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Câmara de Imperatriz e Ministério Público
assinam Termo de Ajustamento de Conduta
O promotor de justiça Sandro Bíscaro, do Ministério
Público do Estado do Maranhão, esteve na Câmara
Municipal de Imperatriz nesta quinta-feira, 19, para
realizar a assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) que irá direcionar o processo de
reestruturação administrativa da Casa Legislativa.

"Gratidão é o que define o momento. A Câmara
precisa ser a solução para a sociedade e não um
problema. Precisamos fazer o dever de casa, para
podermos ter a dignidade de olhar para a população
seguros que estamos cumprindo com o que se espera
de nós.

A assinatura ocorreu com a presença da maioria dos
parlamentares, fortalecendo a união dos pares em
buscar solucionar a questão de disparidade dos
servidores da Câmara Municipal.

Estamos tratando dentro do diálogo para termos uma
Câmara autiva, representativa e harmônica", disse
Alberto.

O objetivo do TAC é sanar as irregularidades
praticadas em gestões anteriores identificadas pela
Promotoria de Justiça e, que ao perceber as boas
intenções dos parlamentares em corrigir as situações,
buscou celebrar o presente compromisso de
ajustamento de conduta respeitando a harmonia e
independência entre os poderes.
"Observamos que algumas medidas precisavam ser
tomadas e dentro daquelas situações em que é
possível a intervenção do Ministério Público, nós
estamos intervindo", explicou o promotor.
Ao pontuar as questões que estão sendo levantadas
pelo MP, foi evidenciado a necessidade de resolver a
disparidade entre o número de servidores
comissionados e efetivos, além da redução do número
de cargos de assessores comunitários parlamentares
e estabelecer critérios para a nomeação.

TAC - Entre as obrigações impostas pelo TAC está a
criação, no prazo de 10 dias, de uma Comissão para
elaboração do projeto de lei que irá alterar as normas
ou revogar as vigentes para adequação de acordo
com os parâmetros constitucionais do quadro funcional
da Câmara, resolvendo as questões de
desproporcionalidade entre comissionados e efetivos.
Diversos critérios para a nomeação dos cargos
comissionados foram apontados, também, como
obrigações a serem cumpridas pela Câmara Municipal,
como requisitos de escolaridade para todos os cargos,
assim como, uma descrição do grau de complexidade
das funções. Gratificações por merecimento, assim
como, auxílio saúde também foram questões
pontuadas para adequação, bem como a providência
no prazo de 30 (trinta) dias, da utilização de sistema
de registro de ponto eletrônico por todos os servidores
da casa.
(Karoline Tragante)

"Parabenizo a coragem dos vereadores, pois é uma
medida impopular. Tratar de uma reforma
administrativa vai machucar, afinal estamos cortando
na própria carne. Mas acredito que a sociedade vai
sair satisfeita e feliz ao observar que todos os seus
vereadores enfrentaram essa questão que precisava
ser enfrentada", complementou o promotor Sandro
Bíscaro, que reforçou a mão amiga do MP para
trabalhar em conjunto com os parlamentares neste
cenário.

Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/351/202
10820.pdf

Em nome de todos os vereadores presentes, o
presidente da Câmara, Alberto Sousa, agradeceu a
Promotoria de Justiça pelo trabalho incansável para a
realização da construção de um TAC condizente com
a peculiaridades que o trabalho parlamentar possui e
que puderam ser adequados na tratativa.
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Reunião discute alternativas para a prova de
vida de idosos junto ao INSS
Em uma reunião realizada na manhã desta quintafeira, 19, no auditório da Procuradoria Geral de
Justiça, em São Luís, a 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso reuniu uma série de instituições para
discutir a questão da prova de vida de idosos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Na abertura da reunião, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, garantiu total apoio da instituição à
iniciativa da Promotoria em buscar soluções para as
dificuldades encontradas por idosos em relação à
prova de vida.
Eduardo Nicolau ressaltou que é preciso facilitar a vida
desses idosos e evitar que eles corram risco, em
especial em meio à pandemia de Covid-19.
"Não podemos aceitar situações como as que vemos,
em especial tendo tanta tecnologia à disposição",
enfatizou.
O promotor de justiça José Augusto Cutrim Gomes
iniciou os trabalhos explicando a dinâmica da reunião
e apresentando o embasamento legal sobre a
questão. O titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso de São Luís também destacou que o
projeto de lei n° 385/2021, que suspende a
obrigatoriedade da prova de vida até dezembro deste
ano foi aprovada pelo Congresso Nacional e aguarda
sanção do presidente da República.
A presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa,
Débora Jatahy, afirmou que as instituições da rede de
apoio vem trabalhando, há algum tempo, em busca de
formas para que os idosos com mais de 80 anos ou
com dificuldades de locomoção cumpram a
determinação legal de fazer a prova de vida tendo
respeitadas as suas especificidades.
Para ela, essa é uma questão que vai além da família,
passando pelo Estado e sobre a qual é preciso evitar a
violência institucional contra o idoso.
O presidente do Conselho Estadual do Idoso e diretor
do Solar do Outono, Glécio da Silva, ressaltou que o
Estatuto do Idoso determina a atenção integral a essas
pessoas mas, passados quase 20 anos da lei, isso
ainda não é uma realidade. Para ele, é preciso
repensar o que se faz com o idoso e assumir um
compromisso de buscar alternativas claras e objetivas

que beneficiem esse grupo.
INSS O chefe do Serviço de Benefícios do INSS,
Francisco Portela, explicou que a prova de vida é um
mecanismo adotado pela instituição para evitar
fraudes, como o recebimento de benefícios de
pessoas mortas por terceiros. A comprovação anual
deve ser feita no próprio banco em que é recebido o
benefício. Só devem fazer a prova de vida no próprio
INSS aqueles idosos que tiveram o benefício
suspenso, por não terem se apresentado ao banco no
prazo determinado.
Também foram ouvidos representantes do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal, que
apresentaram os serviços oferecidos pelos bancos
para a realização da prova de vida de idosos que
tenham dificuldade em comparecer à agência
bancária. De acordo com eles, há orientação para que
a verificação seja feita no veículo em que está o idoso
e também existe a possibilidade de fazer a prova de
vida por meio dos aplicativos dos bancos.
O presidente do Sindicato de Assistentes Sociais do
Maranhão, Nikson Daniel, destacou que os problemas
enfrentados pelos idosos não são resultado da atual
pandemia e que as ações de virtualização dos
serviços também trazem transtornos, pois os idosos
compõem parcela significativa dos afetados pela
exclusão tecnológica.
O assistente social também ressaltou que a
corresponsabilidade pelo tema não pode significar
uma transferência de responsabilidades.
PARLAMENTARES O vereador Raimundo Penha
questionou as informações prestadas pelo INSS e
bancos, afirmando que parecia estar tudo muito bem.
Para o parlamentar, é preciso verificar a situação na
prática, indo até as agências bancárias.
O vereador também colocou à disposição a Comissão
de Direitos Humanos da Câmara Municipal.
O também vereador Marcial Lima afirmou que não se
pode viver de teorias. Jornalista com programa diário
no rádio, Lima afirmou que sempre que são discutidos
temas relacionados ao atendimento bancário ou no
INSS, há grande participação dos ouvintes, que
demonstram seu descontentamento com os serviços.
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O parlamentar se colocou a disposição para levar o
tema para discussão com os vereadores de São Luís
e, como comunicador, a debater o tema com a
sociedade.

diálogo entre as instituições, agentes de saúde, Centro
de Referência de Assistência Social (Cras), Defensoria
Pública e Ministério Público possam contribuir nesse
processo de prova de vida dos idosos, com
instrumentos fornecidos pelo INSS.

O deputado estadual Wellington do Curso iniciou sua
fala observando que se a situação fosse boa, não
haveria a necessidade de discussão. O parlamentar
afirmou que o desrespeito ao cidadão em serviços
bancários é gritante e que muitos idosos passam por
situações humilhantes.

