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MP recomenda assembleia extraordinária
para definir nova diretoria do IHGM

 

BLOG O INFORMANTE / SÃO LUÍS  / MA. Sáb, 28 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Informante

A Promotora Doraci Moreira Reis Santos, titular da 1ª
Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e
Entidades de Interesse Social do Termo Judiciário de
São Luís, sugeriu, por meio da REC-1ªPJESLZ -
3 0 2 0 2 1 ,  i n t e n t a n d o  d a r  c u m p r i m e n t o  e
restabelecimento do processo eleitoral, observado o
comando respectivo, às Chapas 1 e 2; à Comissão
Eleitoral e aos demais associados do Instituto Histórico
e Geográfico do Maranhão (IHGM), que seja
promovida convocação da Assembleia Geral
Extraordinária objetivando a apreciação do recurso e
das contrarrazões do recurso, observadas as
disposições legais, para os fins da decisão final das
eleições realizadas na Instituição. O recurso foi
apresentado pela Chapa 2 e deveria ser apreciado
pela Assembleia Geral do IHGM antes da eleição para
renovação da Diretoria da Instituição.

A Recomendação se fundamenta no Art. 60 do CC,
Arts. 4º, §1ºe 5º do Estatuto Social c/c Art. 5º da
Resolução nº 001/2021 do IHGM.

Na decisão, a representante do Ministério Público
maranhense considerou que "[.] apesar dos esforços
empregados, alguns dos atos emanados por este
Órgão Ministerial não foram amplamente atendidos
pela Entidade, [como] a Recomendação REC-
1ªPJESLZ-282021 direcionada ao presidente da
Comissão Eleitoral para que procedesse à suspensão
e/ou declaração de nulidade da eleição ocorrida no dia
12 de agosto de 2021, que, após ciência, fez publicar
a decisão de suspensão do pleito eleitoral, [o que],
contudo, não foi aceito, sendo mantida a eleição que
se encontrava em curso";

Com a manutenção da eleição, conforme decisão do
administrador pró tempore, a Chapa 1 foi derrotada,
obtendo 17 votos, cabendo 21 à Chapa 2. Embora
tenha obtido a maior votação, a candidata a presidente
pela Chapa 2, Profª Dilercy Adler, não assumiu o
cargo. O Administrador Pró tempore do IHGM
considerou nulos os votos dados à Chapa 2,
empossando o candidato derrotado na eleição do dia
12 de agosto.

O Ministério Público, então, no dia da eleição para a
nova Diretoria do IHGM considerou que "Dos fatos
ocorridos no dia da eleição, observa-se que as

decisões lançadas pelo administrador pro tempore não
guardam a devida harmonia,  fer indo dire i to
constitucional e ainda a norma máxima da Entidade".
Considerou, ainda, que a posse no IHGM não tem
validade nem eficácia, o que só se dará com a
realização da Assembleia Geral Extraordinária
sugerida, quando serão examinados recurso da Chapa
2 e as contrarrazões da Chapa 1.

Site: https://oinformante.blog.br/notas/mp-recomenda-

assembleia-extraordinaria-para-definir-nova-diretoria-do-
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1

https://oinformante.blog.br/notas/mp-recomenda-assembleia-extraordinaria-para-definir-nova-diretoria-do-ihgm/
https://oinformante.blog.br/notas/mp-recomenda-assembleia-extraordinaria-para-definir-nova-diretoria-do-ihgm/
https://oinformante.blog.br/notas/mp-recomenda-assembleia-extraordinaria-para-definir-nova-diretoria-do-ihgm/


AÇAILÂNDIA: SECRETÁRIO MAURITI
SOARES SE REÚNE COM PROMOTORA

DE JUSTIÇA GLAUCE MARA
 

BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 28 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Carlos Cristiano

Na quarta-feira, 25/08, o Secretário Municipal de
Esportes, Mauriti Soares, esteve reunido com a
Promotora de Justiça, Glauce Malheiros, em uma
reunião para debater o desenvolvimento do Desporto
Municipal dentro da legalidade da administração
pública.

Manter vínculos e fortalecer ações conjuntas são
importantes para alinhar o desenvolvimento de ações
que venham a contribuir com o esporte da cidade com
responsabilidade junto a legislação pública, "A gestão
pública deve manter diálogo com o Ministério Público
e demais autoridades. Isso demonstra transparência
nas ações de governo e é fundamental para o sucesso
das ações públicas. Reconhecemos a importância do
MP, a SEMES está disponível para discutir assuntos
inerentes a pasta e trabalhar junto com o MP em todas
as demandas necessárias," frisou o secretário de
Esportes, Mauriti Soares.

Assessoria

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

secretario-mauriti-soares-se.html
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MPMA disponibiliza cartilha com
orientações contra crimes cibernéticos

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 28 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Coordenadoria de Assuntos Estratégicos e Inteligência
(CAEI), está disponibilizando a membros, servidores e
ao público em geral uma carti lha virtual com
orientações de segurança contra golpes e crimes
cibernéticos.

De acordo com a publicação, a pandemia da Covid-19
provocou um crescimento da utilização do meio virtual
em tarefas profissionais e do cotidiano de grande parte
da população. "Várias atividades e ações foram
simplificadas e possibilitadas dentro de um contexto de
isolamento social, desde o uso de aplicativos para a
compra de alimentos e medicamentos, bem como a
sua utilização para participações em cursos, palestras,
eventos vir tuais,  real ização de teletrabalho,
movimentações bancár ias,  entre outros".

A cartilha alerta que, apesar da praticidade do uso do
ambiente virtual, para algumas pessoas esse mundo é
totalmente novo, o que requer procedimentos mínimos
de proteção de dados pessoais no meio cibernético.
Caso contrário, tornam-se vítimas fáceis para
criminosos e golpistas.

A publicação aborda os golpes dos falsos links, da
troca de cartão, de clonagem de perfil do WhatsApp,
do perfil falso no WhatsApp, phishing (enganar a
vítima para compartilhar informações confidenciais
como senhas e número de cartões de crédito), invasão
do WhatsApp Web, da falsa ligação do banco, do falso
sequestro e extorsão por e-mail.

Além disso, a cartilha presta orientações sobre como
baixar aplicativos e receber boletos, compras por meio
de redes sociais e como proceder quando a vítima é
alvo de um golpe.

TREINAMENTO

Ainda como parte das ações de aperfeiçoamento, o
CAEI realizou, nos dias 24 e 25, em parceria com a
Escola Superior, o II Webinário de Segurança
Institucional do MPMA. O treinamento foi planejado
em alusão ao mês da segurança institucional,
instituído pelo Conselho Nacional do Ministério
Público.

