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MPMA e Polícia Civil desarticulam
quadrilha que fraudou Banco do Brasil em
meio milhão de reais
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.

danos ao patrimônio da instituição financeira.
Site: https://ma98.com.br/2021/08/09/mpma-e-policiacivil-desarticulam-quadrilha-que-fraudou-banco-dobrasil-em-meio-milhao-de-reais/

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 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 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
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Proposta de doação de terreno para o
Ministério Público é aprovada por
unanimidade na Câmara
Nesta quinta-feira (05), por unanimidade, os
vereadores aprovaram a proposição n° 420/2021 que
solicita a viabilização de um estudo para a doação de
uma área do município localizada no bairro Santa Inês,
no loteamento Quinta do Jacob, para a construção de
um anexo da sede do Ministério Público Estadual MP-MA.
A proposta atende a solicitação feita pelo Procurador
Geral de Justiça do Maranhão, Dr. Eduardo Nicolau,
em visita realizada na Câmara, no dia 15 de julho
deste ano, quando anunciou a intenção de construir
em Imperatriz um posto de atendimento da Promotoria
Distrital.

para as famílias da região do bairro Santo Inês que
tenham proximidade com os projetos e ações do MP" ,
disse.
Também se manifestou o vereador Renê Souza (PTB)
que salientou o crescimento da cidade e a importância
da iniciativa "louvável do MP que busca facilitar aos
munícipes o acesso aos órgãos judiciários da nossa
região".
Chiquim da Diferro (DEM) lembrou que a localização
escolhida para receber o investimento "irá beneficiar
toda a região da proximidade do bairro Santo Inês" .
Karol Tragante - ASSIMP

Em discussão, os vereadores manifestaram a
importância da união de esforços para agilizar o
trâmite do processo, uma vez que o recurso para a
execução da obra, por parte do Ministério Público, já
está disponível.

Fotos - Gidel Sena
Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/08/09/propostade-doacao-de-terreno-para-o-ministerio-publico-eaprovada-por-unanimidade-na-camara/

O presidente da Casa, vereador Alberto Sousa (PDT)
adiantou aos colegas que já tratou da pauta com o
prefeito Assis Ramos, e que o mesmo já sinalizou
positivamente a doação.
"Sairemos do papel e teremos uma ação prática e
benéfica para toda a nossa cidade. Já temos um
entendimento positivo por parte do prefeito para a
realização desta doação e, agora, com a aprovação
dos pares na matéria vamos dar mais um passo para
viabilizar a construção da sede do instituto em área de
interesse público" destacou o presidente.
"Essa ação visa o combate a criminalidade e
proporciona aos nossos cidadãos que vivem em
situação de vulnerabilidade social uma aproximação
com os órgãos de justiça do nosso Estado" , salientou
o vereador Adhemar Freitas Jr (SDD).
Para Flamarion Amaral (PCdoB), o "Procurador Geral
nos trouxe esse presente, para possibilitar o
desenvolvimento de projetos sociais para a nossa
cidade" . Assim como, o parlamentar Fábio Hernandez
(PP), ressaltou a importância da localização escolhida.
" Sabemos que temos várias regiões carentes na
cidade, mas nesse momento, é importante demais
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Ministério Público lança campanha "Agosto
Lilás" em Imperatriz
Ação visa combater violência contra a mulher

NÚMEROS DA VIOLÊNCIA

Ação visa combater violência contra a mulher

No ano de 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.

Nesta segunda feira dia 9, 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.

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.
AÇAILÂNDIA
Em Açailândia, a promotora de justiça Sandra
Fagundes Garcia, coordenadora do CAOp Mulher,
reuniu-se na quarta-feira, 5, com integrantes da Rede
de Proteção à Mulher para discutir sobre a
programação do Agosto Lilás na cidade.
Foram discutidas ações como participação em
programas de rádio, entrevistas com comunicadores
locais, além da inauguração da Casa de Apoio à
Mulher do povoado São Romão, na zona rural do
município, e a instalação da Patrulha Maria da Penha
em Açailândia, prevista para o dia 3 de setembro.
Participam da rede representantes do Ministério
Público, Judiciário, OAB, Prefeitura, Câmara de
Vereadores, Conselho Municipal da Mulher, Polícia
Militar, meios de comunicação, entre outros
segmentos da sociedade civil. "Estamos todos juntos
para que, de fato, seja feita a conscientização
necessária pelo fim da violência contra a mulher",
afirmou Sandra Garcia.
Fonte : José Luís Diniz (CCOM-MPMA)
Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/09/ministeriopublico-lanca-campanha-agosto-lilas-em-imperatriz/

A partir do 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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Balsas desativa hospital de campanha
Com a redução nos números da pandemia, cidade vai
desativar o hospital de campanha.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/08/09/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.30.42-06.33.02-1628504912.mp4