"Se o idoso não comparece ao banco, o INSS precisa
ser comunicado. A partir daí, os diversos órgãos da
rede de apoio ao idoso que atuam em campo podem
avaliar o que está acontecendo com essa pessoa, que
pode estar sem condições de locomoção ou mesmo
sofrendo maus-tratos.

A assistente social Denise Albuquerque destacou que
a questão da prova de vida é um aspecto pontual que
mostra o desrespeito aos direitos sociais da pessoa
idosa. Já Ednei Silva, também profissional de Serviço
Social que atua no Centro de Referência em
Assistência Social (Cras) do Anil falou sobre a atuação
do órgão e sobre os muitos idosos que procuram o
serviço por não saberem onde devem efetivar a prova
de vida.

Precisamos analisar a questão de uma maneira mais
ampla", explicou Augusto Cutrim. O relatório final do
comitê deve ser apresentado em até 60 dias. (Rodrigo
Freitas / CCOM-MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/351/202
10820.pdf

A chefe da Defensoria Pública da União no Maranhão,
Lorena Falcão, ressaltou que o problema discutido é
uma realidade e que os instrumentos apresentados
para tentar solucioná-lo não têm sido adequados para
resolvê-lo. A defensora afirmou que abrirá um
procedimento administrativo no âmbito da DPU para
verificar as demandas e tentar solucioná-las tanto no
âmbito extrajudicial quanto com a possível proposição
de ações judiciais.
O defensor público estadual Cosmo Sobral, integrante
do Grupo Especial de Defesa da Pessoa Idosa)
destacou que a prioridade das ações precisa ser a
garantia da continuidade dos benefícios para os
idosos.
Ele lembrou, ainda, que o próprio Estatuto do Idoso
prevê a ida do agente público ao idoso que tem
dificuldade de locomoção.
ENCAMINHAMENTOS Ao final da reunião, o
promotor de justiça Augusto Cutrim propôs a
constituição de um Comitê envolvendo todas as
instituições participantes para buscar solucionar os
problemas enfrentados por idosos com mais de 80
anos e dificuldades de locomoção no que diz respeito
à prova de vida.
A ideia é evitar a suspensão da concessão de
benefícios e o diálogo entre as instituições irá definir
como esse objetivo pode ser alcançado.
"Precisamos de uma solução antes da punição",
explicou o promotor de justiça. A ideia do membro do
Ministério Público do Maranhão é que, por meio do
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Harmonia: Câmara de Imperatriz e
Ministério Público assinam Ajustamento de
Conduta
O promotor de justiça Sandro Bíscaro, do Ministério
Público do Estado do Maranhão, esteve na Câmara
Municipal de Imperatriz nesta quinta-feira, 19, para
realizar a assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) que irá direcionar o processo de
reestruturação administrativa da Casa Legislativa. A
assinatura ocorreu com a presença da maioria dos
parlamentares, fortalecendo a união dos pares em
buscar de solucionar a questão de disparidade dos
servidores da Câmara Municipal.

que puderam ser adequados na tratativa.

O objetivo do TAC é sanar as irregularidades
praticadas em gestões anteriores identificadas pela
Promotoria de Justiça e, que ao perceber as boas
intenções dos parlamentares em corrigir as situações,
buscou celebrar o presente compromisso de
ajustamento de conduta respeitando a harmonia e
independência entre os poderes.

TAC

"Observamos que algumas medidas precisavam ser
tomadas e dentro daquelas situações em que é
possível a intervenção do Ministério Público, nós
estamos intervindo" , explicou o promotor.
Ao pontuar as questões que estão sendo levantadas
pelo MP, foi evidenciado a necessidade de resolver a
disparidade entre o número de servidores
comissionados e efetivos, além da redução do número
de cargos de assessores comunitários parlamentares
e estabelecer critérios para a nomeação.
Parabenizo a coragem dos vereadores, pois é uma
medida impopular. Tratar de uma reforma
administrativa vai machucar, afinal estamos cortando
na própria carne. Mas acredito que a sociedade vai
sair satisfeita e feliz ao observar que todos os seus
vereadores enfrentaram essa questão que precisava
ser enfrentada" , complementou o promotor Sandro
Bíscaro que reforçou a mão amiga do MP para
trabalhar em conjunto com os parlamentares neste
cenário.

