

Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pela
instituição financeira, mediante apresentação de notas
fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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.

Redação: CCOM-MPMA com informações da SSP/MA

Postado por Alpanir Mesquita às

Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest

Marcadores: Banco do Brasil , Corrupção , Fraude ,
Ministério Público , Peculato , Polícia Civil , Timon
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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

Vargem Grande: Operação da Polícia Civil prende
acusada de tráfico de drogas no Bairro Soldadinho

Vargem Grande: Confira mais detalhes sobre a
realização do Festejo de São Raimundo Nonato em
2021

Professor morre após grave acidente na BR-222 em
Itapecuru-Mirim

Radialista e apresentador de TV morre após grave
acidente na BR-222

Bolsonaro chama Flávio Dino de gordo, que responde:
Está se oferecendo para ser meu personal trainer

Casal é preso por maus-tratos após morte de criança
de 6 anos em São Luís

Militar flagra esposa com amante e mata os dois em
São Luís
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Sociedade doente! Homens e mulheres comemoraram
assassinato de garota em São Luís

Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
Direito Larissa Costa

Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís

Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde

Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão

Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado

Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas

Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial

Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/08/investigac

ao-desarticula-quadrilha-que.html
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SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA -
MINISTÉRIO PÚBLICO FAZ ACORDO
DISCIPLINAR PARA REALIZAÇÃO DE

FESTAS E EVENTOS
 

BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Carlos Cristiano

Com o objetivo de evitar crimes durante a realização
de eventos, manter o sossego, a paz social e garantir
o respeito às normas sanitárias na pandemia, o
Ministério Público do Maranhão firmou nesta quinta-
feira, 5, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com
o Município de São Pedro da Água Branca e
proprietários de bares e demais estabelecimentos.

O acordo foi assinado pela titular da 1ª Promotoria de
Justiça de São Pedro da Água Branca, Sandra
Fagundes Garcia; pela prefeita Marília Gonçalves de
Oliveira; e pelos empresários Luís Gonzaga dos
Santos (Clube Kalamazon), Dalva Vieira dos Santos
(DL Eventos), Francisco Elias Pereira (Parque da
Vaquejada), Francisco Ribeiro da Silva (Bar da
Raimundinha) e Paulo Roberto Rezende Ericeira
(Empório).

Os  p rop r i e t á r i os  de  es tabe lec imen tos  se
comprometeram a realizar eventos, festas ou demais
espetáculos somente nos horários de 20h às 23h59
nas sextas-feiras, sábados e domingos. A mesma
regra deve ser seguida nas praças, avenidas, ruas e
locais públicos.

Os empresários (compromissários) comprometeram-
se a estabelecer a quantidade máxima de duas festas
por final de semana, sendo uma a cada dia (sexta,
sábado e domingo). O uso de máscaras de proteção
fica mantido a fim de garantir a proliferação da Covid-
19.

O TAC estabelece a obediência ao distanciamento
social de, no mínimo, 1,5m, em qualquer situação e
lugar, entre grupos de pessoas. Nos estabelecimentos
privados, deve ser garantida a lotação máxima de 60%
da capacidade, com limites de 150 pessoas (espaços
fechados) e 300 (ambiente aberto).

Cabe aos compromissários a obrigação de prestar,
aos usuários, clientes, empregados e colaboradores,
informações claras sobre medidas profiláticas e

ostensivas de saúde e higiene acerca da Covid-19 e
seu combate. Devem disponibilizar álcool em gel e/ou
água, sabão e equipamento sanitário a fim de garantir
as medidas de higiene.

Outro item enfatiza a proibição de venda de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos, assim como a
proibição da entrada deste público, sem que estejam
acompanhados de pais/responsáveis.

Os realizadores de festas se comprometeram a não
realizar os eventos em um raio de 200 metros de
estabelecimentos de ensino, hospitais, postos de
saúde, creches, asilos, igrejas (durante a realização
dos cultos religiosos) e não utilizar som ou permitir
veículos com som, em volume que possa perturbar o
sossego da população.

O descumprimento de qualquer medida implicará
aplicação de multa de R$ 5 mil a ser revertida em
favor dos projetos sociais desenvolvidos pelo Poder
Judiciário no município. A pena será duplicada em
casa hipótese de reincidência.

Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

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

Site: https://www.carloscristiano.com/2021/08/sao-pedro-

da-agua-branca-ministerio.html
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MP E POLÍCIA DESARTICULAM
GRUPO QUE DESVIOU R$ 500 DO

BANCO DO BRASIL NO MARANHÃO
 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá

Menu

Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos
pela instituição financeira, mediante apresentação de
notas fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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.

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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MP-MA denuncia 10 pessoas suspeitas de
desviarem mais de R$ 500 mil do Banco do

Brasil
 

BLOG DO WALISON / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walison Campos

Nessa quinta-feira (5), o Ministério Público do
Maranhão ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro
e peculato na cidade de Timon, a 450 km de São Luís.
Os denunciados são suspeitos de integrarem uma
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de R$ 500 mil dos cofres do Banco do Brasil.

Entre os denunciados, estão três funcionários e um ex-
funcionário da instituição bancária.

Os suspeitos foram identificados durante uma
investigação realizada pelo Ministério Público do
Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, através do 1º Departamento de Combate à
Corrupção de Timon.

Durante as investigações ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.

Segundo a polícia, o esquema consistia na liberação
fraudulenta de pagamentos de consórcios de serviços
oferecidos pelo banco, mediante apresentação de
notas fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava, ainda, com um
esquema de escoamento do dinheiro, proveniente das
liberações fraudulentas. O dinheiro escoava através de
contas de empresas, previamente, constituídas com
essa finalidade.