A programação incluiu as palestras "Técnicas e
Mecanismos de Proteção no Ambiente Cibernético",

ministrada pela advogada e doutoranda em Ciência
Política, Andrea Willemin e "Análise de Riscos como
Ferramenta de Prevenção Situacional", com o tenente-
coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e
subsecretário de atividades especiais do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, Carlos
Alberto Lemes.

Site: https://omaranhense.com/mpma-disponibiliza-

cartilha-com-orientacoes-contra-crimes-ciberneticos/
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MPMA disponibiliza cartilha com
orientações contra crimes cibernéticos

 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 28 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da Redação, com informação da Assessoria

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Coordenadoria de Assuntos Estratégicos e Inteligência
(CAEI), está disponibilizando a membros, servidores e
ao público em geral uma carti lha virtual com
orientações de segurança contra golpes e crimes
cibernéticos. O material pode ser acessado aqui .

De acordo com a publicação, a pandemia da Covid-19
provocou um crescimento da utilização do meio virtual
em tarefas profissionais e do cotidiano de grande parte
da população. "Várias atividades e ações foram
simplificadas e possibilitadas dentro de um contexto de
isolamento social, desde o uso de aplicativos para a
compra de alimentos e medicamentos, bem como a
sua utilização para participações em cursos, palestras,
eventos vir tuais,  real ização de teletrabalho,
movimentações bancár ias,  entre outros".

A cartilha alerta que, apesar da praticidade do uso do
ambiente virtual, para algumas pessoas esse mundo é
totalmente novo, o que requer procedimentos mínimos
de proteção de dados pessoais no meio cibernético.
Caso contrário, tornam-se vítimas fáceis para
criminosos e golpistas.

A publicação aborda os golpes dos falsos links, da
troca de cartão, de clonagem de perfil do WhatsApp,
do perfil falso no WhatsApp, phishing (enganar a
vítima para compartilhar informações confidenciais
como senhas e número de cartões de crédito), invasão
do WhatsApp Web, da falsa ligação do banco, do falso
sequestro e extorsão por e-mail.

Além disso, a cartilha presta orientações sobre como
baixar aplicativos e receber boletos, compras por meio
de redes sociais e como proceder quando a vítima é
alvo de um golpe.

TREINAMENTO

Ainda como parte das ações de aperfeiçoamento, o
CAEI realizou, nos dias 24 e 25, em parceria com a
Escola Superior, o II Webinário de Segurança
Institucional do MPMA. O treinamento foi planejado
em alusão ao mês da segurança institucional,
instituído pelo Conselho Nacional do Ministério
Público.

A programação incluiu as palestras "Técnicas e
Mecanismos de Proteção no Ambiente Cibernético",
ministrada pela advogada e doutoranda em Ciência
Política, Andrea Willemin e "Análise de Riscos como
Ferramenta de Prevenção Situacional", com o tenente-
coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e
subsecretário de atividades especiais do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, Carlos
Alberto Lemes.

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

disponibiliza-cartilha-com-orientacoes-contra-crimes-

ciberneticos/
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MPMA disponibiliza cartilha com
orientações contra crimes cibernéticos

 

MA10 SEMPRE NOTÍCIA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 28 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Assessoria

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Coordenadoria de Assuntos Estratégicos e Inteligência
(CAEI), está disponibilizando a membros, servidores e
ao público em geral uma carti lha virtual com
orientações de segurança contra golpes e crimes
cibernéticos. O material pode ser acessado aqui .

De acordo com a publicação, a pandemia da Covid-19
provocou um crescimento da utilização do meio virtual
em tarefas profissionais e do cotidiano de grande parte
da população. "Várias atividades e ações foram
simplificadas e possibilitadas dentro de um contexto de
isolamento social, desde o uso de aplicativos para a
compra de alimentos e medicamentos, bem como a
sua utilização para participações em cursos, palestras,
eventos vir tuais,  real ização de teletrabalho,
movimentações bancár ias,  entre outros".

A cartilha alerta que, apesar da praticidade do uso do
ambiente virtual, para algumas pessoas esse mundo é
totalmente novo, o que requer procedimentos mínimos
de proteção de dados pessoais no meio cibernético.
Caso contrário, tornam-se vítimas fáceis para
criminosos e golpistas.

A publicação aborda os golpes dos falsos links, da
troca de cartão, de clonagem de perfil do WhatsApp,
do perfil falso no WhatsApp, phishing (enganar a
vítima para compartilhar informações confidenciais
como senhas e número de cartões de crédito), invasão
do WhatsApp Web, da falsa ligação do banco, do falso
sequestro e extorsão por e-mail.

Além disso, a cartilha presta orientações sobre como
baixar aplicativos e receber boletos, compras por meio
de redes sociais e como proceder quando a vítima é
alvo de um golpe.

TREINAMENTO

Ainda como parte das ações de aperfeiçoamento, o
CAEI realizou, nos dias 24 e 25, em parceria com a
Escola Superior, o II Webinário de Segurança
Institucional do MPMA. O treinamento foi planejado
em alusão ao mês da segurança institucional,
instituído pelo Conselho Nacional do Ministério
Público.

A programação incluiu as palestras "Técnicas e
Mecanismos de Proteção no Ambiente Cibernético",
ministrada pela advogada e doutoranda em Ciência
Política, Andrea Willemin e "Análise de Riscos como
Ferramenta de Prevenção Situacional", com o tenente-
coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e
subsecretário de atividades especiais do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, Carlos
Alberto Lemes.

Site: https://www.ma10.com.br/2021/08/28/mpma-

disponibiliza-cartilha-com-orientacoes-contra-crimes-

ciberneticos-2/
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SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM
SANTA INÊS CONDENOU NA ÚLTIMA

QUINTA-FEIRA RÉU A 56 ANOS DE
PRISÃO

 

AGORA SANTA INÊS ONLINE / SANTA INÊS / MA. Sáb, 28 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Um homem foi julgado e condenado em sessão do
tribunal do júri realizada na quinta-feira (26) na 4ª Vara
da Comarca de Santa Inês. Em julgamento presidido
pelo juiz t i tular Raphael Leite Guedes, o réu
Wanderson Jorge Gonçalves estava sendo acusado
dos crimes de homicídio consumado e dois homicídios
tentados, que tiveram como vítimas Erinaldo Saldanha
Costa, Bruno Damasceno Costa e Carlos Eduardo
Olímpia. O acusado teria cometido os crimes em
companhia de mais dois homens. Wanderson foi
considerado culpado pelo conselho de sentença e
recebeu a pena definitiva de 56 anos de prisão, a ser
cumprida, inicialmente, em regime fechado.

