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O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 09. Sex, 3 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA participa de cooperação sobre
resíduos sólidos
Para unir esforços visando à implementação de
programas e ações interinstitucionais para a educação
e fiscalização da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, o Ministério Público do Maranhão foi uma
das instituições signatárias do Termo de Cooperação
Técnica proposto pelo Tribunal de Contas do Estado
(TCE) e firmado nesta quinta-feira (2).
A cerimônia virtual foi coordenada pelo presidente do
TCE, Washington de Oliveira e reuniu representantes
de vários órgãos, secretarias e instituições.
Pelo MPMA, o documento foi assinado pelo
procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, e pelo
promotor de justiça e coordenador do Centro de
Apoio Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural, Luís Fernando Cabral Barreto
Júnior. Mais detalhes sobre o assunto no site
mpma.mp.br "Temos trabalhado muito pelo
encerramento dos lixões, elaboração de planos de
gerenciamento, transparência dos gastos com a
limpeza pública e a implantação da logística reversa,
com a inclusão de catadores de resíduos. Enfim, o
Ministério Público tem compromisso com a gestão
dos resíduos sólidos e acredita que essa conjugação
de esforços trará grandes resultados", afirmou
Eduardo Nicolau.
No mesmo sentido, Fernando Barreto enfatizou que o
Maranhão tem muita pobreza e ao mesmo tempo
gastos excessivos com limpeza pública.

1

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Sex, 3 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPE consegue suspensão de propaganda
antecipada de pré-candidatos ao governo
A partir de ações propostas pelo Ministério Público
Eleitoral, por meio do procurador regional Eleitoral
Juraci Guimarães, o Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE/MA) determinou aos pré-candidatos
ao governo do estado Lahesio Bonfim, Weverton
Rocha e Carlos Brandão, que excluam de suas redes
sociais as publicações que possam caracterizar
propaganda eleitoral antecipada, em um prazo máximo
de 24 horas.
As liminares, concedidas nesta quarta-feira (1º) pelo
juiz Luis Fernando Xavier Guilhon Filho, estabelecem
que, em caso de descumprimento, os responsáveis
estarão sujeitos ao pagamento de multa diária no valor
de R$ 10 mil. O magistrado considerou que as
publicações dos pré-candidatos nas redes sociais
Facebook e Instagram evidenciam a realização de
propaganda eleitoral antes do prazo estabelecido na
legislação eleitoral, que é após o dia 15 de agosto do
ano da eleição. Além disso, as postagens apresentam
perigo de dano ao resultado do processo eleitoral ao
influenciar de forma desigual a vontade do eleitorado e
a competição entre os possíveis candidatos.
De acordo com as ações propostas pelo Ministério
Público Eleitoral, Lahesio Bonfim teria realizado
veiculação massiva de promoção pessoal por meio de
30 outdoors, distribuídos em diversos municípios
maranhenses e divulgados nas redes sociais
Instagram e Facebook, na qual se apresenta
explicitamente como candidato ao governo do Estado.
Weverton Rocha realizou ato de "lançamento de précandidatura", com ampla participação popular e de
lideranças políticas, que foi repercutida pelo uso de
hashtags como "#Weverton", "#OmaranhaoMaisFeliz".
Já Carlos Brandão, juntamente com o prefeito do
município de Presidente Dutra (MA), Raimundo Alves
Carvalho, foram responsáveis pela realização de um
comício eleitoral com evidente caráter de propaganda
eleitoral antecipada e ampla participação popular e de
lideranças políticas, que incluiu a divulgação de
adesivos e a utilização de telões e aparelhagem de
som, além de divulgação na rede social Instagram.
O Ministério Público Eleitoral ainda aguarda decisão
liminar sobre o pedido para determinar a retirada dos
outdoors ainda existentes, além da condenação, ao
final, da multa pela propaganda eleitoral antecipada.
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Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/R7Tqi
Pp=YpnsBAwfNLCFBPTTLQTv6wLpeLmLn9L
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MPMA realiza Encontro de Planejamento
Estratégico na Região Tocantina
O Ministério Público do Maranhão realizou nesta
quinta-feira, 2, o Encontro Regional do Planejamento
Estratégico do Ministério Público do Maranhão 20212029, no Município de Imperatriz. Sediado no Hotel
Residence, o Encontro contou com a participação do
presidente da Comissão de Planejamento Estratégico
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),
Sebastião Vieira Caixeta, da subprocuradora- geral de
justiça para Assuntos Administrativos, Regina Costa
Leite, do diretor da Secretaria de Planejamento e
Gestão do MPMA (Seplag), Carlos Henrique Vieira,
além de promotores de justiça da região. Também
compuseram a mesa solene do encontro os
promotores de justiça José Márcio Maia Alves (diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais) e Albert
Lages (titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família
de Imperatriz). Durante o encontro, que é a segunda
etapa do Planejamento, serão construídos os
programas e as ações estratégicas para orientar a
atuação do MPMA nas áreas finalísticas e
estruturantes nos próximos anos, com a participação
de membros e servidores da equipe da Comissão de
Planejamento Estratégico (CPE) do CNMP.
Na primeira etapa, foi disponibilizada uma consulta
pública no site da instituição para diagnosticar as
demandas mais urgentes da população maranhense.
Entre as prioridades apontadas para a atuação do
Ministério Público do Maranhão, estão o combate à
corrupção, defesa da saúde, educação, direitos das
crianças e dos adolescentes e segurança pública,
nesta ordem.
Com base nestas informações, o MPMA vai definir
programas, projetos, iniciativas e indicadores para a
atuação nos 217 municípios maranhenses. O objetivo
é que, após a conclusão das etapas do planejamento,
prevista para este mês, o documento final estabeleça
parâmetros para contribuir com a tomada de decisões
estratégicas.