Ação criminosa entre funcionários, parentes e amigos

As investigações do MP-MA e da Polícia Civil
apontaram, ainda, que o esquema criminoso contava
com a participação de funcionários do Banco do Brasil
que tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações o Ministério

Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas, entre
elas, três funcionários do Banco do Brasil e um ex-
funcionário da mesma instituição.

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. Por: G1
MA

Categoria: Uncategorized
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TIMON - MPMA e Polícia Civil
desarticulam quadrilha que fraudou BB em

meio milhão de reais
 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos
pela instituição financeira, mediante apresentação de
notas fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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. (CCOM-
MPMA com informações da SSP/MA)
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Promotoria denuncia quadrilha que fraudou
Banco do Brasil
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Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pela
instituição financeira, mediante apresentação de notas
fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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MP MA junto a Policia Civil desarticula
quadrilha criminosa que fraudou Banco do

Brasil roubando cerca de 500mil reais
 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Sáb, 7 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Gilberto Lima

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

tags: MP, investigação
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MPMA lança campanha Agosto Lilás no dia
9 - ATOS, FATOS E BARATOS
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DRPETTA@GMAIL.COM | WWW.JORNALPEQUENO.CO

No próximo dia 9, segunda-feira, será lançada
oficialmente, no âmbito do Ministério Público do
Maranhão (MPMA), a campanha Agosto Lilás, que tem
como objetivo principal promover o enfrentamento da
violência contra a mulher. Em formato virtual, serão
apresentadas duas palestras sobre a temática, com
transmissão pelo canal da Escola Superior do MPMA
no Youtube.

A promotora de justiça Érica Canuto, do MP do Rio
Grande do Norte, vai proferir a palestra "Desafios
Atuais da Lei Maria da Penha e a Política Nacional
para Homens"; e o psicólogo José Magno da Silva
Rego vai enfocar o tema "Sobre Masculinidades".

A campanha faz referência à sanção da Lei Maria da
Penha (nº 11.340/ 2006), assinada no dia 7 de agosto
e que está completando 14 anos. O Agosto Lilás tem
como foco a divulgação da lei, que surgiu para
amparar as mulheres vítimas dos vários tipos de
violência: física, sexual, psicológica, moral ou
patrimonial.

O Agosto Lilás tem ações que vão da conscientização
à denúncia.

Por meio do Ligue 180, que atende todo o território
nacional, são registradas e encaminhadas denúncias
de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por
dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as
pessoas que ligam relatando eventos de violência
contra a mulher.

PROGRAMAÇÃO Ainda como parte da programação
outras atividades irão ocorrer no mês de agosto. No
dia 16,  o Centro de Apoio Operacional  do
Enfrentamento à Violência de Gênero (CAOp Mulher)
realiza o lançamento dos projetos Patrulha Maria da
Penha, Grupo Reflexivo Novo Olhar e Conversando
com Elas.

No dia 19 de agosto, terá início a segunda etapa do
curso "As Filósofas e o Direito - Justiça, Diversidade e
Igualdade", que também será transmitido pelo
Youtube.
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Dupla que matou sargento da reserva em
Timon é condenada a 52 anos de prisão
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O juiz Francisco Soares Reis Júnior, da 2ª Vara
Criminal de Timon, condenou a mais de 52 anos de
prisão os envolvidos no assassinato do sargento
reformado da Polícia Militar do Piauí Francisco de
Assis da Soledade, e de sua esposa Maria Antônia
Vilar da Soledade, durante assalto em setembro de
2020.

Conforme a decisão, os criminosos foram condenados
a 52 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, cada um,
pelo crime de latrocínio em regime fechado. Ainda foi
negado aos dois o direito de recorrer da sentença em
liberdade.

De acordo com o Ministério Público do Estado do
Maranhão (MPPI), os acusados, Wanderson Soares
dos Santos, conhecido por "Pé de pato" e Anderson
Pereira de Moura Fé, o "Andinho", no dia do latrocínio
roubaram a motocicleta, celular e carteira de um
homem identificado por Anderson Matheus Santos de
Oliveira, quando ele estava chegando em sua casa, no
bairro Parque Piauí, em Timon.

Algumas horas depois, segundo o MPPI, os acusados
realizaram o assalto contra o sargento Francisco de
Assis Soledade e sua esposa Maria Antônia Vilar da
Soledade, que estavam na porta de casa, próximos a
um carro de cor vermelha. O policial não entregou os
bens e Maria Antônia bateu em Anderson Pereira com
uma bengala, para se defender.

Segundo o MPPI, Francisco de Assis puxou uma arma
de fogo e efetuou um disparo contra um dos acusados,
que revidou e disparou pelo menos quatro vezes
contra o casal, que morreu ainda no local.

Os criminosos levaram a arma do policial, com quatro
munições calibre 38 intactas.