DENÚNCIA

Narrou a denúncia que por volta das 7 e meia da noite
do dia 11 de agosto de 2020, na esquina da Rua Nova
Esperança com a Travessa Esperança, Bairro
Aeroporto em Santa Inês,  Wanderson Jorge
Gonçalves Lima, acompanhado de um homem
identificado como Paulo Henrique e uma terceira
pessoa não identificada, agindo com unidade de
propósitos, previamente combinados, com emprego de
arma de fogo mataram a vítima Erinaldo Saldanha das
Chagas. O Ministério Público ainda denuncia o
acusado e as outras duas pessoas que estavam lhe
acompanhando por tentarem matar as vítimas Bruno
Damasceno Costa e Carlos Eduardo Olímpia
Rodrigues.

Sobre as duas tentativas de homicídio, os homens
utilizaram, também, arma de fogo, e somente não
consegu i ram a  consumação  do  de l i to  po r
circunstâncias alheias às suas vontades. Sustenta a
peça acusatória que as três vít imas estavam
conversando no local e horário narrados acima,
quando o acusado Wanderson, Paulo Henrique e o
terceiro comparsa chegaram todos portando armas de
fogo passaram a efetuar vários disparos contra os
ofendidos, que resultou na morte de um, deixando os
outros dois feridos. O terceiro homem que participou
do ato criminoso não foi identificado e o outro
comparsa, Paulo Henrique, foi morto em confronto

com a polícia.

Posteriormente, o acusado Wanderson Jorge
Gonçalves foi indiciado, preso e denunciado pelo
envolvimento no crime. O julgamento ocorreu na Sala
das Sessões Plenárias do tribunal do Júri, no Fórum
de Santa Inês, no qual atuaram, além do juiz
presidente da sessão, o promotor de Justiça Moisés
Caldeira Brant, na acusação, e o advogado José
Franklin Seba, na defesa de Wanderson Jorge.

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=18655
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Do Maranhão para o Jornal ROL, o escritor,
poeta e educador Marcus Periks Barbosa

Krause!
 

JORNAL ROL / ITAPETININGA. Sáb, 28 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Marcus Krause

Marcus Periks Barbosa Krause , natural de Pedreiras
(MA), é servidor público e professor da educação
básica e superior.

Sua formação acadêmica e área de atuação
profissional é ampla: graduado em Letras, bacharel em
Teologia, Capelão Cristão, graduando em Pedagogia,
Especialista em Língua Portuguesa, com ênfase em
Gramática e Literatura; Especialista em Dependência
Química; Especialista em Gestão e Governança em
Ministério Público e especialista em Educação
Especial Inclusiva; Mestre em Ciências da Educação.

Publicação de artigo na Revista Brasileira de
Educação Básica, Ed. 19 e na Revista Juris Itinera,
Ed. 25.

É membro do colegiado do programa de Pós-
Graduação da Escola Superior do Ministério Público
do Maranhão. Membro da Organização Mundial para
Educação Pré-Escolar e membro do conselho
municipal de Alimentação Escolar do município de
Pedreiras/MA.

Na área literária, é escritor e poeta, com 3 livros
publicados, coautor em diversas antologias nacionais
e internacional, membro das Academias: Pedreirense
de Letras; Academia de Artes, Ciências e Letras do
Brasil e Academia Intercontinental de Artistas e
Poetas, colunista do blog do Joaquim Filho poeta e
articulista do Jornal Pensar a Educação em Pauta da
UFMG.

Abaixo, a sua primeira contribuição, uma importante
reflexão sobre a pandemia da Covid-19, abordando a
educação: 'Que lições podemos levar pós-pandemia?

Crédito: Lacheev/iStockPhoto

O mundo foi sacudido por uma pandemia sem
precedentes que afetou drasticamente todo o nosso
convívio social. Não há dúvidas de que uma das áreas
que sofreu maiores impactos negativos foi a educação.

A realidade que as famílias estão vivendo tem

demonstrado o quanto é importante ter a parceria da
família no processo de aprendizagem dos filhos. Se
outrora, quando as aulas eram presenciais, havia
pouca participação dos pais no acompanhamento e
rendimento escolar dos filhos, com a adoção de aulas
remotas, essa história pode tomar outros rumos.

É muito comum a baixa frequência de pais em
reuniões escolares, muitos pais se esquivavam dessa
responsabilidade por motivos variados, muitos até
justificáveis, pela correria do dia a dia, porém, outros,
preferem deixar toda essa carga sobre a escola.

A reclamação que professores faziam nessas reuniões
de pais era de que as atividades escolares dos alunos
iam e voltavam sem ser respondidas, alguns destes
casos por omissão da família.

Com a adoção de aulas remotas os pais se viram
obrigados a acompanhar mais de perto, literalmente, a
educação dos filhos, principalmente os mais novos,
que estudam no ensino infantil, por exemplo, onde, a
responsabilidade dos pais, neste processo de
educação, é imprescindível.

Não é fácil manter uma criança pequena ligada na tela
de um celular ou computador para assistir as aulas
remotas, a não ser que nestas videoaulas sejam
usados recursos visuais que atraiam o interesse e a
atenção da criança, porém, como muitos profissionais
não têm o domínio necessário com as novas
tecnologias, uma vez que foram pegos de surpresa e
as escolas não ofertam dispositivos tecnológicos,
profissionais da área para edições e produções destes
materiais educacionais ou equipamentos e suportes
para tanto, os docentes se viram como podem.

Desta forma, após toda essa tempestade passar e as
aulas passarem a ser presenciais, as famílias poderão
compreender o seu importante papel no processo de
ensino de seu filho, com isso serem mais participativas
de modo a somarem forças, pois família e escola é
uma união que traz bons frutos.

Site: https://www.jornalrol.com.br/do-maranhao-para-o-

jornal-rol-o-escritor-poeta-e-educador-marcus-periks-

barbosa-krause/
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AÇAILÂNDIA - MPMA realiza palestras
sobre Escuta Especializada a crianças

vítimas de violência
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sáb, 28 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão realizou, nesta
quinta-feira, 26, no Município de Açailândia, o Projeto
Prosas da Infância, que foi voltado para pessoas que
trabalham com atendimento à rede de proteção de
escuta especializada. Dentre os presentes, estavam
conselheiros tutelares, psicólogos, assistentes sociais,
conselheiros de direitos, gestores de órgãos de
atendimento, dentre outros.