meio virtual, o encontro presencial, com os devidos
protocolos sanitários, é importante para ouvir as
contribuições para o futuro do Ministério Público, por
meio do planejamento estratégico". O conselheiro
Sebastião Caixeta enfatizou que o apoio logístico e
técnico do CNMP ao encontro de Imperatriz foi
viabilizado a partir da adesão do MPMA ao
planejamento estratégico nacional. "Nestas
capacitações regionais discutimos valores, estratégias,
planos e ações que devem ser priorizados nos
próximos 10 anos, com a finalidade maior de atender
aos anseios da sociedade", ressaltou.
O promotor de justiça Carlos Henrique Vieira
esclareceu que, depois da consulta à sociedade,
membros, servidores e a administração superior da
instituição "vão filtrar as informações e estabelecer a
missão institucional, os objetivos estratégicos e os
valores com os quais nós vamos trabalhar, bem como
os programas e ações que o Ministério Público deve
desenvolver para atingir os seus fins. Tudo isso
definido de forma democrática".
Para o presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto
Câmara, é importante a coleta dos dados para o
planejamento estratégico, considerando que tais
informações vão projetar a ação do MP para os
próximos anos. "Imperatriz sediou esse evento, com a
participação dos colegas da região e o resultado é
bastante produtivo. Estamos em uma das regiões mais
desenvolvidas em nosso estado".
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/R7Tqi
Pp=YpnsBAwfNLCFBPTTLQTv6wLpeLmLn9L

DEMANDAS
Na avaliação da subprocuradora-geral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Leite, um encontro,
em Imperatriz, reunindo representantes da Região
Tocantina, é estratégico para receber as demandas e
contribuições para o planejamento do MPMA. "Devido
ao período que estamos atravessando de pandemia,
quando a maioria dos encontros são realizados por
4

MA10 SEMPRE NOTÍCIA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 3 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA firma cooperação técnica sobre
gestão de resíduos sólidos
Assessoria

Com o objetivo de unir esforços visando à
implementação de programas e ações
interinstitucionais para a educação e fiscalização da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Ministério
Público do Maranhão foi uma das instituições
signatárias do Termo de Cooperação Técnica proposto
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e firmado
nesta quinta-feira, 2. A cerimônia virtual foi
coordenada pelo presidente do TCE, Washington de
Oliveira e reuniu representantes de vários órgãos,
secretarias e instituições.
Pelo MPMA, o documento foi assinado pelo
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, e pelo
promotor de justiça e coordenador do Centro de
Apoio Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural, Luís Fernando Cabral Barreto
Júnior. Mais detalhes sobre o assunto no site
mpma.mp.br
"Temos trabalhado muito pelo encerramento dos
lixões, elaboração de planos de gerenciamento,
transparência dos gastos com a limpeza pública e a
implantação da logística reversa, com a inclusão de
catadores de resíduos. Enfim, o Ministério Público
tem compromisso com a gestão dos resíduos sólidos e
acredita que essa conjugação de esforços trará
grandes resultados", afirmou Eduardo Nicolau.
No mesmo sentido, Fernando Barreto enfatizou que o
Maranhão tem muita pobreza e ao mesmo tempo
gastos excessivos com limpeza pública. Na avaliação
do promotor de justiça, é preciso gerar empregos
para os catadores de resíduos.

