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Rede de atenção à pessoa egressa do Sistema
Prisional será implantada no Maranhão
Com o objetivo de tratar sobre a implantação da Rede
de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional
(RAESP), a Unidade de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do
Maranhão (UMF/TJMA) promoveu, nessa quinta-feira
(12), reunião no auditório do Centro Integrado de
Alternativas Penais e Inclusão Social (CIAPS), no
bairro Vinhais. A UMF é presidida pelo desembargador
Marcelo Carvalho e coordenada pelo juiz Marcelo
Moreira.
Participaram da reunião, representantes da UMF, do
Conselho Nacional de Justiça, instituições
governamentais e não governamentais. Foi o primeiro
encontro para implementar a RAESP no Maranhão, a
fim de elaborar estratégias para fortalecer e aprimorar
a oferta de serviços e ações à população egressa do
Sistema Prisional.
A reunião foi iniciada com a apresentação da UMF
pela chefe da Divisão Começar de Novo, Perla Rocha.
Em seguida, a representante do Programa Fazendo
Justiça (CNJ/PNUD), Cláudia Gouveia, explicou o
papel do CNJ, por meio do Programa Fazendo Justiça,
na contribuição para o processo de reintegração social
de pessoas apenadas e egressas do sistema prisional.
Em participação por videoconferência, a coordenadora
da RAESP Rio, assistente social Edith Rosa,
compartilhou a experiência do Rio de Janeiro com a
implantação da Rede no Estado.
A supervisora de Reintegração Social, Mônica Barros,
fez a apresentação do espaço da CIAPIS e sua
organização para atendimento de pessoas apenadas e
egressas e a assistente social Jercenilde Silva, da
Divisão Começar de Novo (UMF/TJMA), fez
apresentação do percurso realizado no Maranhão para
implantação da RAESP.

Pará.
A Rede no Maranhão é formada pelo Poder Judiciário
do Maranhão, por meio da Unidade de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de
Justiça do Maranhão (UMF/TJMA) e Corregedoria
Geral da Justiça (CGJ/MA); pelo Governo do Estado,
por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social (SEDES), da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP), da
Secretaria de Estado da Educação (SEDUC),
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social
(SEMCAS) e Defensoria Pública do Estado (DPE).
Participam ainda o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac); o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai); o Conselho da
Comunidade; o Conselho Estadual de Políticas sobre
Drogas; a Sociedade Maranhense de Direitos
Humanos (SMDDH) e o Fórum LGBTQIA+.
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Durante o evento, a assistente social Jercenilde Silva
explicou que várias atividades já foram executadas
para que seja possível a implantação da RAESP no
Maranhão, tais como: o levantamento das instituições
que atendem direta e indiretamente pessoas egressas
e seus familiares; mobilização dos representantes
dessas instituições e realização da 1ª Reunião para
apresentar a proposta de criar a RAESP Maranhão.
A previsão de lançamento oficial da Rede está para o
dia 30 de setembro de 2021, às 14h30, no Centro
Administrativo do TJMA, na Rua do Egito.
Site: https://omaranhense.com/rede-de-atencao-apessoa-egressa-do-sistema-prisional-sera-implantadano-maranhao/

REDE NO MARANHÃO
A RAESP já atua em vários Estados, em parceria com
órgãos públicos e do terceiro setor. Nos Estados do
Rio de Janeiro e Tocantins já foram oficialmente
criadas. O Maranhão está entre os próximos Estados a
ter a Rede implantada, juntamente com os estados do
Acre, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais e São Paulo. Estão em fase de
articulação, os estados do Ceará, Bahia, Sergipe e
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CRIANÇA E ADOLESCENTE: Ministra
Damares Alves defende vinculação de
conselhos tutelares à esfera federal
Leonardo

Durante agenda em Mossoró (RN), a titular do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH) apontou os benefícios da
mudança
A ministra se reuniu com representantes dos dois
conselhos tutelares do município, nesta sexta-feira
(13). Por ano, as unidades mossoroenses atendem
cerca de 3,5 mil ocorrências.
Anecessidade de revisar o processo de criação dos
Conselhos Tutelares (CTs) - após 31 anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) - esteve entre as
propostas feitas pela titular do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares
Alves, nesta sexta-feira (13), em Mossoró (RN).
Durante o encontro com conselheiros tutelares, ela
também defendeu a vinculação dos órgãos colegiados
à esfera federal.

De acordo com a gestora, é preciso garantir a
continuidade das ações. "É triste quando o Governo
Federal proporciona um equipamento que deve
melhorar o atendimento da população e de repente os
municípios, estou falando de todas as gestões, não
têm licitação específica para manutenção",
acrescentou.
Estrutura e capacitação
Integrante do MMFDH, o secretário nacional dos
direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha,
enfatizou que o ministério prioriza os conselheiros
tutelares. "Trabalhamos com dois eixos, que são a
estrutura e a capacitação. Entre os exemplos, temos a
Escola Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Endica). Se você acessar agora, você
vai poder fazer cinco cursos virtuais, totalmente de
graça, e ainda em parceria com a Universidade de
Brasília (UnB)", completou.
Assessoria de Comunicação Social do MMFDH

"Existem conselhos ainda sem equipagem, existe
gente atendendo de bicicleta. Por que eu, para manter
os conselhos, preciso depender de emenda
parlamentar? Será que não está na hora da gente
fazer uma legislação para ser responsabilidade do
Governo Federal?", questionou a ministra.

Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/crianca-eadolescente-ministra-damares-alves-defendevinculacao-de-conselhos-tutelares-a-esfera-federal/

Segundo Damares, os conselheiros são eleitos pela
sociedade, mas quem paga os salários são as esferas
municipais. "Então eles devem à Prefeitura? Não, eles
devem à política pública de proteção à criança e ao
adolescente. O que eu vejo no Brasil é que existe uma
resistência de prefeitos quanto aos conselheiros. Eles
são independentes, mas não são inimigos das
prefeituras", disse.
Presente no encontro, a conselheira tutelar Umberiana
Maniçoba Brilhante celebrou a iniciativa. "Acho que
seria muito interessante (federalizar os conselhos
tutelares) porque existe a obrigatoriedade da
destinação de recursos para a manutenção e
funcionamento dos conselhos. Sabemos o quanto
sofremos porque há uma certa negligência nesses
investimentos", contou.
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Violência contra mulheres cresce em 20%
das cidades durante a pandemia
Walison Campos

Em 483 cidades houve aumento de casos de violência
contra a mulher durante a covid-19, que atingiu o
Brasil em fevereiro de 2020. O número equivale a 20%
dos 2.383 municípios ouvidos pela nova edição da
pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios
(CNM) sobre a pandemia.

paulista, a medida foi instituída no último dia 7, e
aplica-se a servidores e funcionários públicos
municipais da administração direta, indireta, autarquias
e fundações. Quem se recusar a tomar uma das
vacinas incluídas no Plano Nacional de Imunização e
não apresentar uma justificativa médica aceitável pode
ser exonerado.
Súmula do STF

Em 269 (11,3%) municípios, houve elevação nas
ocorrências de violência contra criança e adolescente,
em 173 (7,3%) foram registrados mais episódios de
agressão contra idosos, e em 71 (3%) contra pessoas
com deficiência. Em outras 1.684 cidades (70,7%), as
prefeituras não receberam mais denúncias de
violência contra esses segmentos.
Somados, os percentuais de cidades onde houve
acréscimo de casos de agressão contra diferentes
segmentos chegam a 41,9% dos municípios ouvidos
no estudo. É a primeira vez que a pesquisa da CNM
sobre a covid-19, realizada semanalmente, trata de
casos de violência.
Vacinação
Do total de prefeituras consultadas quanto à vacinação
contra a covid-19, 59 (2,5%) ainda não saíram da
faixa etária dos 40 a 44 anos, 239 (10%) estão
imunizando pessoas de 35 a 39 anos, 508 (21,3%)
situam-se na faixa etária de 30 a 34 anos, 677 (28,4%)
encontram-se na faixa de 25 a 29 anos e 883 (37,1%)
já estão aplicando vacinas em pessoas de 18 a 24
anos.

Em Betim, no último dia 6, quando a medida foi
anunciada, o prefeito Vittorio Medioli justificou sua
decisão classificando como "descabida" a postura de
alguns servidores de não se vacinar.
"Já temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal
(STF) que diz que nenhuma posição particular,
convicção religiosa, filosófica ou política ou temor
subjetivo do empregado podem prevalecer sobre o
direito de a coletividade obter a imunização conferida
pela vacina prevista em programa nacional de
vacinação", afirmou Medioli, citando, a seguir, que a
obrigatoriedade dos servidores visa garantir a
segurança da população, incluindo estudantes da rede
de ensino municipal. Apenas os trabalhadores que
tiverem justificativa médica para não tomar a vacina
poderão deixar de fazê-lo.
Do total da amostra, 445 municípios disseram ter
ficado sem vacina contra a covid-19, o equivalente a
18,7%. Outros 1.910 (80,2%%) não informaram ter
passado pelo desabastecimento de imunizantes. Na
semana passada, o índice de cidades que relataram o
problema era de 24,5%.

O levantamento identificou 235 cidades que
pretendem obrigar os servidores a se vacinar. O total
representa 18,5% de 1.269 prefeituras consultadas.
Outras 962 (75,8%) responderam que não têm esse
propósito, enquanto 72 (5,7%) não responderam.

Quanto à imunização de adolescentes, a grande
maioria das cidades (86,7%) respondeu não ter
previsão para essa medida. Outras 158 (6,6%)
disseram que irão começar até o fim de agosto e 103
(4,3%) em setembro.

Das que manifestaram essa intenção, 124 pretendem
instaurar processo administrativo contra os
funcionários que se recusarem, 23 querem exonerar
quem se negar, 77 ainda não definiram punições e 28
relataram outras consequências.

Das cidades que não receberam imunizante, 415
(93,3%) ficaram sem a primeira dose. Em 88 (19,8%)
dos municípios sem vacinas foi registrada a falta da
segunda dose. A ausência da primeira e da segunda
dose pode ser concomitante.

Entre as prefeituras que já tornaram a imunização de
servidores municipais compulsória, estão as de Betim
(MG), Paraíso (TO) e São Paulo (SP). Na capital

Casos e mortes
Entre os municípios, em 912 (38,3%) houve redução
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do número de casos de covid-19, em 275 (11,5%) não
houve novos casos, em 776 (32,6%), as ocorrências
se mantiveram estáveis e em 381 (16%) ocorreu
aumento.
Em 1.477 cidades (62%) não foram anotados novos
óbitos, em 429 (18%) a situação se manteve estável,
em 272 (11,4%) houve queda e em 160 (6,7%) foi
detectado aumento das vidas perdidas.
Em 88 cidades (3,7%), já foram identificados casos da
variante Delta. Em outras 2.122 (89%) não foram
detectados pacientes com esse tipo de variação do
coronavírus.
Distanciamento e aulas presenciais
O levantamento da CNM mostrou, também, que 1.416
(59,4%) das cidades adotam alguma forma de medida
de distanciamento ou restrição de horário das
atividades não essenciais.
Outras 922 (38,7%%) responderam não ter usado este
recurso durante a pandemia. Na semana anterior, o
índice de cidades com medidas de restrição era de
62,3%.
Sobre a volta às aulas presenciais, 1.924 prefeituras
(80,7%) adotaram ou adotarão modelo híbrido com
combinação entre atividades em sala de aula e
virtuais, 176 (7,4%) optaram por aulas somente
presenciais e 127 (5,3%) não têm previsão sobre o
retorno às atividades presenciais. Por Agência Brasil
Categoria: Uncategorized
Site: https://www.blogdowalison.com.br/violenciacontra-mulheres-cresce-em-20-das-cidades-durante-apandemia/
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Casal é encontrado morto em casa em São
José de Ribamar
Blog do Neto Weba