A ação é uma iniciat iva do Centro de Apoio
Operacional da Infância e Juventude (CAOp-IJ) e da
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Infância e Juventude de Açailândia.

Na ocasião, foram palestrantes os promotores de
justiça Gleudson Malheiros Guimarães (coordenador
do CAOp-IJ), e Tiago Quintanilha Nogueira (titular da
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de
Açailândia). Também palestrou a psicóloga Dhebora
Mat ias de Souza,  do Centro de Referência
Especializado em Assistência Social de Imperatriz.

Junto aos membros do Ministério Público ,
compuseram a mesa de honra representantes do
Poder Executivo de Açailândia e do Conselho da
Criança e Adolescente .

O público foi formado por profissionais de Açailândia e
dos municípios de Cidelândia, São Francisco do
Brejão, Itinga do Maranhão, São Pedro da Água
Branca, Vila Nova dos Martírios e Buriticupu.

PALESTRAS - As palestras trouxeram conceitos e
técnicas sobre o ponto de vista jurídico e abordagens
psicológicas humanizadas.

A psicóloga Dhebora Mathias ressaltou temas como
não coagir a criança ou adolescente com perguntas
demasiadas que as façam reviver o crime ou sugerir
que a culpa pelo abuso seja delas.

"Muitas vezes a criança não sabe distinguir o que é um
abuso.

Em muitos casos os abusos vêm de pessoas
próximas, como os familiares. É difícil para a criança
perceber que está sofrendo um abuso", ressalta a

psicóloga.

O promotor Tiago Quintanilha falou sobre aspectos
teóricos e práticos na legislação que procura
estabelecer uma sistemática especial para o
atendimento de crianças e adolescentes, vítimas ou
testemunhas, com o objetivo de minimizar os traumas
e responsabilizar os agressores sem estigmatizar a
vítima.

"É preciso haver uma integração operacional de todos
os órgãos e agentes envolvidos, de modo a padronizar
procedimentos, especializar equipamentos, qualificar
profissionais e otimizar sua atuação, evitando a
ocorrência da chamada "revitimização" e/ou da
"violência institucional", destacou o representante do
Ministério Público.

Nas palestras, salientou-se, ainda, a necessidade de
criação de um fluxo de atendimento nos municípios em
caso de oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, seja física, psicológica ou
sexual, com a instalação das salas de escuta
especializada e de depoimento especial, além da
capacitação dos profissionais para realizar o
atendimento.

Para o promotor de justiça Gleudson Malheiros, essa
atividade é uma conquista para o Município de
Açailândia e região, pois traz várias informações
importantes para o desenvolvimento do trabalho.

"O Projeto Prosas na Infância do CAOp-IJ é uma
oportunidade de trocar informações, aproximar os
órgãos e aperfeiçoar o atendimento. As palestras
ministradas trouxeram conceitos e técnicas que visam
mostrar como o atendimento protetivo e acolhedor
para crianças vítimas de violência, de acordo com o
que prega a lei  da escuta especial izada (nº
13.431/2017)", avalia o coordenador do CAOp,
Gleudson Malheiros.

CRIAÇÃO DE SALA - Tiago Quintanilha relatou que,
após diligências da Promotoria da Infância, houve a
instalação da sala de depoimento especial no Fórum
da Comarca de Açailândia, em julho deste ano, com
treinamento específico de profissionais para atuar na
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escuta especializada. Também por diligências da
Promotoria da Infância e Juventude de Açailândia, o
Município de Itinga deverá ter uma sala para a escuta
especializada até o dia 25 de setembro.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/357/202

10828.pdf
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Estudante denuncia importunação sexual
dentro de ônibus em São Luís
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Uma estudante do curso de Nutrição foi vítima de
importunação sexual dentro um ônibus do transporte
público da linha Raposa/São Francisco, em São Luís.
Fernanda Conceição Mota dos Santos, 20 anos, usou
as redes sociais para desabafar sobre o caso, que
aconteceu na manhã da última quinta-feira (26).

A jovem explicou que estava no ônibus indo para a
faculdade, quando um homem, que havia subido no
mesmo ponto que ela, encostou as mãos e o corpo
nela e chegou a ficar excitado.

"Após umas pessoas saírem, eu fui um pouco pro lado
e ele me prendeu, ficando com as duas mãos entre
mim, eu fiquei presa. E aí comecei a sentir ele
encostando em mim, tanto a mão quanto o corpo dele
em si. Na hora fiquei completamente sem reação, eu
não sabia o que fazer, então eu comecei a ir me
afastando um pouco pro lado. Eu estava de frente pra
ele, mas não queria ficar nessa posição, olhando no
rosto dele, então virei de costas e comecei a sentir o
ônibus balançando e ele vindo pro meu lado. E fui me
afastando e, quando olhei de canto de olho, eu que vi
que ele estava excitado. Então eu fiquei chocada com
a situação", contou a estudante.

Fernanda disse depois da situação constrangedora,
ela tentou sair de perto do homem aos poucos, pois
estava muito assustada, porém com medo de falar
algo e ele a agredir. Uma passageira que estava no
ônibus viu a situação e começou a gritar com o
homem, pedindo para ele se afastar da vítima. Ele
negou o assédio dizendo que a mulher estava louca.
Confira no vídeo abaixo:

"Eu estava em estado de choque, não chorei, não
gritei, não disse nada. Até que a moça que me
socorreu me deu um lugar para sentar e eu desabei a
chorar. Outras mulheres vieram falar comigo, me
abraçaram, me deram um lenço para eu enxugar meu
rosto. Eu me senti a pessoa mais impotente do mundo.
Eu não tinha forças para fazer nada. Eu fiquei sem

reação. Então, se ela não tivesse falado, aquilo teria
ido até eu descer do ônibus", contou a estudante.

A estudante disse que a mulher continuou a gritar, até
que alguns passageiros, que estavam no fundo do
coletivo, se manifestaram e obrigaram o homem a
descer do ônibus.

"Ela começou a gritar e dizer que ele estava se
encostando em mim. Após a reação dela, me senti
confortável pra sair do lado dele e ir pra outro lado. Eu
saí de lá e fiquei entre duas moças, que me
seguraram. Enquanto isso a outra moça continuou a
gritar que no ônibus não tinha homem, porque senão
já tinham expulsado ele do ônibus. E ela gritando,
xingando ele e ele dizendo que não tava fazendo
nada, que ela era louca. E, tipo, ninguém, teve reação
de nada, os homens ficaram quietos", relatou
Fernanda.