Gratidão é o que define o momento. A Câmara precisa
ser a solução para a sociedade e não um problema.
Precisamos fazer o dever de casa, para podermos ter
a dignidade de olhar para a população seguros que
estamos cumprindo com o que se espera de nós.
Estamos tratando dentro do diálogo para termos uma
Câmara altiva, representativa e harmônica" , disse
Alberto.

Entre as obrigações impostas pelo TAC está a criação,
no prazo de 10 dias, de uma Comissão para
elaboração do projeto de lei que irá alterar as normas
ou revogar as vigentes para adequação de acordo
com os parâmetros constitucionais do quadro funcional
da Câmara, resolvendo as questões de
desproporcionalidade entre comissionados e efetivos.
Diversos critérios para a nomeação dos cargos
comissionados foram apontados, também, como
obrigações a serem cumpridas pela Câmara Municipal,
como requisitos de escolaridade para todos os cargos,
assim como, uma descrição do grau de complexidade
das funções. Gratificações por merecimento, assim
como, auxílio saúde também foram questões
pontuadas para adequação, bem como a providencia
no prazo de 30 (trinta) dias, da utilização de sistema
de registro de ponto eletrônico por todos os servidores
da casa.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1037303/harmoniacamara-de-imperatriz-e-ministerio-publico-assinamajustamento-de-conduta

Em nome de todos os vereadores presentes, o
presidente da Câmara, Alberto Sousa, agradeceu a
Promotoria de Justiça pelo trabalho incansável para a
realização da construção de um TAC condizente com
as peculiaridades que o serviço parlamentar possui e
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Rede de Controle divulga Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção
O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional (Caop) da Probidade
Administrativa, reuniu-se nesta terça e quarta-feira,
17 e 18, com representantes do Poder Executivo do
Maranhão e de São Luís para divulgar o Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). O
objetivo foi solicitar a adesão das secretárias
estaduais, municipais, órgãos e demais instituições à
referida iniciativa.
A primeira reunião, na sede da Prefeitura de São Luís,
na terça, teve a participação da promotora de justiça e
coordenadora do Caop Probidade Administrativa,
Nahyma Ribeiro Abas; do secretário do Tribunal de
Contas da União (TCU) no Maranhão, Alexandre
Walraven e do secretário municipal de Governo,
Enéas Fernandes.
A outra reunião, nesta quarta, na sede do MPMA, teve
a participação do procurador-geral do Estado, Rodrigo
Maia. A promotora de justiça e o secretário do TCU
solicitaram o empenho do Estado do Maranhão na
adesão ao Programa Nacional de Prevenção à
Corrupção.
O PNPC é uma iniciativa inovadora do TCU e da
Controladoria Geral da União (CGU), com
coordenação e execução pela Rede de Controle da
Gestão Pública, que coloca o gestor como
protagonista no processo de redução da corrupção no
país.
O programa é direcionado aos gestores públicos e
disponibiliza ferramenta de autoavaliação, orientação e
treinamento para implantar boas práticas de controle e
prevenção à corrupção.
No âmbito do Município de São Luís, 30,6% dos
órgãos e secretarias fizeram o cadastro no programa e
concluíram o questionário de avaliação. O número é
mais baixo nas secretarias, órgãos e instituições
estaduais maranhenses: 13,1%.
Johelton Gomes (CCOM-MPMA)
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1037302/rede-decontrole-divulga-programa-nacional-de-prevencao-acorrupcao
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Ministério Público e outras instituições
discutem alternativas para a prova de vida de
idosos junto ao INSS
Em uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira
(19), no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, em
São Luís, a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Idoso reuniu uma série de instituições para discutir a
questão da prova de vida de idosos junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Na abertura da reunião, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, garantiu total apoio da instituição à
iniciativa da Promotoria em buscar soluções para as
dificuldades encontradas por idosos em relação à
prova de vida. Eduardo Nicolau ressaltou que é
preciso facilitar a vida desses idosos e evitar que eles
corram risco, em especial em meio à pandemia de
Covid-19. "Não podemos aceitar situações como as
que vemos, em especial tendo tanta tecnologia à
disposição", enfatizou.
O promotores de justiça José Augusto Cutrim Gomes
iniciou os trabalhos explicando a dinâmica da reunião
e apresentando o embasamento legal sobre a
questão. O titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso de São Luís também destacou que o
projeto de lei n° 385/2021, que suspende a
obrigatoriedade da prova de vida até dezembro deste
ano foi aprovada pelo Congresso Nacional e aguarda
sanção do presidente da República.
A presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa,
Débora Jatahy, afirmou que as instituições da rede de
apoio vem trabalhando, há algum tempo, em busca de
formas para que os idosos com mais de 80 anos ou
com dificuldades de locomoção cumpram a
determinação legal de fazer a prova de vida tendo
respeitadas as suas especificidades. Para ela, essa é
uma questão que vai além da família, passando pelo
Estado e sobre a qual é preciso evitar a violência
institucional contra o idoso.
O presidente do Conselho Estadual do Idoso e diretor
do Solar do Outono, Glécio da Silva, ressaltou que o
Estatuto do Idoso determina a atenção integral a essas
pessoas mas, passados quase 20 anos da lei, isso
ainda não é uma realidade. Para ele, é preciso
repensar o que se faz com o idoso e assumir um
compromisso de buscar alternativas claras e objetivas
que beneficiem esse grupo.