Na noite dessa quinta-feira (12), um casal foi
encontrado morto dentro de uma casa no bairro
Guarapiranga, em São José de Ribamar, na Região
Metropolitana de São Luís. As vítimas foram
identificadas como Isabel Viegas Lopes, 38 anos, e
Danilson dos Santos Batista, 31 anos.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança
Pública do Maranhão (SSP-MA), o casal foi
encontrado sem vida, com marcas de tiros na face e
no braço.
Testemunhas disseram à Polícia Civil que duas
pessoas em uma motocicleta foram até a residência
do casal. Logo após, os vizinhos ouviram disparos de
arma de fogo no local.
A SSP-MA afirma que as forças de segurança seguem
trabalhando para descobrir as circunstâncias, a
motivação e a autoria do crime.
Fonte: G1MA
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/08/casal-eencontrado-morto-em-casa-em-sao.html
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Município atende Recomendação e anula
contrato com escritório de advocacia
AÇAILÂNDIA - Em atendimento a uma Recomendação
do Ministério Público do Maranhão, o Município de
Açailândia anulou o contrato de prestação de serviços
advocatícios firmado com o escritório Monteiro e
Monteiro Advogados Associados, situado em Recife
(PE). O ato de anulação foi publicado no Diário Oficial
do Município de Açailândia, do dia 11 de agosto. O
contrato com o escritório, realizado por inexigibilidade
de licitação, tinha por objeto a prestação de serviços
para a recuperação de valores decorrentes do não
repasse do Fundeb, antigo Fundef, pela inobservância
do valor mínimo anual por aluno (VMAA), do ano de
2006. A Recomendação foi expedida em 4 de agosto
pelo promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira,
titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia.
Segundo o membro do Ministério Público, a
contratação envolvia significativa quantia financeira e
previa, como pagamento pela prestação dos serviços,
a título ad exitum (aquela em que se estabelece que o
advogado só receberá o pagamento no caso de êxito
na demanda), que o valor dos honorários advocatícios
seria a quantia correspondente a R$ 0,20 (vinte
centavos) para cada R$ 1,00 (um real) recuperado aos
cofres municipais.

com sentença já sendo executada em favor de todos
os municípios brasileiros em que houve a
subestimação do valor mínimo anual por aluno no
Fundef, que foi transformado em Fundeb (Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica), em 2006.
Durante a vigência do Fundef, entre 1997 a 2006, a
União deixou de repassar, aos municípios, valores
devidos conforme a legislação. Com decisão judicial
que já transitou em julgado, o Governo Federal foi
obrigado a pagar essa dívida. (CCOM-MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/347/202
10814.pdf

Para Tiago Quintanilha, a conduta contém uma tripla
ilegalidade. A contratação de escritório de advocacia
por inexigibilidade de licitação desobedece a regra de
realização de concurso público para contratação de
procurador do ente público interessado. Além disso, a
contratação por inexigibilidade é medida excepcional,
que só deve ocorrer quando for comprovada a
necessidade de serviços de profissional de notória
especialização, conforme a Lei de Licitações.
As outras duas irregularidades apontadas pelo
promotor de justiça são a celebração de contrato de
risco, que não estabelece preço certo na contratação e
que vincula a remuneração do contratado a um
percentual sobre o crédito a ser auferido, o que está
em desacordo com a Lei de Licitações; e a previsão de
pagamento do contratado com recursos que possuem
destinação vinculada à manutenção e
desenvolvimento da educação.
RECURSOS DO FUNDEB A ação original que pedia o
pagamento da diferença no cálculo da
complementação devida pela União no âmbito do
Fundef foi ajuizada, em 1999, pelo Ministério Público
Federal de São Paulo e transitou em julgado em 2015,
1
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Mirador e Pindaré Mirim realizam júris na
próxima semana
As comarcas de Mirador e Pindaré Mirim estão com
sessões do Tribunal do Júri marcadas para a próxima
terça-feira, dia 17 de agosto. A sessão de Mirador terá
a presidência do juiz titular Nelson Luiz Araújo e trará
como réu o homem Antônio Moura da Silva, que será
julgado sob acusação de ter tentando contra a vida de
Zilda Bezerra da Silva. Em Pindaré-Mirim, a ré será
Darlene da Cruz, acusada de tentativa de homicídio
praticado contra Jéssica Resplandes Ferreira Melo. A
sessão será presidida pelo juiz João Vinícius Aguiar,
titular da comarca.
MIRADOR
Sobre o júri de Mirador, narra a denúncia que na data
de 26 de maio de 2015, na residência do casal,
Antônio Moura tentou matar sua esposa Zilda Bezerra
da Silva, aplicando-lhe golpes de facão e foice,
conforme fotos anexadas ao processo. Durante a
instrução, foram ouvidas Zilda Bezerra (vítima), bem
como algumas testemunhas. Em alegações finais, o
Ministério Público manifestou-se pela procedência
dos pedidos, para que réu fosse pronunciado e levado
a julgamento pelo Tribunal do Júri de Sucupira do
Norte, local do crime. Em sede de alegações finais, o
acusado requereu a desclassificação do crime para
lesão corporal. "A materialidade encontra-se
comprovada pelo exame de corpo de delito anexado
ao processo e, no tocante à autoria, há indícios de que
o réu concorreu para a possível prática delituosa,
conforme depoimentos colhidos em audiência e pelo
interrogatório do acusado. O próprio acusado, afirma
em juízo, em seu interrogatório na audiência de
instrução, que atingiu com golpe de foice a vítima
quando a mesma estava saindo do quarto e o segundo
golpe quando a mesma saiu correndo em busca de
socorro (.) Quanto à tese de desclassificação para
lesão corporal, esta não deve prosperar", destaca a
pronúncia.