A polícia informou que ambos foram presos no mesmo
dia do crime, sendo que com Wanderson Soares foi
encontrada a motocicleta roubada e utilizada no
latrocínio. E, com Anderson Pereira, a arma da vítima
e um revólver calibre 38 Taurus.
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MPMA e Polícia Civil desarticulam
quadrilha que fraudou Banco do Brasil em

meio milhão de reais - ÚLTIMAS
NOTÍCIAS
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pela
instituição financeira, mediante apresentação de notas
fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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.
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A violência psicológica contra a mulher é a
base para outras violências , diz psicóloga

(Vida | Entrevista/Artenira Silva)
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ASSUNTOS AFINS

Bárbara Lauria/ Da equipe de O Estado

São Luís - Neste sábado, dia 7 de agosto, a Lei Maria
da Penha (nº 11.340) completa 15 anos de criação.
Com a função de estipular punição adequada e coibir
atos de violência doméstica contra a mulher, esses 15
anos são marcados por avanços e ainda muitos
desa f ios .  Em uma soc iedade  pa t r ia rca l  e
estruturalmente machista, existem vários tipos de
v i o l ê n c i a  c o n t r a  a  m u l h e r ,  q u e  n ã o  s ã o
necessariamente físicos, mas causam graves danos
em todos os âmbitos da vida dessa mulher, e a
violência psicológica é uma delas. Recentemente,
esse tipo de abuso psicológico que já era previsto no
artigo 7º da Lei Maria da Penha, foi incluído como
crime no Código Penal, com punição de reclusão de
seis meses a dois anos, além do pagamento de multa.
Essa mudança é parte da Lei 14.188/21.

Para alertar a população e explicar como combater
esse tipo de agressão, Artenira Silva, psicóloga, pós
doutora  em dire i tos humanos ,  docente  e
pesquisadora em gênero, conversou com O Estado.
Veja a entrevista abaixo:

Sabemos que a violência psicológica ainda é muito
difícil de identificar, muitas vezes as mulheres só
percebem depois que passaram por isso. Nesse caso,
você pode primeiro me explicar o que é a violência
psicológica contra a mulher?

A violência psicológica contra a mulher é qualquer
ação ou omissão que afete essa mulher em sua
autoestima, sua capacidade de tomar decisões, em
seu pleno desenvolvimento, em sua possibilidade de
definir livremente suas escolhas, inclusive no que diz
respeito a sua liberdade em relação a como ela se
veste, como ela se comporta, com quem ela se
relaciona, em seu cotidiano ou em suas esferas
específicas, como, por exemplo, no trabalho, dentro da
sua maternidade e do ambiente doméstico.

E sim, a violência psicológica contra a mulher ainda é
muito difícil de ser identificada pela própria vítima
porque ela é naturalizada. A partir do momento que,
historicamente, a gente se coloca na condição de estar
sempre desqual i f icando a mulher em vár ias

dimensões, isso se torna natural. Então basta que uma
mulher, por exemplo, se posicione, coloque suas
posições, e se elas forem contrárias as de quem está
ouvindo essa mulher, ela é facilmente rotulada como
"louca", "intransigente" ou de outra forma pejorativa. E
o objetivo da desqualificação de uma mulher, da
violência psicológica, é a humilhação dessa mulher.
Então a violência psicológica visa degradar e humilhar.

Que bens jurídicos são lesados diante da violência
psicológica?

Os bens jurídicos lesados com a violência psicológica
podem ser de três ordens. Eu posso ter uma lesão à
honra dessa mulher, então ela vai se sentir afetada de
uma forma muito objetiva, no que diz respeito a sua
dignidade e honra. O bem lesado também pode ser a
saúde dessa mulher, então se ela ocorre em âmbito
familiar, ela não acontece só uma vez, mas sim de
forma cíclica, e muitas vezes dura anos. Aquela
desqualificação de "você é burra", "você não entende",
"essa comida tá péssima", em que ela tá sempre
sendo exigida, mas nunca consegue corresponder ao
que tá se demando dela, vai comprometendo a
autoestima dela, a sua saúde em âmbito psicológico e
somático, porque ai ela tem cefaleia, enjoos, vômito,
perde a vontade de viver, etc. E o terceiro bem jurídico
lesado é o projeto de vida dela, é a existência dela,
quando ela passa a se comprometer a tal ponto que
perde emprego ou ela tem que abandonar o emprego,
deixa de se relacionar com os amigos e familiares,
precisa mudar de cidade. Quando os papéis sociais
dela, famílias, amigos, trabalhos, são irreversivelmente
afetados, o bem lesado, é o projeto de vida dessa
mulher.

Então você pode perceber que a violência psicológica
tem resultados diferentes a depender de o quanto ela
ocorre e o nível que ela ocorre.

Em casos em que homens tem poder de decisão
sobre o corpo da mulher, como os planos de saúde
que pedem autorização do marido para aplicar o DIU,
podem ser considerados como violência psicológica?

Esse não é um caso específ ico de violência
psicológica, porém é uma violência contra a mulher
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que gera consequências psicológicas. Quando
falamos da autorização do marido para uma mulher
colocar um DIU, a gente está diante a uma violência
reprodutiva. Não se trata especificamente de ter o
direito apenas sobre o corpo da mulher, mas o
controle ao sistema reprodutivo. Então vamos ter
violências obstétricas e violências reprodutivas. Agora,
todos os tipos de violência têm um impacto psicológico
que não são necessariamente categorizadas como
violências psicológicas. O estupro, por exemplo, é uma
violência física com impacto psicológico extremamente
intenso.

Como perceber os sinais de uma violência psicológica
em uma relação?

Temos que pensar em qualquer tipo de relação. Em
relação pai e filha, em irmão e filha, em mãe e filha, e
na relação amorosa, que pode ser do ficante ao
casamento. Tudo que definir controle e exercício de
posse sobre essa mulher, a gente vai entender como
sinalizador categorizante de violência psicológica. Por
exemplo, o seu namorado resolve dizer "entre casais
não existem segredos, você tem que me contar tudo",
essa palavrinha ai, "você tem que", já define uma
restrição da liberdade dessa mulher. Você não tem
que contar tudo porque você precisa manter sua
individualidade. Ou então "Eu te dou minha senha do
Instagram e você me da a sua", qual o objetivo de se
ter a senha de acesso de alguém que não seja
controlar essa pessoa? E você não controla a
fidelidade, você não controla o pensamento ou o
sentimento de alguém. Você pode tá beijando seu
namorado pensando numa outra pessoa.