Após expor o caso nas redes sociais, Fernanda disse
que outras mulheres comentaram que haviam passado
por casos semelhantes e a instruíram sobre como
denunciar o caso, mesmo sem ter foto, vídeo ou outra
prova do crime.

Na manhã dessa sexta (27), ela prestou queixa na
Casa da Mulher Brasileira, que recebe denúncias de
violência contra a mulher.

Segundo a delegada Kazumi Tanaka, titular da
Delegacia Especial da Mulher (DEM), uma pesquisa
encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública aponta que o transporte público é onde as
mulheres sentem que há maior risco de sofrer algum
tipo de assédio.

Fonte: G1 MA
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Trav. Manoel Machado da Ponte, 513 - Centro.
Próximo ao Hospital HAPA

Clique no banner

Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)
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Após cobrança do vereador professor Marcelo Rufino,
Portal da Transparência da Prefeitura de Brejo-MA,
disponibiliza dados dos servidores

Por Portal CN1 Após muitas cobranças e um mandado
de segurança com pedido impetrado pelo vereador
professor Marcelo Rufino (Republicanos) n...

Novidade! Vem aí uma nova Rádio FM; uma nova
emoção no ar para Chapadinha. Aguarde!

Chapadinha, ganhará em breve uma nova emissora de
Rádio FM. Aguarde mais informações.

A prefeita Belezinha não mede esforços para atender
as demandas do município , diz vereadora Nildinha
Teles

Por Portal  CN1 A vereadora Ni ld inha Teles
acompanhou na manhã desta quarta-feira (25) o
Secretário de Articulação Política e pré-candidato ...

Jovem cantor brejense morre em grave acidente na
MA-020, em Coroatá

O jovem Wanderyk Bruno Silva, que trabalhava como
cantor e era conhecido como Bruno Silva, natural da
cidade Brejo, morreu na sexta-feira (2...

Vereador João Leriano faz doação de enxoval a
gestante na zona rural de Brejo-MA

Por Portal CN1 O vereador João Leriano (PSD),
durante visita a comunidade Caburé, na zona rural de
Brejo doou um kit enxoval para a senhor...

Dois vigilantes são mortos em tentativa de assalto ao
Bradesco em Vitória do Mearim, no Maranhão

Foto: Divulgação/Redes sociais Dois vigilantes foram
mortos e uma adolescente foi baleada, no fim da
manhã desta quarta-feira (25), durante ...

Professor é assassinado a tiros em Coelho Neto-MA

O professor Romário Pinto Machado morreu após ser
baleado durante um evento em um bar, próximo à
quadra esportiva no Bairro Sarney, na cidad...

Violência: Um morto e dois feridos durante tiroteio em
casa noturna de Chapadinha-MA

Foto: Divulgação: Blog do William Fernandes Na noite
de sábado (21/8), em uma boate localizada na MA-
230, no bairro Boa Vista na cidade de C...

Prefeitura segue investindo em pavimentação asfáltica

na cidade de Chapadinha-MA

Por Portal CN1 A Prefeitura de Chapadinha segue
investindo forte na infraestrutura urbana da cidade
com o objetivo de promover mais qualida...

Vereador João Leriano investe no esporte brejense e
doa bolas, redes e traves de ferro

Por Portal CN1 O vereador João Leriano (PSD), que
vem fortalecendo o esporte brejense, abraçou o
pedido dos jovens do Parque São José, que ...

Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster

Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/08/estudante-

denuncia-importunacao-sexual.html
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São Bernardo -Tribunal do Júri condena
homem que tentou tocar fogo em ex-

companheira
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O Tribunal do Júri de São

Bernardo/MA, condenou Armando Rocha Costa na
noite dessa quinta-feira (26), a

18 anos de reclusão por tentativa de Feminicídio
contra sua ex-companheira,

Fernanda Cardoso.

Segundo o Ministério

Público, o crime ocorreu em abril de 2018, por volta
das 8h30, no Povoado São

Domingos, em São Bernardo.

Ainda segundo o

Ministério Público, o réu chegou ao local da ação
criminosa portando um

revólver Taurus, calibre 38 e com um galão contendo
gasolina. Só não tocou fogo

na ex-companheira graças a intervenção de uma
menor, que travou luta corporal,

fazendo com que ele deixasse cair a arma e ser
dominado por populares, que o

amarram e o entregaram á polícia.

A sessão foi presidida

pela juíza Lyanne Pompeu Brasil. O Ministério
Público foi representado pelo

Promotor Luciano Henrique Sousa Benigno, que
defendeu a tese de Tentativa de

Feminicídio.

Na defesa do acusado

atuou o advogado Pedro Jarbas, que defendeu a tese
de Homicídio Passional,

rejeitada pelos jurados.

A defesa afirmou que vai

recorrer da sentença.

Site: https://www.portaldoitaqui-

bacanga.com.br/2021/08/sao-bernardo-tribunal-do-juri-

condena.html
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Leia ! Em artigo poeta homenageia Nicolau
Waquim, promotor aposentado de Timon
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Elias Lacerda

BAÚ DE PÉROLAS: RESSONÃNCIAS LÍRICAS E
DIALÉTICAS NICOLAUNIANAS

Por César William*

Os anos que vivi no leste maranhense foram-me mais
que dourados. Apesar de ter sido quase um pária, de
andanças esdrúxulas, fui também meticuloso, capaz
de em meio a uma acidez de aspecto político, no auge
da disputa pelo cetro, centrar-me no melhor da parte
de um dos dois grupos que se antagonizavam
ferrenhamente em 2005, quando aportei sob a Linha
do Equador.

Optei por seguir as artes, as letras, em uma mais que
complexa odisseia, sem me preocupar com vãs
rivalidades ceifadoras dos horizontes de uns e asas da
esperança para outros. Em minhas perquirições,
detectei nomes que já haviam trilhado pelas vias da
outrora Flores, como Odylo Costa, Filho e Higino
Cunha, até me deparar com a exótica figura de
Nicolau Waquim Neto, promotor de Justiça
aposentado que atuava como mediador de conflitos no
Tribunal de Pequenas Causas na Avenida Paula
Ramos em Timon.

Já o conheci de pena em punho, destilando do seu
tinteiro os mais inquietantes adágios socráticos,
demonstrando compulsão pelo desejo de escrever,
valendo-se de linguagem universal para tratar, com
simplicidade, das vicissitudes humanas. Essa
compulsão o pôs à frente de um grupo de pensantes,
escritores locais que juntamente com ele fundaram na
referida cidade uma Academia de Letras, militância
que mais tarde culminou com a publicação do seu livro
intitulado "Baú de Pérolas", registro que o põe em uma
boa linhagem de pensadores.