INSS
O chefe do Serviço de Benefícios do INSS, Francisco
Portela, explicou que a prova de vida é um mecanismo
adotado pela instituição para evitar fraudes, como o
recebimento de benefícios de pessoas mortas por
terceiros. A comprovação anual deve ser feita no
próprio banco em que é recebido o benefício. Só
devem fazer a prova de vida no próprio INSS aqueles
idosos que tiveram o benefício suspenso, por não
terem se apresentado ao banco no prazo determinado.
Também foram ouvidos representantes do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal, que
apresentaram os serviços oferecidos pelos bancos
para a realização da prova de vida de idosos que
tenham dificuldade em comparecer à agência
bancária. De acordo com eles, há orientação para que
a verificação seja feita no veículo em que está o idoso
e também existe a possibilidade de fazer a prova de
vida por meio dos aplicativos dos bancos.
O presidente do Sindicato de Assistentes Sociais do
Maranhão, Nikson Daniel, destacou que os problemas
enfrentados pelos idosos não são resultado da atual
pandemia e que as ações de virtualização dos
serviços também trazem transtornos, pois os idosos
compõem parcela significativa dos afetados pela
exclusão tecnológica. O assistente social também
ressaltou que a corresponsabilidade pelo tema não
pode significar uma transferência de
responsabilidades.
PARLAMENTARES
O vereador Raimundo Penha questionou as
informações prestadas pelo INSS e bancos, afirmando
que parecia estar tudo muito bem. Para o parlamentar,
é preciso verificar a situação na prática, indo até as
agências bancárias. O vereador também colocou à
disposição a Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Municipal.
O também vereador Marcial Lima afirmou que não se
pode viver de teorias. Jornalista com programa diário
no rádio, Lima afirmou que sempre que são discutidos
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temas relacionados ao atendimento bancário ou no
INSS, há grande participação dos ouvintes, que
demonstram seu descontentamento com os serviços.
O parlamentar se colocou a disposição para levar o
tema para discussão com os vereadores de São Luís
e, como comunicador, a debater o tema com a
sociedade.
O deputado estadual Wellington do Curso iniciou sua
fala observando que se a situação fosse boa, não
haveria a necessidade de discussão. O parlamentar
afirmou que o desrespeito ao cidadão em serviços
bancários é gritante e que muitos idosos passam por
situações humilhantes.
A assistente social Denise Albuquerque destacou que
a questão da prova de vida é um aspecto pontual que
mostra o desrespeito aos direitos sociais da pessoa
idosa. Já Ednei Silva, também profissional de Serviço
Social que atua no Centro de Referência em
Assistência Social (Cras) do Anil falou sobre a atuação
do órgão e sobre os muitos idosos que procuram o
serviço por não saberem onde devem efetivar a prova
de vida.