4

RÁDIO SINAL VERDE FM / CAXIAS / MA - CAFÉ ON-LINE. Seg, 9 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Policial que matou médico será processado
por homicídio duplamente qualificado
José Carlos

O delegado titular da Delegacia de Homicídio e
Proteção a Pessoa de Imperatriz informou que o
policial militar Adonias Sadda deverá ser processado
por homicídio duplamente qualificado. Adonias é o
único suspeito de atirar contra o médico Bruno Calaça,
morto na madrugada, em uma festa no dia 26 de julho,
em Imperatriz. O resultado do corpo de delito ajudou a
desfazer a tese de defesa que argumentou ter sido um
disparo acidental.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/09/RDIOSINALVER
DEFMCAXIASMA-06.16.24-06.19.37-1628511705.mp3
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15 anos de Lei Maria da Penha
Entrevista com a Promotora de justiça, Selma Regina.
TAGS: MINITÉRIO PÚBLICO
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/08/09/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.38.30-07.54.39-1628506972.mp4
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PGJ recebe homenagem em reunião do
Conselho Nacional de Corregedores Gerais
do MP
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, e a
corregedora-geral do Ministério Público do
Maranhão, Themis Pacheco de Carvalho,
participaram, nesta sexta-feira, da 123ª Reunião do
Conselho Nacional de Corregedores Gerais dos
Ministérios Públicos dos Estados e da União
(CNCGMPEU), realizada no Rio de Janeiro.
Na ocasião, o chefe do MPMA foi homenageado com
uma comenda entregue pela presidente do Conselho,
Luciana Sapha Silveira. A homenagem deu-se em
reconhecimento ao trabalho desenvolvido em favor da
instituição.
Nicolau integrou o colegiado nacional nas três vezes
em que foi corregedor-geral, sendo a primeira de 2005
a 2007; a segunda, de 2017 a 2019; e a terceira, de
2019 a 2020, quando foi nomeado procurador-geral de
justiça.

precedentes obrigatórios". Foram expositores a
procuradora de justiça Maria Cristina dos Anjos
Tellechea e o promotor de justiça Bruno Barcelos
Cavaco, ambos também do MP do Rio de Janeiro.
O corregedor nacional do CNMP, Rinaldo Reis Lima, e
o presidente da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (CONAMP), Manoel Victor Sereni
Murrieta e Tavares, se manifestaram na abertura da
reunião.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site: https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/08/pgjrecebe-homenagem-em-reuniao-do-conselho-nacionalde-corregedores-gerais-do-mp/

Ao entregar a medalha ao homenageado, a
corregedora-geral do MPMA enalteceu as qualidades
do procurador-geral como colega, procurador e gestor,
por ser "defensor do consenso e de ideias inovadoras".
Eduardo Nicolau agradeceu a homenagem e o
reconhecimento ao trabalho em favor da instituição.
"Fico lisonjeado e orgulhoso com a homenagem do
Conselho Nacional de Corregedores, o que me deixa
ainda mais motivado em continuar prestando serviços
ao Ministério Público e à sociedade maranhense",
afirmou.
A promotora de justiça Alessandra Darub, chefe de
gabinete da Corregedoria-Geral do MPMA, também
participou da reunião.
PROGRAMAÇÃO
Como parte da programação da reunião do
CNCGMPEU, o promotor de justiça Emerson Garcia,
do MP do Rio de Janeiro, proferiu a palestra "A
improbidade administrativa e sua compreensão nos
planos civil e administrativo".
Em seguida, foi abordado o tema "O Ministério
Público Brasileiro e a gestão institucional dos
3
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Estudante cria pesquisa para mensurar
violência psicológica nas mulheres (Cidades
| Violência psicológica contra a mulher)
Bárbara Lauria / Equipe O Estado

São Luís - No último dia 29 de julho, foi sancionada,
sem vetos, a Lei 14.188, de 2021, que cria o programa
Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e
Familiar. O texto também inclui no Código Penal
(Decreto-Lei 2.848, de 1940) o crime de violência
psicológica contra a mulher, o que é considerado a
base das outras violências que ocorrem ciclicamente
na sociedade. Contudo, mesmo se tornando crime, a
violência psicológica ainda é naturalizada pela
sociedade, e foi pensando em debater isso, que a
estudante de psicologia da Universidade Federal do
Maranhão, Larissa Fook., criou uma pesquisa para
mensurar essa violência.
Intitulada como "O que os olhos não veem, o coração
não sente? Desenvolvimento de um instrumento
brasileiro para avaliar a violência psicológica contra a
mulher", a pesquisa, que durou cerca de um ano, tem
como objetivo principal desenvolver um instrumento
capaz de mensurar o nível de violência psicológica
praticada por parceiro íntimo contra a mulher,
investigando quais comportamentos são identificados
como violentos e como eles afetam a vítima.
"A gente buscou identificar que comportamentos
constituem a violência psicológica mais
especificamente. Além de investigar as evidências de
validade do instrumento, verificar a qualidade
psicométrica dele, a gente buscou também relacionar
com variáveis externas, que no caso foram autoestima
e emoções negativas, como depressão, ansiedade e
estresse. Então, além de desenvolver o instrumento,
vimos na pesquisa que quanto maior a violência
sofrida, menor a autoestima e maior o nível de
depressão e estresse", explica Larissa.
Como a pesquisa foi realizada durante o momento de
pandemia da Covid-19, para chegar aos resultados,
Larissa fez um levantamento de informações através
de formulários onlines entre mulheres que estavam, ou
tiveram recentemente, relacionamentos que duraram
mais de seis meses. "Não utilizamos uma amostra de
mulheres que já tinham passado por violência
psicológica, decidimos abordar a população feminina
em geral. Tiveram algumas respostas em que