relacionamento extraconjugal com o esposo de
Darlene. Também neste caso, a defesa também pediu
pela desclassificação do crime para lesão corporal.
"No caso em questão, a materialidade do delito restou
devidamente comprovada pelo Laudo de exame de
corpo de delito e pelo prontuário médico. Os indícios
de autoria também se encontram evidenciados no
conjunto probatório produzido no processo, em
especial pelo depoimento da vítima e de testemunha
arrolada pelo Ministério Público, em juízo, os quais
apresentam consonância aos termos de depoimento
prestados perante a autoridade policial, e ainda pela
confissão parcial da acusada também em Juízo",
ressaltou o Judiciário.
PUBLICIDADE
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=18470

JÚRI EM PINDARÉ MIRIM
Sobre o caso de Pindaré Mirim, versa a denúncia que
em 23 de junho de 2020, a ré Darlene da Cruz teria
tentado matar, com golpes de faca, a mulher Jéssica
Resplandes, no cais do porto da cidade. Segue
destacando que Darlene só não teria conseguido seu
intento porque foi contida por terceiros, que gritaram
para que a acusada parasse. Conforme o apurado, o
motivo seria o fato de que a vítima mantinha um
2
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Mirador e Pindaré-Mirim realizam júris na
próxima semana
As comarcas de Mirador e Pindaré-Mirim estão com
sessões do Tribunal do Júri marcadas para a próxima
terça-feira, dia 17 de agosto. A sessão de Mirador terá
a presidência do juiz titular Nelson Luiz Araújo e trará
como réu o homem Antônio Moura da Silva, que será
julgado sob acusação de ter tentando contra a vida de
Zilda Bezerra da Silva. Em Pindaré-Mirim, a ré será
Darlene da Cruz, acusada de tentativa de homicídio
praticado contra Jéssica Resplandes Ferreira Melo. A
sessão será presidida pelo juiz João Vinícius Aguiar,
titular da comarca.
Sobre o júri de Mirador, narra a denúncia que na data
de 26 de maio de 2015, na residência do casal,
Antônio Moura tentou matar sua esposa Zilda Bezerra
da Silva, aplicando-lhe golpes de facão e foice,
conforme fotos anexadas ao processo. Durante a
instrução, foram ouvidas Zilda Bezerra (vítima), bem
como algumas testemunhas. Em alegações finais, o
Ministério Público manifestou-se pela procedência
dos pedidos, para que réu fosse pronunciado e levado
a julgamento pelo Tribunal do Júri de Sucupira do
Norte, local do crime. Em sede de alegações finais, o
acusado requereu a desclassificação do crime para
lesão corporal.

Darlene. Também neste caso, a defesa também pediu
pela desclassificação do crime para lesão corporal.
"No caso em questão, a materialidade do delito restou
devidamente comprovada pelo Laudo de exame de
corpo de delito e pelo prontuário médico. Os indícios
de autoria também se encontram evidenciados no
conjunto probatório produzido no processo, em
especial pelo depoimento da vítima e de testemunha
arrolada pelo Ministério Público, em juízo, os quais
apresentam consonância aos termos de depoimento
prestados perante a autoridade policial, e ainda pela
confissão parcial da acusada também em Juízo",
ressaltou o Judiciário.
Site: https://omaranhense.com/mirador-e-pindare-mirimrealizam-juris-na-proxima-semana/

"A materialidade encontra-se comprovada pelo exame
de corpo de delito anexado ao processo e, no tocante
à autoria, há indícios de que o réu concorreu para a
possível prática delituosa, conforme depoimentos
colhidos em audiência e pelo interrogatório do
acusado. O próprio acusado, afirma em juízo, em seu
interrogatório na audiência de instrução, que atingiu
com golpe de foice a vítima quando a mesma estava
saindo do quarto e o segundo golpe quando a mesma
saiu correndo em busca de socorro (.) Quanto à tese
de desclassificação para lesão corporal, esta não deve
prosperar", destaca a pronúncia.
JÚRI EM PINDARÉ-MIRIM
Sobre o caso de Pindaré-Mirim, versa a denúncia que
em 23 de junho de 2020, a ré Darlene da Cruz teria
tentado matar, com golpes de faca, a mulher Jéssica
Resplandes, no cais do porto da cidade. Segue
destacando que Darlene só não teria conseguido seu
intento porque foi contida por terceiros, que gritaram
para que a acusada parasse. Conforme o apurado, o
motivo seria o fato de que a vítima mantinha um
relacionamento extraconjugal com o esposo de
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MP-MA pede execução de Termo de
Ajustamento de Conduta firmado com
Prefeitura de Apicum-Açu
Em razão do descumprimento de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 15 de
fevereiro de 2021, que estabelecia a nomeação de
aprovados em concurso público do município de
Apicum-Açu, o Ministério Público do Maranhão pediu
a execução do documento, cuja penalidade é o
pagamento de multa diária de R$ 1.000.
O pedido, assinado pelo promotor de Justiça Igor
Adriano Trinta Marques, ressalta que o Poder
Executivo municipal não enviou, em até 120 dias,
conforme ficou acertado no acordo, a data das
nomeações dos candidatos aprovados. Também não
foi entregue o estudo sobre o impacto financeiro e
fiscal das contratações.
No TAC, a Prefeitura de Apicum-Açu se comprometeu
a deixar de realizar novas contratações de não
concursados até o término do processo de
nomeações. No entanto, essa cláusula foi
descumprida.
Em 16 de março, o MP-MA solicitou as comprovações
do cumprimento do termo, o que também não ocorreu.
Além disso, foram realizadas, por parte da Promotoria
de Justiça, reuniões virtuais com a prefeitura cobrando
a documentação.
Segundo o promotor de Justiça, não houve interesse
do município no cumprimento do TAC.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/08/mp-mapede-execucao-de-termo-de.html
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Ministério Público pede execução de TAC
firmado com Prefeitura
de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado
em 15 de fevereiro de 2021, que estabelecia a
nomeação de aprovados em concurso público do
Município de Apicum-Açu, o Ministério Público do
Maranhão pediu a execução do documento, cuja
penalidade é o pagamento de multa diária de R$ 1 mil.
O pedido, assinado pelo promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, ressalta que o Poder
Executivo municipal não enviou, em até 120 dias,
conforme ficou acertado no acordo, a data das
nomeações dos candidatos aprovados. Também não
foi entregue o estudo sobre o impacto financeiro e
fiscal das contratações.
No TAC, a Prefeitura de Apicum- Açu se comprometeu
a deixar de realizar novas contratações de não
concursados até o término do processo de
nomeações.
No entanto, essa cláusula foi descumprida.
Em 16 de março, o MPMA solicitou as comprovações
do cumprimento do termo, o que também não ocorreu.
Além disso, foram realizadas, por parte da Promotoria
de Justiça, reuniões virtuais com a Prefeitura cobrando
a documentação.
Segundo o promotor de justiça, não houve interesse
do Município no cumprimento do TAC
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Deputado Wellington cobra de Flávio Dino
esclarecimentos sobre licitações direcionadas
de quase R$ 300 milhões na Secid
Daniel Matos