Então, essa ficção de controle, de posse, que
normalmente os homens têm em relação às mulheres,
e que podem caracter izar também relações
int rafami l iares que não são amorosas,  são
caracterizadas como relacionamentos abusivos.

Inclusive, se aborda muito a violência psicológica em
casos de relacionamento amorosos, mas não tanto em
relacionamentos familiares de pais e filhos. É mais
difícil da vítima identificar esse abuso em relações
familiares?

Quando pensamos em violência contra crianças,
meninos e meninas, todas as estatísticas nacionais
apontam que o ambiente mais agressor para a criança
menor de sete anos, na primeira infância, é o
doméstico. E se, dentre as crianças, a mais agredida é
a menina, especialmente por abuso sexual, a gente vai
entender claramente que a violência psicológica
também está presente em relação as meninas e nas
mulheres. Então no caso da violência no ambiente
familiar, ela é mais naturalizada, pois os adultos
tendem a perceber seus filhos como objetos. Então

quando um homem percebe uma mulher como um
objeto, "é minha mulher", ele tá reproduzindo algo que
está naturalizado, pois pais têm esse sentimento de
posse sobre as filhas.

Como um amigo ou um parente pode ajudar uma
mulher que uma mulher pode estar expostas a essa
violência?

A melhor a juda sempre impl ica em exercer
acolhimento, compreensão, sem julgamentos e sem
impor que a vítima abandone seu agressor. Ela só
conseguirá abrir mão do convívio com seu agressor
quando superar sua dependência emocional dele e
quando recuperar sua autoestima. Estimular o
acompanhamento psicológico de profissional com
expertise em gênero também é muito importante.

Você pode explicar mais um pouco sobre como acaba
sendo esse acompanhamento psicológico e a
recuperação dessa vítima?

O tratamento psicológico da vítima se inicia com uma
avaliação psicodiagnóstica completa de modo que a
gente perceba o nível  de dano e poder de
consequência que a violência perpetra efetivamente
gerou, que pode ser em âmbito emocional e da honra
dessa paciente, pode ser um comprometimento
generalizado da saúde psicológica psicossomática
dessa paciente, então frequentemente elas já se
autoidentificam como estando mortas em vida, que
define frequentemente um diagnóstico de depressão,
com psicossomatizações intensas de doenças
crônicas, inclusive, ou um desgaste de seus papéis
sociais e de seu projeto de vida. Então, o diagnóstico
inicial do poder de dano dessa violência psicológica
cíclica e continuada, é o que define a forma de
tratamento que pode ser realizada tanto em âmbito
individual, quanto em âmbito familiar, incluindo
apoiadores sociais dessa mulher.

E qual a importância de se debater esse assunto?

Não só debater, como devidamente enfrentar e coibir a
violência psicológica contra as mulheres em todos os
âmbitos sociais, mas em especial nas instituições de
saúde e do sistema de justiça, é urgente, porque a
pandemia do século identificada pela ONU, antes da
Covid-19, é a pandemia de violação de diretos
humanos de mulheres, e a violência psicológica é a
absoluta base da pirâmide de violências. Ela pode ser
identificada de modo isolado ou ela acompanha todas
as demais formas de violência. Então a violência
psicológica não só se constitui como a segunda maior
violência denunciada nos canais 180, como ela se
configura como a violência mais dolorosa e com maior
poder de dano e desestruturação da vítima, de acordo
com a percepção das próprias vítimas.
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outras-violencias-diz-psicologa/
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MULHER - Agosto Lilás reforça o combate
à violência contra as mulheres e a

importância da convivência harmoniosa
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O Mirante da Balaiada foi o local escolhido para a
realização do ato alusivo ao Agosto Lilás nessa sexta-
feira (7). Idealizado pela Secretaria Municipal de
Políticas para as Mulheres, o momento contou com a
participação de diversos segmentos: OAB, Conselho
de Direitos da Mulher, Guarda Municipal, Câmara
Municipal de Caxias, além dos serviços ofertados pela
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, a
exemplo do Centro de Referência e Atendimento à
Mulher (CRAM).

O objetivo é expressar que todas são contra a
violência, e que muitas mulheres ainda sofrem dos
seus companheiros, assim sendo importante lutarem
para que os relacionamentos sejam harmônicos.

Na ocasião, a secretária municipal de Políticas para as
Mulheres, Márcia Marinho, destacou que estar
trabalhando para que a Lei nº 14.164 de 10 de junho
2021, ajude a incluir conteúdo sobre a prevenção da
violência contra a mulher nos currículos da educação
básica, e instituir a Semana Escolar de Combate à
Violência contra a Mulher no mês de março de cada
ano.

Site: http://caxias.ma.gov.br/2021/08/07/mulher-agosto-

lilas-reforca-o-combate-a-violencia-contra-as-mulheres-

e-a-importancia-da-convivencia-harmoniosa/
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Imperatriz: Lançada campanha "Todos Por
Elas: Se causa dor, não é amor"
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Em alusão ao Agosto Lilás - mês de enfrentamento e
combate à violência contra a mulher - e, também, ao dia
7 de agosto, data que marca os 15 anos da Lei Maria da
Penha - que criou mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra mulheres de todo o
Brasil -, a Secretaria de Estado da Mulher (SEMU) lança a
campanha "Todos Por Elas", com o mote "Se Causa Dor
Não É Amor", que pretende alertar a população sobre a
importância da prevenção e do enfrentamento à
violência contra a mulher no Maranhão, divulgando toda
a rede de apoio e os meios para ter acesso.