mulheres relataram não sofrer violência psicológica no
relacionamento, como tiveram mulheres que relataram
sofrer algum nível dessa violência", explica.
Resultados
A pesquisadora conta que conseguiu construir
instrumento com boas qualidades psicométricas, e que
a partir desse instrumento foram identificados dois
fatores: A violência Psicológica Direta e a Violência
Psicológica Indireta. De acordo com Larissa, cada um
desses níveis possuem características específicas que
como um todo são identificadas como violência
psicológica.
"Os comportamentos de violência indireta seriam
aqueles um pouco mais sutis, como monitorar
mensagens, delimitar idas e vidas a determinados
lugares, pedir para que essa mulher troque de roupa
de uma forma mais sutil, como falar 'ah, essa roupa
não tá legal, por quê não vai com aquela?'. Já os
comportamentos de violência direta, embora também
sutis, porque a violência psicológica como um todo é
uma violência silenciada, eles seriam humilhações,
xingamentos, menosprezos", explica.
Além disso, Larissa também destaca que na pesquisa
foi levantado que possivelmente a violência contra a
mulher comece com a violência psicológica indireta, e
vai se agravando com o tempo até chegar em casos
mais graves.
Novos projetos
O artigo da pesquisadora foi aceito, e será publicado,
na revista Contextos Clínicos, uma publicação da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) que
publica artigos sobre investigações empíricas e
revisões sistemáticas e integrativas da literatura que
abordem a psicologia clínica em diferentes contextos.
Além disso, Larissa também conta que tem interesse
em continuar com a pesquisa durante um mestrado,
delimitando ainda mais o grupo que sofre essa
violência. "Também quero analisar a questão de raça,
classe e sexualidade, porque querendo ou não, a
violência contra a mulher também está relacionada a
4
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esses fatores".
Saiba mais sobre violência psicológica
Em conversa com O Estado, em celebração ao Agosto
Lilás, mês de combate a violência contra mulher, a
psicóloga e doutora em direitos humanos, Artenira
Silva, explicou o que é violência psicológica e como
combatê-la. Veja aqui a entrevista completa.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/09/estu
dante-cria-pesquisa-para-mensurar-violenciapsicologica-nas-mulheres/
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Prefeitura amplia frota de transporte coletivo
na retomada das aulas presenciais em São
Luís
A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), ampliou,
desde o início da semana, a frota de transporte
coletivo para atender a demanda dos estudantes que
começam a voltar para o ensino presencial neste
semestre. A partir de agora, são 708 veículos em
circulação na capital. O objeto é garantir que sejam
cumpridas as medidas sanitárias contra a Covid-19.
Os ônibus estão operando nos dias úteis e nos
períodos de pico, pela manhã e tarde. A ação é parte
dos diálogos que a SMTT, na gestão do prefeito
Eduardo Braide, vem mantendo com os empresários
do setor, com o Sindicato dos Transportes (SET) e
outras entidades. Durante o período, as fiscalizações
estão sendo intensificadas para prevenir
irregularidades e controlar o fluxo de passageiros nos
ônibus e terminais de integração. A medida atende à
Portaria nº 090/21, publicada pelo Município, dia 26
de julho.
"Por orientação do prefeito Eduardo Braide, além das
ações de reforço e acompanhamento do Sistema de
transporte que já são realizados todos os dias,
estamos ampliando de maneira gradual o número de
ônibus do transporte coletivo em circulação na capital,
dando atenção especial para a volta das aulas e
também das atividades do comércio e do serviço
público. Por isso, aumentamos para 708 o número de
ônibus em circulação na cidade e também
intensificamos o monitoramento de linhas que
apresentarem maior demanda de passageiros dentro
dessa retomada. Todos os cinco terminais estão com
frota reserva, além do Rapidão que atende nos
horários de pico", detalhou o secretário Cláudio
Ribeiro.
Ele acrescentou que as equipes técnicas do órgão
juntamente com o SET estão realizando a análise
diária do número de usuários do transporte coletivo,
levando em consideração os horários, linhas,
bairros/regiões e dias da semana, e, caso haja
necessidade, a SMTT fará a incorporação de novos
veículos. "Sabemos que as aulas estão voltando em
formato híbrido e paulatinamente; e desta forma,
temos dialogado também com a Secretaria Municipal
de Educação (Semed) e com entidades da área sobre