Durante sessão plenária na Assembleia Legislativa do
Maranhão, o deputado estadual Wellington do Curso
explanou grave denúncia sobre licitações que
totalizam R$ 293 milhões e teriam sido direcionadas
na Secretaria Estadual das Cidades e
Desenvolvimento Urbano (Secid). As informações
apresentadas pelo deputado Wellington confirmam
que os certames possuem exigências nas quais
restringem a ampla participação, o caráter competitivo
e os princípios da razoabilidade e legalidade.
Ao se pronunciar, o deputado Wellington que todos os
indícios já foram devidamente registrados e serão
encaminhados ao Ministério Público para investigar a
possibilidade de licitações direcionadas e,
consequentemente, fraudes.
"Estamos aqui com documentos que comprovam que
seis licitações orçadas em R$ 293 milhões na Secid,
secretaria de aliado de Flávio Dino, estariam sendo
direcionadas. Os certames possuem exigências nas
quais restringem a ampla participação, o caráter
competitivo e os princípios da razoabilidade e
legalidade. Tudo isso já foi registrado e será
encaminhado ao Ministério Público para que instaure
a investigação. Também apresentei requerimento na
Assembleia Legislativa exigindo esclarecimentos. O
meu papel é fiscalizar! Sigo atento ao que o
(des)governo Flávio Dino tem feito no Maranhão",
disse o deputado Wellington.
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/08/15/d
eputado-wellington-cobra-de-flavio-dinoesclarecimentos-sobre-licitacoes-direcionadas-dequase-r-300-milhoes-na-secid/
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Deputado desfaz gambiarra instalada por
promotor de Justiça na Praia do Olho
D´Água
Gláucio Ericeira

O deputado estadual Yglésio Moyses (PROS) desfez,
neste último sábado, uma espécie de gambiarra
patrocinada pelo promotor de Justiça Cláudio
Guimarães na Praia do Olho D´Água, em São Luís.
O representante do Parquet reside no local, onde
mantém uma escola de kitesurf e se acha o próprio
dono do espaço público.
Para se beneficiar, nas proximidades da sua
residência, mandou cavar uma vala retirando dos
outros moradores o direito de ir e vir, prejudicando,
ainda, a execução de serviços essenciais, como coleta
de lixo e o policiamento ostensivo.
Moyses, acompanhado por moradores, levou ao local
um trator, que retirou os entulhos colocados a mando
de Guimarães.
O parlamentar e promotor, por pouco, não se
desentendem, quando este último chamou o primeiro
de arruaceiro.
No vídeo no fim do texto é possível constatar que
Cláudio Guimarães literalmente "gelou" para Yglésio,
quando este foi em sua direção tomar satisfação.
O promotor de Justiça ficou conhecido na cidade por
idealizar operações que já prejudicaram centenas de
comerciantes, como foi o caso dos vendedores de
lanche do Barramar.
Especificamente neste caso, ele chegou a ser
denunciado ao Conselho Nacional do Ministério
Público por usurpação de função, abuso de
autoridade (quando requisitou força policial para
desvio de finalidade) e outras irregularidades.
Site:
https://www.glaucioericeira.com.br/2021/08/deputadodesfaz-gambiarra-instalada-por-promotor-de-justica-napraia-do-olho-dagua/
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Petinhadas - PETINHADAS
Vista no meio político como dentro do 'jogo da
sucessão estadual', embora cautelosa e aguardando o
"cavalo passar selado", a ex-governadora Roseana
Sarney admitiu, em entrevista nessa quinta-feira, 12, a
possibilidade de o MDB apoiar a candidatura de Flávio
Dino ao Senado ("não tenho ressentimentos com
ninguém"), e que pode surgir uma terceira via na
disputa pelo Palácio dos Leões!!! Ressaltou que seu
desejo é voltar ao Congresso Nacional, mas que anda
surpresa com os resultados das recentes pesquisas!!!
"Estou amadurecida e envaidecida com essas
pesquisas", disse a ex-governadora, ressaltando,
porém, que ainda não está definida quanto ao cargo
que disputará, se for o caso!!! "Prefiro ser deputada
federal, e a Câmara está com uma força incrível",
afirmou Roseana na entrevista concedida ao programa
Questão de Ordem, da Nova FM!!!
Sobre a sucessão de Dino, ela disse: "Meu nome
continua em discussão, mas temos também outras
opções..., quem sabe uma terceira via"!!!
*** Há pouco mais de três meses, em maio último, o
Colunaço publicou, aqui, uma observação interessante
de um profundo conhecedor da política maranhense!!!
Quando Dr. Pêta, na época, afirmou que Roseana não
tinha interesse em disputar o governo do estado, o
atento observador afirmou: "Roseana pode, sim,
disputar o governo.
Na verdade, acho que ela só pensa nisso, e está só
esperando aparecer a oportunidade!!! "Se o cavalo
passar selado ela monta", completaria quem
acompanha bem as últimas movimentações nos
bastidores políticos da sucessão!!! O "cavalo selado"
tem 'nome', 'endereço', 'caixa postal' e 'circunstância':
um racha no grupo governista!!! Se o grupo liderado
por Flávio Dino não chegar a um entendimento com o
senador Weverton Rocha e rachar, a filha do expresidente José Sarney calça 'bota', põe 'chapéu de
vaqueira', pega o 'chicote' e monta no 'cavalo'..., será
candidata ao governo do estado, sem pestanejar!!! E
com possibilidades reais de chegar a um mais que
provável segundo turno, pois pontua bem em todas as
pesquisas com seu nome incluído!!! Caso contrário,
com o grupo dinista unido, ela encara mesmo seu
'plano B' e tentará uma cadeira na Câmara Federal!!!
Mas não descartaria um plano C, de Carlos Brandão,
com o MDB apoiando não só o governador ao Senado
como seu vice ao Palácio dos Leões!!! A
'contrapartida' Dr. Pêta deixa com a "blogosfera
viajante", porque essa aí entende de tudo,
hahahahahahahahaha!!!