Em alusão ao Agosto Lilás - mês de enfrentamento e
combate à violência contra a mulher - e, também,
ao dia 7 de agosto, data que marca os 15 anos da Lei
Maria da Penha - que criou mecanismos para coibir e
prevenir a violência doméstica e familiar contra
mulheres de todo o Brasil -, a Secretaria de Estado da
Mulher (SEMU) lança a campanha "Todos Por Elas",
com o mote "Se Causa Dor Não É Amor", que
pretende alertar a população sobre a importância da
prevenção e do enfrentamento à violência contra a
mulher no Maranhão, divulgando toda a rede de apoio
e os meios para ter acesso.

A campanha concentra-se em motivar mulheres a
reconhecerem os primeiros sinais de violência e se
protegerem contra as consequências desastrosas que
um relacionamento abusivo pode trazer.

SERVIÇO

DIA 7 (SÁBADO)

O quê: Passeata de conscientização dos direitos das
mulheres.

Horário: 8h.

Onde: Praça de Fátima, em Imperatriz.

DIA 15 (DOMINGO)

O quê: Corrida de 5 km, para arrecadar alimentos para
a Casa da Mulher Maranhense.

Horário: 6h30.

Onde: Casa da Mulher Maranhense (Largada e
chegada) - Bairro Vila Nova, em Imperatriz.
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Investigação desarticula quadrilha que
desviou R$ 500 mil do Banco do Brasil no

Maranhão
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Alpanir Mesquita

Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pela
instituição financeira, mediante apresentação de notas
fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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.

Redação: CCOM-MPMA com informações da SSP/MA

Postado por Alpanir Mesquita às

Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest

Marcadores: Banco do Brasil , Corrupção , Fraude ,
Ministério Público , Peculato , Polícia Civil , Timon
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Assinar: Postar comentários (Atom)

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

Vargem Grande: Operação da Polícia Civil prende
acusada de tráfico de drogas no Bairro Soldadinho

Vargem Grande: Confira mais detalhes sobre a
realização do Festejo de São Raimundo Nonato em
2021

Professor morre após grave acidente na BR-222 em
Itapecuru-Mirim

Radialista e apresentador de TV morre após grave
acidente na BR-222

Bolsonaro chama Flávio Dino de gordo, que responde:
Está se oferecendo para ser meu personal trainer

Casal é preso por maus-tratos após morte de criança
de 6 anos em São Luís

Militar flagra esposa com amante e mata os dois em
São Luís
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Sociedade doente! Homens e mulheres comemoraram
assassinato de garota em São Luís

Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
Direito Larissa Costa

Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís

Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde

Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão

Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado

Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas

Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial

Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/08/investigac

ao-desarticula-quadrilha-que.html
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AÇAILÂNDIA: AGOSTO LILÁS - REDE
DE PROTEÇÃO À MULHER

PLANEJANDO AÇÕES QUE SERÃO
DESENVOLVIDAS DURANTE A

CAMPANHA
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Carlos Cristiano

No dia 04 de Agosto de 2021, a Rede de Proteção à
Mulher de Açailândia promoveu reunião com os
membros da Rede e com Influencers Digitais no
CRAM - Centro de Referência de Atendimento à
Mulher.

O encontro teve como objetivo o planejamento de
ações que serão desenvolvidas durante a Campanha
Agosto Lilás, mês que é dedicado à conscientização
pelo combate à violência contra a mulher e mostrar
que estamos juntas, amparadas por lei, e qualquer
forma de violência é crime. Tendo em vista o alcance
das redes sociais para a disseminação de diversos
temas, a Rede da Mulher construiu, juntamente com
as influencers presentes, atividades de prevenção a
esse tipo de violência através das redes sociais.

No mês de conscientização pelo fim da violência
contra a mulher comemoraremos os 15 anos da Lei
Maria da Penha, lei esta que surgiu da necessidade de
inibir os casos de violência doméstica no Brasil. Será
um mês de sensibilização e conscientização da
sociedade sobre o necessário fim da violência contra a
mulher, divulgar os serviços especializados da rede de
atendimento à mulher em situação de violência e os
mecanismos de denúncia existentes.

Da Assessoria

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

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

agosto-lilas-rede-de.html
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SÃO LUÍS - Lei Maria da Penha completa
15 anos; vereadores deatacam avanços e

incentivos
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Walkir Marinho

A Lei Maria da Penha, um dos mais importantes
dispositivos de combate à violência contra a mulher,
completa 15 anos neste sábado, 7 de agosto.
Salvando a vida de milhões de mulheres em todo o
Brasil ao longo dos anos, a Lei Maria da Penha mudou
a perspectiva da sociedade brasileira sobre a violência
doméstica, diminuindo a naturalidade com que, por
muitos anos, o país enxergou a frase "em briga de
marido e mulher não se mete a colher". A lei busca a
garantia de direitos e a difusão da compreensão de
que todo tipo de violência contra a mulher é crime e
precisa ser denunciado.

Fachada da Câmara Municipal de São Luís (Foto
Leonardo Mendonça)

Na Câmara de São Luís, a Comissão de Assistência
Social, Direitos Humanos, Mulher, Criança e
Adolescente, Juventude e Idoso é uma das comissões
que trabalham para garantir os direitos das mulheres e
diminuir os altos números de violência. Para a co-
vereadora Eunice Chê, do Coletivo Nós (PT), que
integra a comissão, a data é simbólica para celebrar
os instrumentos de proteção e defesa das vítimas de
violência, mas também serve para relembrar os
desafios acerca de uma punição mais rígida contra os
agressores.