O termo assinala que devem ser assegurados os
princípios da Lei nº 12.305/2010, especialmente o
artigo 9º, que trata do planejamento da gestão de
resíduos sólidos, a disposição final ambientalmente
adequada, a inclusão social dos catadores de resíduos
e a transparência do serviço de limpeza pública.
Pelo ato, os participantes, de forma conjunta, poderão
propor, planejar e acompanhar os programas e ações
pactuadas, com fixação de metas, visando à correta
aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Também é criado o Comitê de Trabalho
Interinstitucional, responsável pela criação de um
plano de trabalho e gerenciamento de metas. O Termo
de Cooperação Técnica tem vigência de cinco anos.
INSTITUIÇÕES
Além do MPMA e do TCE, também aderiram à
cooperação o Tribunal de Justiça do Maranhão,
Corregedoria Geral da Justiça, Assembleia Legislativa,
Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados
do Brasil no Maranhão, Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, Secretaria de Estado
da Educação, Secretaria de Estado da Fazenda,
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia
Solidária, Escola Ambiental do Maranhão, Federação
dos Municípios do Maranhão, União dos Vereadores e
Câmaras do Maranhão, Sebrae, Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão, Federação do
Comércio do Maranhão, Fórum Estadual de Educação
Ambiental do Maranhão e Vara de Interesses Difusos
e Coletivos da Ilha de São Luís.
Site: https://www.ma10.com.br/2021/09/03/mpma-firmacooperacao-tecnica-sobre-gestao-de-residuos-solidos/

"Não é coerente termos faturas de prefeituras acima
de milhões de reais e ao mesmo tempo que o carro
caro passa, pela mesma calçada transita um catador
arrastando um saco na mão para recolher resíduos,
muitas vezes para garantir a sobrevivência. A Lei de
Política Nacional de Resíduos sólidos quer mudar
essa realidade desde 2010. É importante compreender
que temos que adentrar no mundo da economia
solidária. Ao lado do descarte, temos agora o
reaproveitamento. Está na lei", explicou Barreto.
COOPERAÇÃO
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MPMA firma cooperação técnica sobre
gestão de resíduos sólidos (Geral | Limpeza
pública)
SÃO LUÍS - Para unir esforços visando à
implementação de programas e ações
interinstitucionais para a educação e fiscalização da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Ministério
Público do Maranhão foi uma das instituições
signatárias do Termo de Cooperação Técnica proposto
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e firmado
nesta quinta-feira, 2. A cerimônia virtual foi
coordenada pelo presidente do TCE, Washington de
Oliveira e reuniu representantes de vários órgãos,
secretarias e instituições.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/09/03/mpm
a-firma-cooperacao-tecnica-sobre-gestao-de-residuossolidos/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público do Maranhão realiza
Encontro de Planejamento Estratégico na
Região Tocantina
Ação discute estratégias e ações para demandas mais
urgentes
O Ministério Público do Maranhão realizou nesta
quinta-feira, 2, o Encontro Regional do Planejamento
Estratégico do Ministério Público do Maranhão 20212029, no Município de Imperatriz. Sediado no Hotel
Residence, o Encontro contou com a participação do
presidente da Comissão de Planejamento Estratégico
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),
Sebastião Vieira Caixeta, da subprocuradora-geral de
justiça para Assuntos Administrativos, Regina Costa
Leite, do diretor da Secretaria de Planejamento e
Gestão do MPMA (Seplag), Carlos Henrique Vieira,
além de promotores de justiça da região.
Também compuseram a mesa solene do encontro os
promotores de justiça José Márcio Maia Alves (diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais) e Albert
Lages (titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família
de Imperatriz).
Durante o encontro, que é a segunda etapa do
Planejamento, foram construídos os programas e as
ações estratégicas para orientar a atuação do MPMA
nas áreas finalísticas e estruturantes nos próximos
anos, com a participação de membros e servidores da
equipe da Comissão de Planejamento Estratégico
(CPE) do CNMP.
Na primeira etapa, foi disponibilizada uma consulta
pública no site da instituição para diagnosticar as
demandas mais urgentes da população maranhense.
Entre as prioridades apontadas para a atuação do
Ministério Público do Maranhão, estão o combate à
corrupção, defesa da saúde, educação, direitos das
crianças e dos adolescentes e segurança pública,
nesta ordem.
Com base nestas informações, o MPMA vai definir
programas, projetos, iniciativas e indicadores para a
atuação nos 217 municípios maranhenses. O objetivo
é que, após a conclusão das etapas do planejamento,
prevista para este mês, o documento final estabeleça
parâmetros para contribuir com a tomada de decisões
estratégicas.