*** Por outro lado, a sucessão de Flávio Dino pode
reservar "gratas surpresas"!!!
Com Brandão em ascensão, Weverton estagnando "pesquisas silenciosas" andam mostrando isso - e
Roseana só observando, quem anda, se não
assustando, mas já preocupando é o ex-prefeito
Edivaldo Holanda Júnior!!! Muito bem posicionado nas
pesquisas em São Luís, ele tende a ser a novidade do
cenário depois que passar da ponte do Estreito dos
Mosquitos!!!
Evangélico, manso, jeitoso, com cara de 'anjo Gabriel',
Edivaldo vai chegar ao interior do estado com reais
possibilidades de conquistar eleitores e com o histórico
vantajoso de ter encerrado por cima a sua gestão
como prefeito de São Luís, com um índice de
aprovação considerável!!!
Se tem gente no entorno do vice Brandão preocupado
com Weverton é bom começar a pensar em esquecer
e passar a enxergar Edivaldo como um potencial
adversário, porque é isso que pesquisas 'quali' andam
indicando!!!
No mais, é aguardar as águas rolarem por debaixo das
pontes..., mas sempre de olho na 'previsão do tempo',
porque podem vir "nuvens carregadas" por aí!!!
*** Ainda sobre "eleições 2022", a "guerra dos
exércitos" nas redes sociais continua a todo vapor!!!
Essa semana... (vídeo de Weverton.....) *** Rapaz,
essa aqui foi boa!!!
Aconteceu na inauguração do estádio municipal de
Penalva - parceria estado-município -, essa semana,
com a presença de uma comitiva do governo do
estado liderada por Flávio Dino!!! Palanque armado, o
prefeito da cidade, empolgado, pega o microfone e
começa a falar em 'PAU ROLOU'!!! Por que 'Pau
Rolou' pra cá, 'Pau Rolou' pra lá..., 'Pau Rolou' fez
isso, 'Pau Rolou' fez aquilo...!!!
E o governador Flávio Dino, de olhos arregalados, sem
entender nada!!!
Para 'alívio' da comitiva palaciana, já próximo do
encerramento do discurso, o prefeito finalmente
explicou que não poderia deixar de citar "esse grande
desportista" que muitos serviços prestados a Penalva
durante esses 106 anos de existência do município!!!

2

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - COLUNAÇO DO PÊTA - pág.: 02. Dom, 15 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Após a fala do prefeito, foi a vez de Flávio Dino
discursar, encerrando a solenidade!!! O governador
deu o seu recado e concluiu afirmando que também
não poderia deixar de homenagear "o grande
desportista de Penalva", sem, contudo, mencionar o
apelido do homenageado!!! Ou seja, com Dino o "pau
não rolou", hahahahahahahahahahahahaha!!!
*** E essa aconteceu quinta-feira, 12, num programa
de rádio FM da 'Grande Ilha'!!! O apresentador resolve
ligar para a ex-governadora Roseana Sarney, e
colegas da 'bancada' ficam duvidando se a 'ex' vai
atender...!!!
E não é que ela atendeu..., para um verdadeiro 'delírio'
dos companheiros do âncora!!! Teve uma colega de
'bancada' que quase 'surta', de tanta 'seda javanesa'
que 'rasgou' 'pra tudo quanto é lado'!!!
'Empolgadézima', foi logo dizendo, sem estabelecer
nem 'questão de ordem', que o âncora tinha muita
vontade de comer a macarronada feita pela exocupante do Palácio dos Leões!!! Pronto, bastou a
observação para a "rainha da macarronada da
Península" 'mandar bala', dizendo que faria para todos
eles uma macarronada saborosa e com muita
pimenta!!! Meu amigo, nesse momento a colega do
âncora "pulou lá fora", quase aos gritos!! "NÃO, NÂO...
não bote pimenta porque senão vai 'queimar' os 'anais'
do chefe, hahahahahahahahaha!!! Rapaz, a 'ex' ficou
até meio sem jeito no ar...!!!
Mas, aí, não 'perdeu o rebolado' e já foi 'tirando de
letra', informando que o "super-cara-metade" também
já se especializou em macarronadas!!! Sério???!!!
É..., só tem que ter cuidado para não 'contaminar' os
pratos com a fumaceira dos charutos cubanos,
hahahahahahahahahaha!!!
Macarronadas à parte, a entrevista foi boa, mas cheia
de "quem sabe, talvez, pode ser...!!!
*** "Começou o governo Eduardo Braide"!!! O
comentário, de um atento observador da 'Grande Ilha',
remete a uma situação que deve servir de alerta ao
prefeito da capital maranhense!!!
Afinal, Eduardo Braide ainda surfa numa onda
interessante, da vacinação contra o coronavírus, mas
essa 'lua de mel' com os ludovicenses está prestes a
acabar diante do arrefecimento da ação do vírus!!!
Está chegando a hora de Braide se preocupar
realmente com a gestão..., e São Luís, convenhamos,
está cheia de problemas, que na verdade não foram
criados por ele, mas estão hoje em seu colo!!! Aliás,
como estiveram no colo de outros gestores criticados
pelo então deputado, principalmente durante a
campanha!!!