"Entendemos que esse conjunto de medidas vem
proteger as mulheres em situação de violência, e, mais
do que tudo, salvar vidas. Apesar disso, também
entendemos que os agressores deveriam receber
punição mais rigorosa, porque muitos acabam
cometendo os crimes e somem, não sendo punidos.
Quantos que cometeram agressões ou feminicídio
estão soltos?", questiona.

NOVA CONQUISTA DE DIREITOS

No ano em que a Lei Maria da Penha completa 15
anos, mais uma ação violenta está devidamente
tipificada no Código Penal: a violência psicológica.
Além de criar um novo tipo penal, prevendo punição
específica para quem pratica a violência, a Lei nº
14.188/2021 agravou a pena de lesão corporal

cometida contra a mulher e instituiu o programa "Sinal
Vermelho" de combate à violência doméstica.

A tipificação deste tipo de violência contribui para
maior amparo às vítimas deste tipo de abuso. Muitas
vezes, antes de chegar a ser violentada fisicamente, a
vítima sofre graves danos psicológicos por meio de
abusos que nada têm a ver com o toque físico, mas
com a diminuição das liberdades, da autoestima, do
amor próprio e do bem-estar mental da mulher.

A co-vereadora Raimunda Oliveira, do Coletivo Nós,
destaca que esta é mais uma alteração que irá ampliar
a defesa das mulheres. "Ano após ano estamos
avançando na construção da Lei Maria da Penha, por
meio de alterações que ampliam a garantia de direitos.
Esta nova alteração fortalece ainda mais os
mecanismos de defesa dos direitos dessas mulheres,
apesar dos registros de violência ainda serem muito
grandes", frisou.

NÚMEROS

De acordo com dados do jornal Folha de São Paulo,
colhidos com as Secretarias de Segurança Pública
dos estados e do Distrito Federal, em 2020, ano em
que se iniciou o isolamento social por conta da
pandemia, 1.338 mulheres foram assassinadas por
sua condição de gênero, assassinatos praticados em
sua maioria por companheiros, ex-companheiros ou
pretensos companheiros.

Levantamento do Datafolha encomendado pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública indicou que uma em
cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter
sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil,
durante a pandemia, o que significa um número de 17
milhões de mulheres (24,4%) que sofreram violência
física, psicológica ou sexual no último ano.

Site: https://horaextra.slz.br/2021/08/07/sao-luis-lei-

maria-da-penha-completa-15-anos-vereadores-

deatacam-avancos-e-incentivos/
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Lei Maria da Penha completa 15 anos neste
sábado
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joel

Data representa um marco histórico na luta pela
garantia de direitos das mulheres

São Luís - O Tribunal de Justiça do Maranhão - por
meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Domést ica e Famil iar
(CEMULHER/TJMA) - faz alusão aos 15 anos da Lei
Maria da Penha, celebrados neste sábado (7).

A data representa um marco histórico na luta pela
garant ia  de d i re i tos das mulheres.  "É uma
oportunidade de ref lexão sobre os avanços
conquistados e os inúmeros desafios ainda a serem
enfrentados, em virtude dos alarmantes e crescentes
índices de violência contra a mulher, no país e no
Maranhão" ,  d i sse  o  p res iden te  do  TJMA,
desembargador  Lou r i va l  Se re jo .

Para garantir a efetividade da Lei Maria da Penha, a
CEMULHER do TJMA trabalha, incansavelmente, para
divulgar a legislação junto à população e facilitar o
acesso à justiça as mulheres que sofrem violência.
Com esse intuito, o órgão promove diversas ações e
campanhas educativas com vistas a conscientizar a
sociedade sobre a importância da prevenção e do
combate à violência doméstica e familiar contra a
mulher.

O presidente da Coordenadoria da Mulher do TJMA,
desembargador Cleones Carvalho Cunha, ressaltou a
relevância social da data e enfatizou a luta empenhada
pela Justiça maranhense, ao longo dos anos, no
combate à violência doméstica e familiar contra a
mulher.

"O Poder Judiciário do Maranhão, antes mesmo da Lei
Maria da Penha, já vivenciava o enfrentamento da
violência doméstica. A Casa Abrigo, por exemplo, foi
criada em 1999, durante a gestão do desembargador
Jorge Rachid. Desde aquela época, já realizávamos
eventos com panfletagens sobre a legislação",
pontuou.

O desembargador Cleones Cunha ressaltou que a
sanção da le i ,  em 2006,  proporc ionou um
enfrentamento mais efetivo à violência doméstica e
conclamou a sociedade para essa luta diária. "A
chegada da Lei Maria da Penha nos possibilitou um

combate mais efetivo a essa violência, que é
inconcebível ainda existir nos dias de hoje! Todos nós
precisamos lutar, diariamente, contra essa chaga que
assola a nossa sociedade", pontuou.

Dados

De acordo com levantamento enviado pela
Coordenadoria Estadual da Mulher do TJMA, o Poder
Judiciário do Maranhão já recebeu 82.588 pedidos de
medidas protetivas de urgência, desde o ano de 2006
até o dia 27 de julho de 2021, conforme relatório de
movimentação processual extraído dos sistemas
Themis PG e Processo Judicial eletrônico (PJe), pela
Diretoria de Informática e Autuação do Tribunal.

Desse universo, no período de 2017 a 2021 (julho),
ingressaram 53.628 pedidos na Justiça. Desse total,
foram concedidas 46.311 medidas protetivas; 863
revogadas; e 1.378 não concedidas. Só neste ano, o
Poder Judiciário estadual já recebeu 7.901 pedidos de
medidas protetivas de urgência, até o dia 27 de julho.