O aludido livro que sobre o qual me debrucei inúmeras
vezes, colaborando com algumas revisões e dando
dicas ao autor que humildemente solicitava e acatava
algumas sugestões, é um legado para a humanidade
sobretudo àqueles que mendigam pensamento e
mergulham no óbvio e na mediocridade, neste século
de tantos desajustes e de confusas sinalizações
ideológicas.

A obra em pauta é um tributo ao ex-governador do

Piauí, Chagas Rodrigues, advogado renomado e
vultosa personalidade do cenário político piauiense no
século XX que falecera em 2009, três anos antes da
homenagem.

Embora tenhamos lido alguns sonetos laboriosos do
poeta e outros poemas de grande valia como "O
Crepúsculo" (p.409), "Uma Saudade" (p.410) e
"Timon" (p.412), todos com roupagem clássica,
romântica e de fino lirismo, Nicolau Waquim Neto
optou por priorizar mais seus provérbios, frases
prenhes de discursos filosofantes, como a que
epigrafa, abre seu baú: "A verdade é uma âncora entre
a terra e o céu".

Leitor de Confúcio, Tagori, Lao Tsé, o autor foi
construindo seu legado com paciência, sob frondosas
mangueiras no vasto quintal da sua casa ou à beira do
Parnaíba que lhe inspirou centenas de pensamentos e
um bom punhado de poemas.

Penetra todos os espaços: ético, afetivo, imagético.
Transita pelo belo e pelo passado, nos atalhos e nas
encruzilhadas de antagonismos, dizendo-nos coisas
que quase todos sabem ou deveriam saber, mas de
uma forma suave, como se estivesse sussurrando feito
um ruflar ameno de um tímido vento ou como se
dialogasse com o Oráculo de Delfos.

Bom lembrar que seu filosofar é capaz de atravessar
muralhas. Quando fora conciliador no Tribunal de
Pequenas Causas, inúmeras vezes presenciei homens
em mar de intrigas, casais chegarem conflituosos,
pedindo separação e saírem aos beijos e aos abraços,
depois de ouviriam o discursar poético do conciliador.

Em sua publicação, detectamos inúmeras frases que o
põe como grande investigador dos princípios
fundamentais para uma boa, saudável existência
humana, alertando o ser para olhar para dentro de si e
buscar sua luz, sobretudo quando essa busca for em
momento de blecaute. Da simplicidade vai brotando
seu filosofar como esses adágios que selecionamos:

"Saudável é a velhice que ainda sonha".

"O homem esperto ganha, mas não vence o sábio".

"Que nos venha o insulto; mas o desprezo, não".
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"Mais vale uma verdade de barro, a uma mentira de
ouro".

Bom lembrar também que Nicolau Waquim Neto tem
ainda dois livros inéditos, Rebentos da Primavera
(poemas) e Sabedoria Timonense (pensamentos).
Que sejam publicados e que sua luta em prol de uma
sociedade mais fraterna e humanizada por meio da
literatura não finde. A ele, saúde, sabedoria, paz e
poesia.

*César William é poeta, professor, pesquisador e
gestor escolar.

Site: https://eliaslacerda.com/destaques/leia-em-artigo-

poeta-homenageia-nicolau-waquim-promotor-

aposentado-de-timon/
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MPMA disponibiliza cartilha com
orientações contra crimes cibernéticos
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O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Coordenadoria de Assuntos Estratégicos e Inteligência
(CAEI), está disponibilizando a membros, servidores e
ao público em geral uma carti lha virtual com
orientações de segurança contra golpes e crimes
cibernéticos. O material pode ser acessado aqui .

De acordo com a publicação, a pandemia da Covid-19
provocou um crescimento da utilização do meio virtual
em tarefas profissionais e do cotidiano de grande parte
da população. "Várias atividades e ações foram
simplificadas e possibilitadas dentro de um contexto de
isolamento social, desde o uso de aplicativos para a
compra de alimentos e medicamentos, bem como a
sua utilização para participações em cursos, palestras,
eventos vir tuais,  real ização de teletrabalho,
movimentações bancár ias,  entre outros".

A cartilha alerta que, apesar da praticidade do uso do
ambiente virtual, para algumas pessoas esse mundo é
totalmente novo, o que requer procedimentos mínimos
de proteção de dados pessoais no meio cibernético.
Caso contrário, tornam-se vítimas fáceis para
criminosos e golpistas.

A publicação aborda os golpes dos falsos links, da
troca de cartão, de clonagem de perfil do WhatsApp,
do perfil falso no WhatsApp, phishing (enganar a
vítima para compartilhar informações confidenciais
como senhas e número de cartões de crédito), invasão
do WhatsApp Web, da falsa ligação do banco, do falso
sequestro e extorsão por e-mail.

Além disso, a cartilha presta orientações sobre como
baixar aplicativos e receber boletos, compras por meio
de redes sociais e como proceder quando a vítima é
alvo de um golpe.

TREINAMENTO

Ainda como parte das ações de aperfeiçoamento, o
CAEI realizou, nos dias 24 e 25, em parceria com a
Escola Superior, o II Webinário de Segurança
Institucional do MPMA. O treinamento foi planejado
em alusão ao mês da segurança institucional,
instituído pelo Conselho Nacional do Ministério
Público.

A programação incluiu as palestras "Técnicas e
Mecanismos de Proteção no Ambiente Cibernético",

ministrada pela advogada e doutoranda em Ciência
Política, Andrea Willemin e "Análise de Riscos como
Ferramenta de Prevenção Situacional", com o tenente-
coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e
subsecretário de atividades especiais do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, Carlos
Alberto Lemes.

Site: http://portalguanare.com.br/2021/08/29/mpma-

disponibiliza-cartilha-com-orientacoes-contra-crimes-

ciberneticos/
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Justiça condena Estado do Maranhão a
nomear delegado e policiais concursados

para atuar no município
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Em sentença proferida nesta terça, 24 de agosto, o
Estado do Maranhão foi condenado a nomear ou
remover delegado, pol ic iais civis e mil i tares
concursados, em 120 dias, para atuar no município de
Apicum-Açu (termo judiciário de Bacuri). A multa em
caso de descumprimento foi fixada em R$ 3 mil
diários, até o limite de R$ 500 mil.