Menos mal que essa semana o prefeito Braide
anunciou, em suas redes sociais, o lançamento do
programa 'Asfalto Novo', que só na primeira etapa,
segundo ele, prevê asfalto de qualidade em mais de
80 quilômetros de ruas e avenidas em diversos bairros
de São Luís!!! Mas é preciso estar atento a outras
áreas importantes, como saúde e educação!!! É
preocupante, por exemplo, a informação, da própria
Semed (Secretaria Municipal de Educação), de que,
das 261 escolas da capital, apenas 14 constam no
planejamento para retorno híbrido!!!
*** Em entrevista à rádio web da Agência Tambor,
conforme anunciado aqui, domingo passado, na
coluna FONTE, a presidente do Sindeducação
(Sindicato dos Profissionais da Educação do
Magistério, da Rede Municipal de São Luís), Sheila
Bordalo, disse que "o dado é grave e aponta para o
comprometimento da formação de uma futura geração
que poderá ter o 'futuro sequestrado', conforme
manchete do jornal Le Monde Diplomatique Brasil"!!!
Um relatório chegou a ser apresentado ao Ministério
Público estadual, ainda na administração Edivaldo
Holanda, sobre os anos sem investimento no setor!!!
"São Luís possui hoje escolas funcionando em estado
precário, com sistemas elétricos e hidráulicos
comprometidos, banheiros inutilizáveis e até falta de
pias para lavagem das mãos", destacou a coluna
FONTE!!!
*** Ainda nessa área, o deputado Duarte Júnior
cobrou, da tribuna da Assembleia Legislativa, a
garantia de acesso à internet para a educação pública
municipal!!! Segundo o parlamentar, a Prefeitura
rescindiu unilateralmente um contrato firmado com a
empresa Claro para fornecimento de 80 mil chips de
Internet, a fim de suprir as necessidades de alunos e
professores, que agora ficaram sem condições para
dar continuidade às aulas remotas, previstas para
começar nesta segunda-feira, 16!!! Durante a
campanha, segundo Duarte, o então candidato Braide
prometeu adotar o Sistema Híbrido de Ensino!!! No
entanto, "após 222 dias, sete meses de gestão, a
promessa não foi cumprida"!!!
O serviço foi contratado em dezembro de 2020 com
dispensa de licitação, e, segundo a Claro, apesar de
cumprir todos os prazos de entrega, ainda não
recebeu o pagamento devido!!!
As aulas híbridas estão previstas para começar nesta
segunda-feira, 16, mas até o momento, conforme o
parlamentar, a prefeitura não se pronunciou sobre o
pagamento da dívida ou, "muito menos, informou
sobre como vai viabilizar as aulas virtuais, já que o
fornecimento do serviço de internet continua
suspenso"!!! A Semed alega que está amparada num
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parecer da Controladoria Geral do Município (CGM),
que teria detectado vícios no contrato firmado ainda na
gestão de Edivaldo Holanda Júnior!!! O certo (ou
errado) é que, independentemente de parecer da
CGM, o problema está aí, sem solução..., e é isso que
o prefeito precisa resolver!!!
*** E essa semana Braide teve problemas, também,
com o vereador aliado Marquinhos, depois que R$ 800
mil oriundos do governo federal, segundo o edil,
deixaram de ser repassados pela Secretaria Municipal
de Saúde (Semus) à saúde da capital, por meio do
Projeto Viva Bem Mais, de iniciativa de Marquinhos!!!
Mesmo sendo um aliado de Braide, Marquinhos
organizou uma manifestação em frente ao Palácio de
La Ravardière para protestar contra a falta do
repasse!!!

dono do prédio, localizado numa transversal da
Avenida dos Holandeses, no Calhau, sentiu-se lesado
numa 'operação' que envolveu um grande processo
judicial!!! Na hora do 'rachachá', 'passaram a perna' no
ex-candidato a prefeito, que, revoltado, chamou a
polícia e 'despejou' os três sócios, um dos quais neto
de ex-chefe do Palácio Clóvis Bevilaqua!!! Meu amigo,
pense na cena..., causídicos saindo do escritório com
processos e livros debaixo do braço, cadeira na mão,
secretária puxada pelo braço...!!!
E pra fechar...
FORÇAS ARMADAS SÃO DE ESTADO, NÃO DE
GOVERNO Exército, Marinha e Aeronáutica fazem
parte da estrutura de um país, não de um governo
específico.

Na Câmara, quarta-feira, 11, ele teve o apoio do
vereador Paulo Victor, que usou a tribuna para
expressar a sua solidariedade a Marquinhos e reforçar
críticas à gestão municipal!!! O projeto conta com 16
especialidades e é responsável pelo atendimento
direto de milhares de pessoas na Vila Luizão, Sol e
Mar, Divinéia, Brisa Mar, Planalto Turu e adjacências,
explicou Paulo Victor, ao destacar que o prefeito
usufrui de harmonia na Câmara, mas que "esses
ruídos entre executivo e legislativo "podem contribuir
para a quebra desta harmonia"!!! "Não é falta de
investimento, de repasse; é falta de alinhamento,
comunicação", disse Paulo Victor!!!

Mas não é dessa forma que vê o presidente Jair
Bolsonaro, a partir do momento que "usa" a estrutura
das Forças Armadas para receber um convite para
prestigiar um treinamento que a Marinha realiza
anualmente no Centro de Instrução da cidade goiana
de Formosa.

*** E aquele rebento de magistrado aposentado,
delegado na região dos Lençóis, que comprou terreno
em Atins e está fazendo uma casa com uma amiga,
hein!!! Pois é..., dias atrás, durante um 'balacobaco'
num bar e restaurante do município, com a presença
de uma promotora, uma amiga e a filha, deu conta de
que uma carteira sua havia sumido!!! Nervoso,
chamou a polícia e ordenou que ninguém saísse do
recinto até que todos fossem revistados!!!