Em relação a crimes de feminicídio (homicídio de
mulheres com base em violência doméstica ou
discriminação de gênero), foram 48 casos registrados
em 2019; 60 em 2020; e 28 neste ano.

Casa Abrigo

Implantada em 1999, na gestão do desembargador
Jorge Rachid Mubárack Maluf, a Casa Abrigo atende
mulheres vítimas de violência doméstica, seus filhos
e filhas. A instituição oferece, ainda, capacitação
profissional como forma de promover a geração de
trabalho e renda, além de atendimento psicossocial e
de saúde.

Maria da Penha

A Lei nº 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006,
passou a ser chamada de Lei Maria da Penha, em
homenagem à cearense Maria da Penha, cujo marido
tentou matá-la duas vezes e, que desde então, se
dedica à causa do combate à violência contra as
mulheres.

A luta jurídica, política e histórica travada pela
cearense - sobrevivente de violência doméstica - por
proteção e pela punição do seu agressor culminou
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com a sanção da Lei.

Seu caso ganhou repercussão internacional, chegando
até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA).

A lei tipifica as situações de violência doméstica,
proíbe a aplicação de penas pecuniárias aos
agressores, amplia a pena de um para até três anos
de prisão e determina o encaminhamento das
mulheres em situação de violência, assim como de
seus dependentes, a programas e serviços de
proteção e de assistência social.

SAIBA MAIS

Pedal da família

Em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha, a
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar do TJMA, em parceria
com a Igreja Santo Antônio de Pádua, promove neste
sábado (7), o Pedal da Família, às 16h.

O evento integra a Semana da Família, com o tema
"Alegria do amor na família". A largada acontecerá da
Igreja Santo Antônio de Pádua, no bairro Cohajap.

A iniciativa contará com a presença do presidente da
Coordenadoria da Mulher do TJMA, desembargador
Cleones Carvalho Cunha, da equipe do órgão, de
integrantes da igreja e da comunidade.

Site: https://www.joeljacintho.com.br/lei-maria-da-penha-

completa-15-anos-neste-sabado/
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MPMA e Polícia Civil desarticulam
quadrilha que fraudou Banco do Brasil em

meio milhão de reais
 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLICIA - pág.: 10. Dom, 8 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5* Promotoria
Especializada de Timon. e pela Policia Civil do
Maranhão, por melo do 1° Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações. ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.
O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pela
instituição financeira, mediante apresentação de notas
fiscais falsas A estrutura criminosa contava ainda com
um esquema para escoar o dinheiro proveniente das
liberações fraudulentas, por meio de contas de
empresas previamente constituídas com essa
finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa. Lavagem de
Dinheiro e Peculato Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex--funcionário
da mesma instituição.

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.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos
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SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA:
Acordo disciplina realização de festas e

eventos
 

ARIMATÉIA JR / IMPERATRIZ / MA. Dom, 8 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com o objetivo de evitar crimes durante a realização
de eventos, manter o sossego, a paz social e garantir
o respeito às normas sanitárias na pandemia, o
Ministério Público do Maranhão firmouTermo de
Ajustamento de Conduta (TAC) com o Município de
São Pedro da Água Branca e proprietários de bares e
demais estabelecimentos.

O acordo foi assinado pela titular da 1ª Promotoria de
Justiça de São Pedro da Água Branca, Sandra
Fagundes Garcia; pela prefeita Marília Gonçalves de
Oliveira; e pelos empresários Luís Gonzaga dos
Santos (Clube Kalamazon), Dalva Vieira dos Santos
(DL Eventos), Francisco Elias Pereira (Parque da
Vaquejada), Francisco Ribeiro da Silva (Bar da
Raimundinha) e Paulo Roberto Rezende Ericeira
(Empório).

Os  p rop r i e t á r i os  de  es tabe lec imen tos  se
comprometeram a realizar eventos, festas ou demais
espetáculos somente nos horários de 20h às 23h59
nas sextas-feiras, sábados e domingos. A mesma
regra deve ser seguida nas praças, avenidas, ruas e
locais públicos.

Os empresários (compromissários) comprometeram-
se a estabelecer a quantidade máxima de duas festas
por final de semana, sendo uma a cada dia (sexta,
sábado e domingo). O uso de máscaras de proteção
fica mantido a fim de garantir a proliferação da Covid-
19.

O TAC estabelece a obediência ao distanciamento
social de, no mínimo, 1,5m, em qualquer situação e
lugar, entre grupos de pessoas. Nos estabelecimentos
privados, deve ser garantida a lotação máxima de 60%
da capacidade, com limites de 150 pessoas (espaços
fechados) e 300 (ambiente aberto).

Cabe aos compromissários a obrigação de prestar,
aos usuários, clientes, empregados e colaboradores,
informações claras sobre medidas profiláticas e
ostensivas de saúde e higiene acerca da Covid-19 e
seu combate. Devem disponibilizar álcool em gel e/ou
água, sabão e equipamento sanitário a fim de garantir
as medidas de higiene.

Outro item enfatiza a proibição de venda de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos, assim como a
proibição da entrada deste público, sem que estejam
acompanhados de pais/responsáveis.

Os realizadores de festas se comprometeram a não
realizar os eventos em um raio de 200 metros de
estabelecimentos de ensino, hospitais, postos de
saúde, creches, asilos, igrejas (durante a realização
dos cultos religiosos) e não utilizar som ou permitir
veículos com som, em volume que possa perturbar o
sossego da população.

O descumprimento de qualquer medida implicará
aplicação de multa de R$ 5 mil a ser revertida em
favor dos projetos sociais desenvolvidos pelo Poder
Judiciário no município. A pena será duplicada em
casa hipótese de reincidência.