A decisão proferida pelo juiz Humberto Alves Júnior é
resultado de solicitação formulada, em setembro de
2020, pelo titular da Promotoria de Justiça de Bacuri,
Igor Adriano Trinta Marques. Anteriormente, a
obrigação já havia sido determinada, em caráter
liminar, mas dando prazo de 60 dias.

Na Ação Civil Pública que motivou a decisão judicial,
o Ministério Público do Maranhão argumentou que
Apicum-Açu tem rota de tráfico de narcóticos e não
possuía profissionais efetivos de segurança pública,
mas somente servidores cedidos pela prefeitura. Além
disso, apenas dois policiais militares atuavam por dia
no município.

Site: https://omaranhense.com/justica-condena-estado-

do-maranhao-a-nomear-delegado-e-policiais-

concursados-para-atuar-no-municipio/
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Acusado de atear fogo na ex-companheira é
condenado pelo júri popular em São Luis
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Nahim Lemoel da Silva Ribeiro, acusado de atear fogo
na sua ex-companheira Dielli lasmin Viana Costa, na
manhã do dia 15 de outubro de 2017, no bairro Cidade
Operária, vai cumprir pena de 6 anos e 4 meses de
reclusão. Ele foi condenado por tentativa de homicídio,
em sessão de júri popular, nesta quinta-feira (26), no
Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), sendo, após o
julgamento, levado de volta ao presídio. A motivação
do crime seria porque o réu não aceitava o término do
relacionamento.

O acusado foi condenado a 14 anos de reclusão,
sendo a pena reduzida por causa de circunstâncias de
diminuição da pena, como o fato das lesões
provocadas na ex-companheira não ter. segundo
laudo constante nos autos, deixado sequelas na
vítima. Houve, ainda, atenuantes como a confissão do
crime perante a autoridade policial e à justiça. Nahim
Lemoel da Silva não registra antecedentes criminais.

O juiz titular da 2a Vara do Tribunal do Júri. Gilberto de
Moura Lima, que presidiu o julgamento, manteve a
prisão cautelar do acusado, negando-lhe o direito de
recorrer da decisão do júri em liberdade. Na época do
crime. Nahim Lemoel da Silva saiu de São Luís e
estava foragido até ser encontrado e preso em Brasília
(DF), onde estava morando. Atuou na acusação o
promotor de justiça Rodolfo Soares dos Reis e na
defesa o defensor público Thales Pereira.

O réu foi condenado por tentativa de homicídio, com
as qualificadoras motivo fútil, uso de fogo, emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima e
violência familiar (feminicídio).

Na sentença, o magistrado afirma ser bastante grave a
culpabilidade do acusado, "logo, merecedora de
elevada censura, tendo em vista que o delito foi
premeditado e executado com frieza", ressalta.

Segundo a denúncia do Ministério Público. Dielli
lasmin Viana, que havia saído na noite anterior com o
denunc iado em uma ten ta t iva  de rea tar  o
relacionamento, na manhã do dia do crime estava
dormindo sozinha em sua residência. Nahim Lemoel
da Silva Ribeiro foi até uma mercearia, comprou um
litro de álcool, entrou da casa e ateou fogo, inclusive
no corpo da ex--companheira. Em seguida, trancou a
mulher dentro do imóvel e saiu andando pela rua de
forma bem tranquila.

Os vizinhos, ao sentirem o cheiro de fumaça,
arrombaram o imóvel e conseguiram retirar a vítima
pela janela. Dielli lasmin Viana Costa já estava muito
queimada e apenas pedia socor ro. Foi encontrado na
casa o litro de álcool que o acusado utilizou para
colocar fogo no local. Consta na denúncia que o casal,
que vivia maritalmente há sete meses, tinha um
relacionamento conturbado, com diversos términos e
voltas. Nahim Lemoel da Silva sempre ameaçava a
companheira e o filho dela de três anos.

Na época do crime, a vítima tinha um filho de outro
relacionamento. Hoje ela é casada e tem mais dois
filhos. sendo um bebê de seis meses. Dielli lasmin
Viana foi ouvida durante o julgamento nessa quinta-
feira (26). A mãe dela e a irmã, arroladas pelo
Ministério Público como testemunhas e também
compareceram à sessão do júri, foram dispensadas
pelo promotor de justiça no início da sessão do júri.
Um primo do acusado, arrolado pela defesa, foi
ouvido.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/29e30082021
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As novas instalações da Delegacia Especial da Mulher
de Barreirinhas foram entregues ao serviço da
sociedade na manhã deste sábado (28) . A solenidade
de inauguração contou com a presença do governador
Flávio Dino ; do secretário de Estado de Segurança
Pública, Jefferson Portela ; do delegado-geral adjunto
operacional da Polícia Civil , Danilo Veras ; da
coordenadora das Delegacias da Mulher do Maranhão,
Kazumi Tanaka;da delegada titular da DEM de
Barreirinhas , Verônica Serra e do delegado regional
,Ricardo Aguiar

As novas instalações da delegacia especializada que
foram denominadas de "Espaço Lilás" , consistem em
um equipamento idealizado a partir das experiências e
boas prát icas or iundas da Casa da Mulher
Maranhense, criada pelo Governo do Estado do
Maranhão no município de Imperatriz no ano de 2020.

A Delegacia da Mulher de Barreirinhas agora conta
com uma sala de atendimento individualizado para
mulheres em situação de violência, próprio para o
requerimento de medidas protetivas de urgência; um
cartório contendo ambiente interativo para crianças e
instalações destinadas ao acolhimento humanizado de
mulheres, menores e idosos em situação de
vulnerabil idade.

Fonte: PC/MA

© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
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Justiça condena Estado do Maranhão a
nomear delegado e policiais concursados

para atuar no município
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Em sentença proferida nesta terça, 24 de agosto, o
Estado do Maranhão foi condenado a nomear ou
remover delegado, pol ic iais civis e mil i tares
concursados, em 120 dias, para atuar no município de
Apicum-Açu (termo judiciário de Bacuri). A multa em
caso de descumprimento foi fixada em R$ 3 mil
diários, até o limite de R$ 500 mil.

A decisão proferida pelo juiz Humberto Alves Júnior é
resultado de solicitação formulada, em setembro de
2020, pelo titular da Promotoria de Justiça de Bacuri,
Igor Adriano Trinta Marques. Anteriormente, a
obrigação já havia sido determinada, em caráter
liminar, mas dando prazo de 60 dias.

Na Ação Civil Pública que motivou a decisão judicial,
o Ministério Público do Maranhão argumentou que
Apicum-Açu tem rota de tráfico de narcóticos e não
possuía profissionais efetivos de segurança pública,
mas somente servidores cedidos pela prefeitura. Além
disso, apenas dois policiais militares atuavam por dia
no município.