DEMANDAS
Na avaliação da subprocuradora-geral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Leite, um encontro,
em Imperatriz, reunindo representantes da Região
Tocantina, é estratégico para receber as demandas e
contribuições para o planejamento do MPMA. " Devido
ao período que estamos atravessando de pandemia,
quando a maioria dos encontros são realizados por
meio virtual, o encontro presencial, com os devidos
protocolos sanitários, é importante para ouvir as
contribuições para o futuro do Ministério Público, por
meio do planejamento estratégico".
O conselheiro Sebastião Caixeta enfatizou que o apoio
logístico e técnico do CNMP ao encontro de Imperatriz
foi viabilizado a partir da adesão do MPMA ao
planejamento estratégico nacional. " Nestas
capacitações regionais discutimos valores, estratégias,
planos e ações que devem ser priorizados nos
próximos 10 anos, com a finalidade maior de atender
aos anseios da sociedade", ressaltou.
O promotor de justiça Carlos Henrique Vieira
esclareceu que, depois da consulta à sociedade,
membros, servidores e a administração superior da
instituição "vão filtrar as informações e estabelecer a
missão institucional, os objetivos estratégicos e os
valores com os quais nós vamos trabalhar, bem como
os programas e ações que o Ministério Público deve
desenvolver para atingir os seus fins. Tudo isso
definido de forma democrática".
Para o presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto
Câmara, é importante a coleta dos dados para o
planejamento estratégico, considerando que tais
informações vão projetar a ação do MP para os
próximos anos. "Imperatriz sediou esse evento, com a
participação dos colegas da região e o resultado é
bastante produtivo. Estamos em uma das regiões mais
desenvolvidas em nosso estado" .
Da Assessoria
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/ministeriopublico-do-maranhao-realiza-encontro-de-planejamento-
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estrategico-na-regiao-tocantina/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Polícia Federal destrói cerca de 4 toneladas
de maconha durante operação no MA
Ailton Nunes

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF),
entre os dias 26 a 30 de agosto, destruiu cerca de
quatro toneladas de maconha na terra indígena
Arariboia, localizada nas proximidades do município de
Arame, a 476 km de São Luís. Durante a operação, os
policiais federais destruíram mais de 12 mil pés de
maconha e 5.500 mudas nas terras indígenas
Arariboia. Toda a droga foi incinerada durante a
operação no local. A ação contou com a participação
de cerca de 40 policiais federais, além de servidores
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), da Força
Nacional e ainda com o apoio do Exército Brasileiro, o
qual se deu por intermédio do Batalhão de Infantaria
de Selva (50 BIS). Batizada de "Hefesto", a operação
tem o objetivo de reduzir a produção e oferta de
maconha no estado do Maranhão, desarticular a
comercialização de drogas na região, identificar os
envolvidos e individualizar condutas ilegais.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/03/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-06.57.18-07.00.17-1630665120.mp4
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Duas pessoas são presas por tráfico de
drogas durante operação na Vila Sarney
Ailton Nunes

Duas pessoas foram presas na manhã desta quintafeira (2), pela Polícia Civil do Maranhão, durante a
"Operação luvante", que tem como objetivo cumprir
mandados de busca e apreensão contra alvos
investigados por tráfico de drogas na Vila Sarney,
região do Maracanã, zona rural de São Luís.
Segundo a Polícia Civil, as investigações foram
conduzidas pela Superintendência Estadual de
Repressão ao Narcotráfico (SENARC), e descobriram
a existência de uma rede criminosa voltada para o
crime de tráfico de drogas da zona rural da capital
maranhense. Além das suas prisões, foram
apreendidas uma arma de fogo e cerca de meio quilo
de maconha.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/03/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.29.24-07.32.15-1630665710.mp4
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Após consulta pública MPMA define
prioridades para próxima década
Célia Fontenelle