diálogo entre as instituições, agentes de saúde, Centro
de Referência de Assistência Social (Cras), Defensoria
Pública e Ministério Público possam contribuir nesse
processo de prova de vida dos idosos, com
instrumentos fornecidos pelo INSS.
"Se o idoso não comparece ao banco, o INSS precisa
ser comunicado. A partir daí, os diversos órgãos da
rede de apoio ao idoso que atuam em campo podem
avaliar o que está acontecendo com essa pessoa, que
pode estar sem condições de locomoção ou mesmo
sofrendo maus-tratos. Precisamos analisar a questão
de uma maneira mais ampla", explicou Augusto
Cutrim. O relatório final do comitê deve ser
apresentado em até 60 dias.
Da Assessoria
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/ministeriopublico-e-outras-instituicoes-discutem-alternativas-paraa-prova-de-vida-de-idosos-junto-ao-inss/

A chefe da Defensoria Pública da União no Maranhão,
Lorena Falcão, ressaltou que o problema discutido é
uma realidade e que os instrumentos apresentados
para tentar solucioná-lo não têm sido adequados para
resolvê-lo. A defensora afirmou que abrirá um
procedimento administrativo no âmbito da DPU para
verificar as demandas e tentar solucioná-las tanto no
âmbito extrajudicial quanto com a possível proposição
de ações judiciais.
O defensor público estadual Cosmo Sobral, integrante
do Grupo Especial de Defesa da Pessoa Idosa)
destacou que a prioridade das ações precisa ser a
garantia da continuidade dos benefícios para os
idosos. Ele lembrou, ainda, que o próprio Estatuto do
Idoso prevê a ida do agente público ao idoso que tem
dificuldade de locomoção.
ENCAMINHAMENTOS
Ao final da reunião, o promotor de justiça Augusto
Cutrim propôs a constituição de um Comitê
envolvendo todas as instituições participantes para
buscar solucionar os problemas enfrentados por
idosos com mais de 80 anos e dificuldades de
locomoção no que diz respeito à prova de vida. A ideia
é evitar a suspensão da concessão de benefícios e o
diálogo entre as instituições irá definir como esse
objetivo pode ser alcançado.
"Precisamos de uma solução antes da punição",
explicou o promotor de justiça. A ideia do membro do
Ministério Público do Maranhão é que, por meio do
7
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Justiça prorrogou a internação de adolescente
que atropelou seis pessoas
Welliton Raulino

Foi acatada pela justiça do MA o pedido de internação
por mais 45 da jovem que atropelou seis pessoas
dentre elas três vítimas fatais. A adolescente que não
possui passagem pela polícia prestou depoimento e
disse que não ingeriu bebida alcóolica e disse também
que pediu o veículo ao vizinho para ir lanchar com
uma amiga, o dono do veículo um militar reformado
pode responder criminalmente pelo caso e chegou a
responder um termo circunstancial de ocorrência civil e
foi liberado.
Tags: MPMA, justiça do MA, adolescente, acidente
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/08/20/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.55.52-06.57.51-1629454372.mp4
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Reunião discute alternativas para a prova de
vida de idosos junto ao INSS
Marcial Lima

Em uma reunião realizada na manhã desta quintafeira, 19, no auditório da Procuradoria Geral de
Justiça, em São Luís, a 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Idoso reuniu uma série de instituições para
discutir a questão da prova de vida de idosos junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na
abertura da reunião, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, garantiu total apoio da instituição à
iniciativa da Promotoria em buscar soluções para as
dificuldades encontradas por idosos em relação à
prova de vida. Eduardo Nicolau ressaltou que é
preciso facilitar a vida desses idosos e evitar que eles
corram risco, em especial em meio à pandemia de
Covid-19. "Não podemos aceitar situações como as
que vemos, em especial tendo tanta tecnologia à
disposição", enfatizou.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/20/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-06.53.21-07.00.23-1629454386.mp3
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MP pede internação da adolescente que
atropelou e matou três pessoas na Avenida
Cajazeiras
Ivison Lima