como será o novo formato de ensino na cidade. Nosso
intuito é que o cidadão não fique desassistido para ir à
escola, nem mesmo ao trabalho ou para realizar
alguma atividade".
De acordo com o titular da SMTT, o trânsito também
recebeu incremento com a presença de agentes em
pontos de maior movimentação da capital,
principalmente próximo às escolas e nas principais
avenidas e vias de grande circulação de veículos para
garantir a fluidez no trânsito. "Também montamos uma
ação com a presença de agentes em pontos de maior
demanda de organização de trânsito para evitar
problemas de fluidez, seja próximo a escolas, seja em
cruzamentos de vias", disse.
Rapidão
Os alunos, professores e colaboradores da Educação
também contam com o serviço do 'Rapidão São Luís'.
A iniciativa, inédita na capital maranhense, interliga os
cinco Terminais de Integração e diminui o tempo de
viagem, garantindo mais agilidade e eficiência no
serviço de transporte público.
Os ônibus, que são articulados, atendem aos
Terminais de Integração Cohama-Vinhais, CohabCohatrac, Praia Grande, São Cristóvão e do Distrito
Industrial. O serviço funciona nos horários de pico, e
desafoga o fluxo de passageiros, garantindo mais
conforto e segurança.
O 'Rapidão São Luís' mantém o benefício do Bilhete
Único entre as linhas nos horários de circulação diária
- de segunda a sexta. Com isso, o usuário poderá
usufruir do serviço em uma linha convencional e pegar
o 'Rapidão', sem alteração no tempo de uso do
benefício, e vice-versa.
Ainda, durante o período, os 'corujões' também estão
funcionando normalmente, conforme a programação
nas Ordens de Serviços da SMTT.
Protocolos sanitários
A secretaria reforça que os passageiros só estão
embarcando nos ônibus se estiverem utilizando
6
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máscaras de proteção facial contra a Covid-19.
Motoristas, cobradores e colaboradores que trabalham
nos Terminais de Integração, também usam utilizar
máscaras durante as viagens e no expediente de
trabalho.
Os servidores que trabalham nos terminais, são
autorizados pela SMTT a não permitir a circulação de
pessoas sem máscara de proteção contra o novo
coronavírus, dentro dos locais.

- Viva Cidadão da Beira-Mar: de segunda a quinta
feira, das 7h às 13h e das 14h às 17h;
-Vivas dos Shoppings Passeio (Cohatrac), e Ilha
(Maranhão Novo): segunda a quinta-feira, das 9h às
13h e das 14h às 19h; sexta-feira, das 9h às 13h, das
14h às 18h
Site: http://www.rosecastro.com.br/2021/08/prefeituraamplia-frota-de-transporte.html

Sanitização
Para garantir mais segurança sanitária aos usuários,
os ônibus que atendem ao transporte coletivo de São
Luís, diariamente, passam por um processo de
sanitização, pela manhã e tarde, seguindo as
recomendações do Ministério da Saúde (MS). Além
disso, foram feitas intervenções dentro dos terminais
para manter o distanciamento nas plataformas de
embarque e desembarque de passageiros e a
instalação de pias para a lavagem das mãos.
As ações integram o Plano de Enfrentamento à Covid19, da gestão do prefeito Eduardo Braide. Além disso,
os terminais e paradas de ônibus também são limpos,
uma vez ao dia, com produtos químicos capazes de
minimizar a propagação do novo coronavírus nesses
ambientes.
Ampliação de pontos de vendas de créditos estudantis
A Prefeitura também ampliou pontos de vendas de
créditos estudantis para transporte coletivo e o horário
de funcionamento das unidades. O objetivo é garantir
mais opções a quem utiliza o serviço, evitando a
aglomeração de pessoas, dando conforto e praticidade
aos usuários.
A partir de agora, os créditos também passam a ser
disponibilizados nas unidades do Viva Cidadão da
capital, incluindo os postos localizados nos shoppings.
Também foi estendido o horário de funcionamento que
passa agora a funcionar até às 18h em alguns locais,
e, aos sábados, até o meio-dia.
Veja os locais de venda de crédito de transporte e
créditos estudantis com os respectivos horários de
atendimento:
- Central de Estudante (Apeadouro e Apicum). Horário
de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às
17h;
- Cinco Terminais de Integração. Horário de
atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h;
aos sábados, das 8h às 12h;
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