Encontro regional de planejamento estratégico
realizado em Imperatriz elaborou projetos e iniciativas
do órgão para os municípios maranhenses, este
encontro é a segunda fase que se deu início com a
participação popular que mediante consulta pública
sugeriu quais as prioridades o MPMA deve focar nos
próximos anos.
Tags: MPMA, consulta pública
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/03/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.23.44-07.25.29-1630671897.mp4
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MPMA firma cooperação técnica sobre
gestão de resíduos sólidos
Oswaldo Maya

Com o objetivo de unir esforços visando à
implementação de programas e ações
interinstitucionais para a educação e fiscalização da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Ministério
Público do Maranhão foi uma das instituições
signatárias do Termo de Cooperação Técnica proposto
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e firmado
nesta quinta-feira, 2. A cerimônia virtual foi
coordenada pelo presidente do TCE, Washington de
Oliveira e reuniu representantes de vários órgãos,
secretarias e instituições. Pelo MPMA, o documento
foi assinado pelo procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, e pelo promotor de justiça e coordenador do
Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural, Luís Fernando
Cabral Barreto Júnior. Mais detalhes sobre o assunto
no site mpma.mp.br
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/03/RDIONOVAFM93
1SOLUISMA-08.08.07-08.11.44-1630668914.mp3
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MPMA realiza Encontro de Planejamento
Estratégico na Região Tocantina
O Ministério Público do Maranhão realizou nesta
quinta-feira, 2, o Encontro Regional do Planejamento
Estratégico do Ministério Público do Maranhão 20212029, no Município de Imperatriz. Sediado no Hotel
Residence, o Encontro contou com a participação do
presidente da Comissão de Planejamento Estratégico
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),
Sebastião Vieira Caixeta, da subprocuradora- geral de
justiça para Assuntos Administrativos, Regina Costa
Leite, do diretor da Secretaria de Planejamento e
Gestão do MPMA (Seplag), Carlos Henrique Vieira,
além de promotores de justiça da região. Também
compuseram a mesa solene do encontro os
promotores de justiça José Márcio Maia Alves (diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais) e Albert
Lages (titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família
de Imperatriz). Durante o encontro, que é a segunda
etapa do Planejamento, serão construídos os
programas e as ações estratégicas para orientar a
atuação do MPMA nas áreas finalísticas e
estruturantes nos próximos anos, com a participação
de membros e servidores da equipe da Comissão de
Planejamento Estratégico (CPE) do CNMP.
Na primeira etapa, foi disponibilizada uma consulta
pública no site da instituição para diagnosticar as
demandas mais urgentes da população maranhense.
Entre as prioridades apontadas para a atuação do
Ministério Público do Maranhão, estão o combate à
corrupção, defesa da saúde, educação, direitos das
crianças e dos adolescentes e segurança pública,
nesta ordem.
Com base nestas informações, o MPMA vai definir
programas, projetos, iniciativas e indicadores para a
atuação nos 217 municípios maranhenses. O objetivo
é que, após a conclusão das etapas do planejamento,
prevista para este mês, o documento final estabeleça
parâmetros para contribuir com a tomada de decisões
estratégicas.

meio virtual, o encontro presencial, com os devidos
protocolos sanitários, é importante para ouvir as
contribuições para o futuro do Ministério Público, por
meio do planejamento estratégico". O conselheiro
Sebastião Caixeta enfatizou que o apoio logístico e
técnico do CNMP ao encontro de Imperatriz foi
viabilizado a partir da adesão do MPMA ao
planejamento estratégico nacional. "Nestas
capacitações regionais discutimos valores, estratégias,
planos e ações que devem ser priorizados nos
próximos 10 anos, com a finalidade maior de atender
aos anseios da sociedade", ressaltou.
O promotor de justiça Carlos Henrique Vieira
esclareceu que, depois da consulta à sociedade,
membros, servidores e a administração superior da
instituição "vão filtrar as informações e estabelecer a
missão institucional, os objetivos estratégicos e os
valores com os quais nós vamos trabalhar, bem como
os programas e ações que o Ministério Público deve
desenvolver para atingir os seus fins. Tudo isso
definido de forma democrática".
Para o presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto
Câmara, é importante a coleta dos dados para o
planejamento estratégico, considerando que tais
informações vão projetar a ação do MP para os
próximos anos. "Imperatriz sediou esse evento, com a
participação dos colegas da região e o resultado é
bastante produtivo. Estamos em uma das regiões mais
desenvolvidas em nosso estado".
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/R7Tqi
Pp=YpnsBAwfNLCFBPTTLQTv6wLpeLmLn9L