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) pediu a
internação, por mais 45 dias, da adolescente de 17
anos que atropelou e matou três pessoas na Avenida
Cajazeiras, em São Luís, no último sábado (14). A
jovem foi denunciada por ato infracional e o caso será
julgado pela Vara da Infância e Juventude de São
Luís.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/20/RDIOTIMBIRAAM
1290SOLUISMA-06.22.57-06.23.59-1629452293.mp3
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Polícia Militar apreende submetralhadora,
pistola, carregadores e 152 munições em
Santa Luzia/MA
Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
No final da noite de terça-feira (17), na entrada do
povoado Santo Onofre, em Santa Luzia-MA, a equipe
da Força Tática (FT) do 7º BPM realizava o
patrulhamento e abordou uma caminhonete
Mithisubishi/L200, branca, de placas OIY-6155 e
durante as busca foi encontrada uma pistola .380 com
três carregadores, uma submetralhadora .40 com três
carregadores e 152 munições. O condutor foi
apresentado na Delegacia de polícia Civil sem lesões
corporais.
7° BPM - Promovendo Segurança Pública de
Qualidade
Fonte: PM/MA
© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/segurancapublica/policia-militar/policia-militar-apreendesubmetralhadora-pistola-carregadores-e-152-municoesem-santa-luzia-ma/
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Maranhão teve quase mil focos de
queimadas este ano, aponta Sema (Cidades |
fogo na vegetação)
Ismael Araújo / O Estado

São Luís - As chuvas no Maranhão ainda não
pararam, mas as queimadas já ardem há muito
tempo, principalmente no interior do estado. Dados
mais recentes da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais (Sema) mostram que,
até o fim do mês passado foram detectados 955 focos
de queimadas, e a maioria dos casos registrados foi
na cidade de Fernando Falcão, com 94 focos.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/08/20/mara
nhao-teve-quase-mil-focos-de-queimadas-este-anoaponta-sema/
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Ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar
de Imperatriz no primeiro semestre
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/20/RDIONATIVAFM9
95IMPERATRIZMA-07.42.07-07.47.16-1629457009.mp3
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Assalto na creche Dom Afonso, em São Luís
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/20/RDIONATIVAFM9
95IMPERATRIZMA-07.02.25-07.22.42-1629456599.mp3

4

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - ATOS, FATOS E BARATOS - pág.: 02. Sex, 20 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

1

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - ATOS, FATOS E BARATOS - pág.: 02. Sex, 20 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rede de Controle divulga Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção
O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional (Caop) da Probidade
Administrativa, reuniuse na terça e quarta, 17 e 18,
com representantes do Poder Executivo do Maranhão
e de São Luís para divulgar o Programa Nacional de
Prevenção à Corrupção (PNPC). O objetivo foi solicitar
a adesão das secretárias estaduais, municipais,
órgãos e demais instituições à referida iniciativa.
A primeira reunião, na sede da Prefeitura de São Luís,
teve a participação da promotora de justiça e
coordenadora do Caop Probidade Administrativa,
Nahyma Ribeiro Abas; do secretário do Tribunal de
Contas da União (TCU) no Maranhão, Alexandre
Walraven; e do secretário municipal de Governo,
Enéas Fernandes.
A outra reunião, na sede do MPMA, teve a
participação do procurador-geral do Estado, Rodrigo
Maia. A promotora de justiça e o secretário do TCU
solicitaram o empenho do Estado do Maranhão na
adesão ao Programa Nacional de Prevenção à
Corrupção.
O PNPC é uma iniciativa inovadora do TCU e da
Controladoria Geral da União (CGU), com
coordenação e execução pela Rede de Controle da
Gestão Pública, que coloca o gestor como
protagonista no processo de redução da corrupção no
país.
O programa é direcionado aos gestores públicos e
disponibiliza ferramenta de autoavaliação, orientação e
treinamento para implantar boas práticas de controle e
prevenção à corrupção.
No âmbito do Município de São Luís, 30,6% dos
órgãos e secretarias fizeram o cadastro no programa e
concluíram o questionário de avaliação.
O número é mais baixo nas secretarias, órgãos e
instituições estaduais maranhenses: 13,1%.
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