Site: https://omaranhense.com/justica-condena-estado-
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Itinga: MP pede anulação de contrato com
escritório de advocacia
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O Ministério Público do Maranhão encaminhou,
nesta quarta-feira, 25, Recomendação ao prefeito de
Itinga do Maranhão, Lúcio Flávio Araújo Oliveira,
solicitando suspensão de pagamentos ao escritório
Monteiro e Monteiro Advogados Associados pelo
Município.

Em julho, o Poder Executivo municipal contratou o
escritório, por inexigibil idade de l icitação, na
modalidade ad exitum (recebimento de pagamento
somente em caso de êxito na demanda), para
recuperar valores do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb),
antigo Fundef, não repassados devido à inobservância
do valor mínimo anual por aluno (VMAA). O ajuste
prevê pagamento de R$ 0,20 a cada R$ 1 recuperado
aos cofres municipais.

Na manifestação ministerial, o promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira requer, ainda, a anulação
de qualquer contrato firmado pela Prefeitura de Itinga
com outro escritório de advocacia com o mesmo
objetivo.

Outro pedido é a transferência da demanda à
Procuradoria do Município, para evitar pagamento de
valores desproporcionais ou lesivos ao erário.

O Município também deve informar ao Ministério
Público do Maranhão (MPMA) se já recebeu recursos
precatórios relativos a diferenças da complementação
do Fundef e eventual destinação dada. Em 10 dias,
devem, ainda, ser encaminhadas ao MPMA
informações por escrito sobre as providências
tomadas quanto à Recomendação.

ILEGALIDADES

De acordo com o MPMA, a contratação do escritório
pelo Município de Itinga representa tripla ilegalidade.

A primeira delas é que a contratação de escritório de
advocacia por inexigibilidade de licitação contraria a
regra de realização de concurso público para
contratação de procuradores municipais. "Conforme a
Lei de Licitações, a contratação por inexigibilidade é
medida excepcionalíssima, que deve ocorrer somente
quando é configurada e comprovada a necessidade de

serviços de profissional de notória especialização",
explica o promotor de justiça.

Além disso, também segundo a Controladoria Geral da
União (CGU), a contratação dos escritórios de
advocacia para recuperação dos valores do VMAA é
irregular, porque há possibilidade de competição e os
serviços não são de natureza singular, mas rotineiros
para escritórios de advocacia.

A segunda ilegalidade é a celebração de contrato de
risco porque não estabelece preço certo e vincula a
remuneração a um percentual sobre o crédito a ser
recebido, o que também afronta a Lei de Licitações.
"Somente são admissíveis contratos ad exitum na
Administração Pública quando esta não gasta nenhum
valor ,  sendo a remuneração do contratado
exc lus ivamente os honorár ios" .

Ainda de acordo com o Ministério Público, também é
ilegal previsão do pagamento do contratado com
recursos que possuem destinação vinculada à
manutenção e desenvolvimento da educação de
qualidade.

SENTENÇA

A obrigatoriedade do pagamento das diferenças do
Fundef pela União foi consequência de Ação Civil
Pública, que tramitou na 19ª Vara da Justiça Federal
de São Paulo, com trânsito em julgado da condenação
em 2015.

Aproximadamente, 110 municípios maranhenses
contrataram três escritórios específicos para garantir o
cumprimento da sentença, incluindo o escritório
Monteiro e Monteiro Advogados Associados, alvo da
ACP e da sentença.

Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (TCE) concedeu medida cautelar em 109
representações impetradas pelo Ministério Público
de Contas (MPC), suspendendo e anulando contratos
advocatícios referentes ao caso.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/08/29/itinga-mp-
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MP recomenda assembleia extraordinária
para definir a nova diretoria do IHGM
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A promotora Doraci Moreira Reis Santos, titular da 1ª
Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e
Entidades de Interesse Social do Termo Judiciário de
São Luís, sugeriu, por meio da REC-1ª PJESLZ -
3 0 2 0 2 1 ,  i n t e n t a n d o  d a r  c u m p r i m e n t o  e
restabelecimento do processo eleitoral, observado o
comando respectivo, às Chapas 1 e 2; à Comissão
Eleitoral e aos demais associados do Instituto Histórico
e Geográfico do Maranhão (IHGM), que seja
promovida convocação da Assembleia Geral
Extraordinária O objetivo é a apreciação do recurso e
das contrarrazões do recurso, observadas as
disposições legais, para os fins da decisão final das
eleições realizadas na Instituição.

O recurso foi apresentado pela Chapa 2 e deveria ser
apreciado pela Assembleia Geral do IHGM antes da
eleição para renovação da Diretoria da Instituição. A
Recomendação se fundamenta no Art. 60 do CC,
Artigos 4º, §1º e 5º do Estatuto Social c/c Art. 5º da
Resolução nº 001/2021 do IHGM.

Na decisão, a representante do Ministério Público
maranhense considerou que "[.] apesar dos esforços
empregados, alguns dos atos emanados por este
Órgão Ministerial não foram amplamente atendidos
pela Entidade, [como] a Recomendação REC-1ª
PJESLZ-282021 direcionada ao presidente da
Comissão Eleitoral para que procedesse à suspensão
e/ou declaração de nulidade da eleição ocorrida no dia
12 de agosto de 2021, que, após ciência, fez publicar
a decisão de suspensão do pleito eleitoral, [o que],
contudo, não foi aceito, sendo mantida a eleição que
se encontrava em curso".

Com a manutenção da eleição, conforme decisão do
administrador pró-tempore, a Chapa 1 foi derrotada,
obtendo 17 votos, cabendo 21 à Chapa 2. Embora
tenha obtido a maior votação, a candidata a presidente
pela Chapa 2, professora Dilercy Adler, não assumiu o
cargo.

O administrador pró-tempore do IHGM considerou
nulos os votos dados à Chapa 2, empossando o
candidato derrotado na eleição do dia 12 de agosto.

O Ministério Público, então, no dia da eleição para a
nova Diretoria do IHGM considerou que "dos fatos
ocorridos no dia da eleição, observa-se que as
decisões lançadas pelo administrador pró-tempore não

guardam a devida harmonia,  fer indo dire i to
constitucional e ainda a norma máxima da Entidade".
Considerou, ainda, que a posse no IHGM não tem
validade nem eficácia, o que só se dará com a
realização da Assembleia Geral Extraordinária
sugerida, quando serão examinados recurso da Chapa
2 e as contrarrazões da Chapa 1.
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