DEMANDAS
Na avaliação da subprocuradora-geral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Leite, um encontro,
em Imperatriz, reunindo representantes da Região
Tocantina, é estratégico para receber as demandas e
contribuições para o planejamento do MPMA. "Devido
ao período que estamos atravessando de pandemia,
quando a maioria dos encontros são realizados por
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Maranhão tem média de 829 policiais
militares investigados na Corregedoria a
cada ano
Dados oficiais apontam que o Maranhão tem uma
média de 829 policiais militares respondendo a
investigações por falhas de conduta dentro da
corporação, nos últimos sete anos. O número é
considerado alto pelos especialistas.
"Acho que esses números são subestimados e
poderiam ser ainda mais preocupantes a partir do que
a gente analisa em termos de indícios de corrupção
dentro da polícia, participação em crimes de
pistolagem ou organizações paramilitares", afirma o
advogado e membro da Sociedade Maranhense de
Direitos Humanos, Antonio Pedrosa.
As informações oficiais provenientes da Corregedoria
da PM, apontam números de janeiro de 2015 até julho
de 2021. Só este ano, 230 policiais estão sob
investigação por algum tipo de conduta inadequada
dentro dos quadros da polícia.
As principais ocorrências relacionadas a falha de
conduta são abuso de autoridade, 'conduta
inconveniente' e agressão, como no caso em que dois
policiais foram flagrados tentando colocar uma mulher
à força dentro de uma viatura, em São Luís, em
dezembro de 2019.
A ação foi filmada por algumas pessoas que reagiram
ao ver um dos militares tentando empurrar à força a
mulher para a parte de trás da viatura. Um dos
policiais chega a colocar uma das mãos por baixo da
saia dela.

estabelecimento, ela recebe diversos chutes e socos
enquanto três policiais observam tudo sem fazer nada.
O caso foi encaminhado para o Conselho de Disciplina
da PM.
Já em relação a homicídios, foram 81 registros na
Corregedoria nos últimos anos. Mais recentemente, a
Polícia Civil indiciou o soldado da Polícia Militar,
Adonias Sadda pelo assassinato do médico Bruno
Calaça Barbosa em Imperatriz, no último dia 26 de
julho. O PM foi indiciado por homicídio duplamente
qualificado.
Em outro caso, em fevereiro deste ano, cinco policiais
militares foram presos suspeitos de ter assassinado o
comerciante Marcos Santos, em Bacabal. Imagens de
segurança mostram policiais à paisana conduzindo o
comerciante para o veículo.
Depois do ocorrido, a vítima foi achada no povoado
Fazenda Cancelar, em São Luís Gonzaga do
Maranhão, com marcas de tiro e sinais de violência.
Outra pessoa que foi levada pelos policiais, o lavrador
José de Ribamar Neves Leitão, reapareceu uma
semana depois do ocorrido e relatou que sofreu
tortura pelos PMs.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/R7Tqi
Pp=YpnsBAwfNLCFBPTTLQTv6wLpeLmLn9L

Outro tipo de ocorrência frequente é o de 'inércia
policial', que é quando um agente de segurança se
abstém de atender a algum caso em que ele deveria
intervir. No Maranhão, nos últimos setes anos, já
foram 62 registros desse tipo na Corregedoria Militar.
Um desse casos aconteceu em abril. Três policiais
militares ficaram parados durante uma sessão de
tortura ocorrida dentro de uma loja de roupas no
Parque Vitória, em São José de Ribamar, na Região
Metropolitana de São Luís.
Segundo as investigações, a vítima teria tentado furtar
roupas. Ao ser abordada pela dona do
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Ministério Público do Maranhão realiza
Encontro de Planejamento Estratégico na
Região Tocantina
Ação discute estratégias e ações para demandas mais
urgentes
O Ministério Público do Maranhão realizou nesta
quinta-feira, 2, o Encontro Regional do Planejamento
Estratégico do Ministério Público do Maranhão 20212029, no Município de Imperatriz. Sediado no Hotel
Residence, o Encontro contou com a participação do
presidente da Comissão de Planejamento Estratégico
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),
Sebastião Vieira Caixeta, da subprocuradora-geral de
justiça para Assuntos Administrativos, Regina Costa
Leite, do diretor da Secretaria de Planejamento e
Gestão do MPMA (Seplag), Carlos Henrique Vieira,
além de promotores de justiça da região.
Também compuseram a mesa solene do encontro os
promotores de justiça José Márcio Maia Alves (diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais) e Albert
Lages (titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família
de Imperatriz).
Durante o encontro, que é a segunda etapa do
Planejamento, foram construídos os programas e as
ações estratégicas para orientar a atuação do MPMA
nas áreas finalísticas e estruturantes nos próximos
anos, com a participação de membros e servidores da
equipe da Comissão de Planejamento Estratégico
(CPE) do CNMP.
Na primeira etapa, foi disponibilizada uma consulta
pública no site da instituição para diagnosticar as
demandas mais urgentes da população maranhense.
Entre as prioridades apontadas para a atuação do
Ministério Público do Maranhão, estão o combate à
corrupção, defesa da saúde, educação, direitos das
crianças e dos adolescentes e segurança pública,
nesta ordem.
Com base nestas informações, o MPMA vai definir
programas, projetos, iniciativas e indicadores para a
atuação nos 217 municípios maranhenses. O objetivo
é que, após a conclusão das etapas do planejamento,
prevista para este mês, o documento final estabeleça
parâmetros para contribuir com a tomada de decisões
estratégicas.