Porém, pela primeira vez, parte da tropa foi usada,
como uma demonstração clara por parte do presidente
de insegurança. Enquanto muitos acreditam que isso
mostra força do chefe da Nação, avalio que a atitude,
ao contrário, reflete total desconforto, insegurança e
fraqueza, por não se garantir como presidente. Alguém
já viu uma pessoa e/ou figura pública segura com esse
tipo de postura? Obviamente, não. Logo, a conclusão
não pode ser outra.

"Aqui não entra e não sai ninguém", decretou' a
autoridade!!! Instantes depois, decidiu ir até o carro e,
pimba, encontrou a porta cédulas 'caída' dentro do
veículo!!! Pense num clima...!!!

VOTO IMPRESSO Coincidência ou não, o desfile
aconteceu na data prevista para a votação da PEC
(proposta de emenda à Constituição) do voto impresso
na Câmara. Difícil não imaginar que o presidente usou
o artifício como uma forma de tentativa de intimidação
contra deputados federais envolvidos com a votação
da matéria. O momento é extremamente inoportuno.
Sem falar no gasto desnecessário com recursos
públicos no desfile, em um momento de tanta
instabilidade que o país atravessa.

Na volta, com 'cara de tacho', disse que tinha havido
um engano, que havia encontrado a carteira, mas,
pasmem, não rolou qualquer pedido de desculpas aos
clientes que constrangeu!!! Será se é bruto???!!!
*** Pense num 'quiprocó' forte envolvendo conhecidos
causídicos da cidade!!! O 'grand finale' acabou sendo
o despejo inesperado de três sócios da banca, por
parte do dono do prédio onde funcionava o escritório,
nada mais nada menos que um ex-candidato a prefeito
na 'Grande Ilha'!!! Tudo ia bem na banca, quando o

Veículos militares, como tanques e blindados,
passaram, na última terça-feira (10), pela Praça dos
Três Poderes, em Brasília.
Desde 1988, a Marinha realiza exercícios militares em
Formosa.

NEM BOLSONARO, NEM LULA Aproveitando, faço
aqui uma rápida avaliação a respeito das eleições.
Nem Bolsonaro, muito menos Lula. Trocar seis por
meia dúzia não vejo como uma forma inteligente de
mudar o rumo do Brasil. Estou entre os eleitores que
4
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defendem uma terceira via.
Nunca votei no PT; tampouco em Bolsonaro. Creio
que não errei nesse sentido. Não tenho dúvida de que
muitos eleitores - os conscientes - que votaram no
petista e no atual presidente hoje "choram" no
travesseiro. Decepcionados com a gestão dos dois,
gostariam de ver um novo nome na disputa em 2022.
Espero ver um outro cenário.
Que tenhamos opção viável para isso. (LETÍCIA
BOGÉA - JORNALISTA, EDITORA DO JORNAL
PEQUENO)
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MPMA assina termo de cooperação com MP
de Goiás para uso de software
Em solenidade realizada nessa sexta-feira, 13, em
Goiânia (GO), foi assinado termo de cooperação
técnica em que o Ministério Público do Estado de
Goiás cede para o MP do Maranhão o uso do software
e-Monitore, destinado à realização de correição de
forma virtual.
O instrumento irá permitir a automatização do
processo de correição da Corregedoria- Geral do
Ministério Público maranhense, mediante a geração
de relatório automático.
O termo de cooperação foi firmado pelos
procuradores-gerais de justiça Eduardo Nicolau, do
Maranhão, e Aylton Flávio Vechi, de Goiás. Da
solenidade, participaram também, pelo MPMA, a
corregedora-geral, Themis Pacheco de Carvalho; e os
promotores de justiça José Márcio Maia Alves, diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais (Secinst), e
Alessandra Darub, chefe de gabinete da Corregedoria.

Maranhão", enfatizou a corregedora-geral do MPMA.
ACORDO Conforme o acordo, o MP de Goiás se
compromete a encaminhar para o MPMA o código
fonte do software, os scripts das tabelas do banco de
dados e das funções que geram as informações
plotadas em relatório, além de toda a documentação
técnica disponível sobre a ferramenta.
Ao MP do Maranhão, cabe a responsabilidade pelo
uso do material disponibilizado, a utilização de equipe
de trabalho própria para adaptação do sistema eMonitore no âmbito da instituição e a disponibilização
de novas funcionalidades ou alterações que venham a
ser implementadas no software, caso o MP de Goiás
demonstre interesse.
O prazo de vigência do termo de cooperação é de 60
meses a contar da data de assinatura

Do MPGO, também estiveram presentes na
solenidade o corregedor-geral, Paulo Sérgio Prata
Rezende; a subprocuradorageral para Assuntos
Institucionais, Laura Maria Ferreira Bueno; o
procurador de justiça Sérgio Abinagem Serrano, excorregedor-geral, além de promotores corregedores.
O procurador-geral de justiça do MPMA, Eduardo
Nicolau, ressaltou a busca constante pela excelência
na prestação de serviços à sociedade. "O
compartilhamento de experiências é fundamental para
fazermos um Ministério público cada vez mais
eficiente para prestar serviços de excelência à
sociedade brasileira.
Essa parceria com o Ministério Público de Goiás é
importante para aprimorarmos mais ainda os trabalhos
da nossa Corregedoria", destacou.
Segundo Themis Pacheco, o e-Monitore vai auxiliar a
Corregedoria nas correições virtuais realizadas nas
promotorias e também nas correições com os
promotores. "O estado de Goiás foi muito receptivo
quando nós o procuramos para fazer o convênio e
pedir o auxílio para aquisição desse software. Estamos
aqui com o Ministério Público de Goiás irmanados
para levarmos novas formas de realização de
correição, que sejam mais ágeis e que possam
atender as expectativas do Ministério Público do
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