Fonte:

Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1029467/sao-pedro-

da-agua-branca-acordo-disciplina-realizacao-de-festas-e-

eventos
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MP denuncia 10 pessoas por desvio de meio
milhão do Banco do Brasil

 

GRANDE PONTO / RN - COTIDIANO. Dom, 8 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão encaminhou uma
denúncia à justiça contra 10 pessoas suspeitas de
desviarem mais de meio milhão de reais dos cofres do
Banco do Brasil. Elas foram acusadas de organização
criminosa, lavagem de dinheiro e peculato.

Segundo o MP, entre os acusados há três funcionários
e um ex-funcionário do banco. Os promotores pediram
o afastamento dos trabalhadores ativos da empresa
por possibilidade de reiteração das condutas e novos
danos ao patrimônio .

Para desviar o dinheiro, explica o órgão, os suspeitos
fraudavam pagamentos de consórcios de serviços do
Banco do Brasil gerando notas fiscais falsas.

O órgão afirma que as investigações descobriram
movimentações financeiras suspeitas dos acusados,
incompatíveis com suas rendas .

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos , afirmou em nota o
MP.

A investigação foi conduzida pela 5ª promotoria
especializada de Timon, com apoio da Polícia Civil do
Maranhão. A assessoria do Banco do Brasil ainda não
se manifestou.

Site: http://www.grandeponto.com.br/noticia/mp-

denuncia-10-pessoas-por-desvio-de-meio-milhao-do-

banco-do-brasil
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MP pede anulação de seletivo para
professores e monitores de São Bento
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A de te rm inação  deve -se  a  uma  sé r i e  de
i r regu la r i dades  de tec tadas  no  se le t i vo .

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
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.
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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".

Site: https://ma98.com.br/2021/08/08/mp-pede-anulacao-

de-seletivo-para-professores-e-monitores-de-sao-bento/
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Campanha Agosto Lilás, do MPMA, será
lançada nesta segunda-feira, 9 (Cidades |

Violência contra a mulher)
 

O ESTADO DO MARANHÃO ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Dom, 8 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

São Luís - Nesta segunda-feira, 9, segunda-feira, será
lançada oficialmente, no âmbito do Ministério Público
do Maranhão (MPMA), a campanha Agosto Lilás, que
tem como objetivo principal promover o enfrentamento
da violência contra a mulher. Em formato virtual, serão
apresentadas duas palestras sobre a temática, com
transmissão pelo canal da Escola Superior do MPMA
no Youtube.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/08/cam

panha-agosto-lilas-do-mpma-sera-lancada-nesta-

segunda-feira-9/
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Presidente da Câmara esclarece dúvidas e
apresenta documentações que comprovam
realização da prestação de contas da saúde

em 2019
 

PORTAL DO GUIGUI / IMPERATRIZ / MA. Dom, 8 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.

Sidney Rodrigues - ASSIMP

Fotos - Fábio Barbosa

Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/08/08/presidente-

da-camara-esclarece-duvidas-e-apresenta-

documentacoes-que-comprovam-realizacao-da-

prestacao-de-contas-da-saude-em-2019/
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Operação desarticula grupo que fraudou
Banco do Brasil no MA

 

SUA CIDADE / SÃO LUÍS / MA. Dom, 8 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Uma investigação realizada pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria
Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do
Maranhão, por meio do 1º Departamento de Combate
à Corrupção de Timon, resultou na desarticulação de
organização criminosa responsável pelo desvio de
mais de meio milhão de reais dos cofres do Banco do
Brasil.

Durante as investigações, ficou constatado que alguns
integrantes do esquema realizaram movimentações
financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.

O esquema consistia na liberação fraudulenta de
pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pela
instituição financeira, mediante apresentação de notas
fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema
para escoar o dinheiro proveniente das liberações
fraudulentas, por meio de contas de empresas
previamente constituídas com essa finalidade.

De acordo com as investigações do Ministério
Público, o esquema criminoso contava com a
participação de funcionários do Banco do Brasil que
tinham acesso aos sistemas para inclusão de
informações e dados e a consequente liberação dos
pagamentos.  Os funcionár ios faci l i tavam os
pagamentos de consórcios contratados por cônjuges,
parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações, o Ministério
Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos
crimes de Organização Criminosa, Lavagem de
Dinheiro e Peculato. Entre os denunciados estão três
funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário
da mesma instituição.

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.

Fonte: MPMA

Site:

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

desarticula-grupo-que-fraudou-banco-do-brasil-no-ma
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Polícia Civil e Ministério Público
desarticular quadrilha que fraudou Banco do

Brasil em meio milhão de reais em
Timon/MA

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Dom, 8 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

Uma investigação realizada pelo 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 desarticulação de organização
criminosa responsável pelo desvio de mais de meio
milhão de reais dos cofres do Banco do Brasil.

Durante as investigações 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 inst i tuição f inanceira, 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.

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.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/08/policia-

civil-e-ministerio-publico.html
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LEI MARIA DA PENHA COMPLETA 15
ANOS

 

BLOG FOLHA DE CUXÁ / AÇAILÂNDIA / MA. Dom, 8 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

Sancionada no dia 07 de agosto de 2006, a Lei

Maria da Penha é um marco no combate à violência
contra a mulher. Legislação

representa um marco na proteção de mulheres e na
proteção da violência doméstica

e familiar contra a mulher. Agosto Lilás , mês de
prevenção e

combate à violência contra a mulher.

Prefeitura

de Açailândia - Compromisso com Você

Site: https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/08/lei-maria-

da-penha-completa-15-anos.html
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