DEMANDAS
Na avaliação da subprocuradora-geral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Leite, um encontro,
em Imperatriz, reunindo representantes da Região
Tocantina, é estratégico para receber as demandas e
contribuições para o planejamento do MPMA. " Devido
ao período que estamos atravessando de pandemia,
quando a maioria dos encontros são realizados por
meio virtual, o encontro presencial, com os devidos
protocolos sanitários, é importante para ouvir as
contribuições para o futuro do Ministério Público, por
meio do planejamento estratégico".
O conselheiro Sebastião Caixeta enfatizou que o apoio
logístico e técnico do CNMP ao encontro de Imperatriz
foi viabilizado a partir da adesão do MPMA ao
planejamento estratégico nacional. " Nestas
capacitações regionais discutimos valores, estratégias,
planos e ações que devem ser priorizados nos
próximos 10 anos, com a finalidade maior de atender
aos anseios da sociedade", ressaltou.
O promotor de justiça Carlos Henrique Vieira
esclareceu que, depois da consulta à sociedade,
membros, servidores e a administração superior da
instituição "vão filtrar as informações e estabelecer a
missão institucional, os objetivos estratégicos e os
valores com os quais nós vamos trabalhar, bem como
os programas e ações que o Ministério Público deve
desenvolver para atingir os seus fins. Tudo isso
definido de forma democrática".
Para o presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto
Câmara, é importante a coleta dos dados para o
planejamento estratégico, considerando que tais
informações vão projetar a ação do MP para os
próximos anos. "Imperatriz sediou esse evento, com a
participação dos colegas da região e o resultado é
bastante produtivo. Estamos em uma das regiões mais
desenvolvidas em nosso estado" .
Da Assessoria
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/ministeriopublico-do-maranhao-realiza-encontro-de-planejamento-
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estrategico-na-regiao-tocantina/
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Ex-prefeito de São Luís Gonzaga/MA, Luís
Gonzaga Fortes Filho é preso.
valdemir oliveira

Nesta quinta-feira (02), foi expedido um mandato de
prisão em desfavor do ex-prefeito de São Luís
Gonzaga, LUIZ GONZAGA MUNIZ FORTES FILHO,
por crimes de improbidade administrativa enquanto
gestor.
Ainda nesta tarde o ex-prefeito foi preso pela policia
civil no comando do delegado e policiais militares de
plantão, onde foi apresentado para ser tomadas as
providências que determina a lei.
O ex-prefeito é um forte aliado do atual gestor do
município, prefeito Dr. Júnior/PDT.
Site: https://valdemiroliveira8.blogspot.com/2021/09/exprefeito-de-sao-luis-gonzagama-luis.html

5

TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Sex, 3 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Após consulta pública MPMA define
prioridades para próxima década
Célia Fontenelle

Encontro regional de planejamento estratégico
realizado em Imperatriz elaborou projetos e iniciativas
do órgão para os municípios maranhenses, este
encontro é a segunda fase que se deu início com a
participação popular que mediante consulta pública
sugeriu quais as prioridades o MPMA deve focar nos
próximos anos.
Tags: MPMA, consulta pública
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/03/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.23.44-07.25.29-1630671897.mp4
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