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Senado aprova política nacional de dados
sobre violência contra mulher
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O Senado aprovou hoje (30) um projeto de lei (PL) que
institui a Política Nacional de Informações Estatísticas
Relacionadas à Violência contra a Mulher (Pnainfo). O
texto prevê a reunião e organização de dados sobre
todos os tipos de violência contra as mulheres. O PL
teve origem no Senado, passou por análise da
Câmara dos Deputados, onde sofreu algumas
alterações, e voltou para nova apreciação dos
senadores e agora vai à sanção presidencial.

O PL pretende integrar dados de várias frentes de
combate à violência contra a mulher, como os dos
organismos de políticas para as mulheres, de órgãos
da saúde, da assistência social, da segurança
pública e do sistema de justiça, entre outros
envolvidos no atendimento às mulheres em situação
de violência.

A ideia do projeto é permitir a rápida implantação de
uma política de coleta de dados relativos à violência
contra a mulher. Dentre os dados coletados estão
aqueles relativos às características do agressor.
Assim, informações como idade, raça/etnia,
def ic iênc ia ,  renda,  prof issão,  esco lar idade,
procedência de área rural ou urbana e relação com a
mulher agredida constarão no banco de dados.

Fonte: Agência Brasil

© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
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Casal é preso suspeito de matar e enterrar
montador em quintal de casa em Timon
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GILBERTO LIMA

Equipes do 11° Batalhão de Polícia

Militar de Timon deram cumprimento a dois mandados
de prisão contra um homem

identificado como Jorge Antônio, conhecido como
"Perneta", e sua esposa identificada

apenas como Juliana.

Segundo informações da polícia, os

dois são suspeitos de assassinar e enterrar João
Paulo Máximo Holanda, montador

da empresa Tabocas, no dia 16 de julho deste ano. O
corpo foi encontrado no quintal de sua

própria casa, localizada na Rua 10, bairro Cidade
Nova.

Ainda de acordo com a polícia, depois

dos crime os suspeitos fugiram da região e foram
morar no Povoado Baunilha, na

zona rural de Timon.

"Até então, eles estavam como

foragido. Mas há dias que a Delegacia de Homicídios
e os policiais do grupo de

inteligência da PM já estavam investigando o casal. Ao
realizar diligências na

região da Avenida Firmino de Souza, os suspeitos
foram avistados pela equipe e

foi realizada a prisão", informou a PM.

O crime

O corpo de João Paulo Máximo Holanda

foi encontrado enterrado no quintal de uma residência
no bairro Cidade Nova I,

em Timon (MA), na manhã do dia 16 de julho deste
ano.

Populares localizaram o corpo por

volta das 08h30 e acionaram a polícia.

Próximo ao cadáver estava um crachá

com a identificação da vítima, que era montador da
empresa Tabocas

Participações Empreendimentos S.A, em Timon.

Na ocasião, o sargento Lisboa, do 11°

Batalhão da Polícia Militar de Timon (BPM), disse que
as caraterísticas do

crime se assemelhavam a uma possível punição por
parte de facções criminosas

que atuam na região.

"Os vizinhos relataram ter ouvido

gritos na madrugada em uma suposta tortura pelo
Tribunal do Crime e,

possivelmente, ele teria sido enterrado ainda com
vida", disse o sargento.

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/10/casal-e-

preso-suspeito-de-matar-e.html

2

https://www.gilbertolima.com.br/2021/10/casal-e-preso-suspeito-de-matar-e.html
https://www.gilbertolima.com.br/2021/10/casal-e-preso-suspeito-de-matar-e.html


Buriticupu: MP faz recomendação ao
presidente da câmara de vereadores e aos

mandos da CPL
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JO FERNANDES

O ministério Público do Maranhão representado

em Buriticupu pelo Promotor de justiça, Dr. Felipe
Augusto Rotondo titular da

1ª Promotoria da comarca de Buriticupu, expediu
recomendação na manhã da última

segunda-feira (27), ao Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de

Buriticupu José Alves Pereira(Peixoto), a Presidente
da Comissão Permanente de

Licitação Francisca Barros de Moraes e aos demais
membros da CPL, Orlando

Pereira de Andrade e Benilda Barros de Moraes
Pereira, atuantes na Câmara de

Vereadores de Buriticupu, para que atentem-se para
seguir nos procedimentos

licitatórios normas de publicidade e rito procedimental
legal previsto na Lei

8.666/93 e Lei 10.520/02 e demais normativas
pertinentes.

Dr. Felipe Rotondo RESOLVE RECOMENDAR:

Que seja dado ciência prévia à

população do Município de Buriticupu, utilizando-se
dos diversos meios de

comunicação disponíveis no local, em especial o
Portal da Transparência e o

SACOB do TCE.

Ainda, segundo o documento ministerial

que atentem-se para seguir nos procedimentos
licitatórios normas de publicidade

e rito procedimental legal previsto na Lei 8.666/93 e
Lei 10.520/02 e demais

normativas pertinentes, em especial com a devida
publicação dos avisos de

licitação no diário oficial do Município, Estado e União,
conforme o caso, com

prazo suficiente entre a publicação no diário oficial do
estado e a realização

da sessão.

Para Dr. Rotondo, quer que promova

preferencialmente, a realização da modalidade pregão
eletrônico nas

contratações governamentais de bens e serviços
comuns, inclusive de engenharia,

independente da fonte de recursos envolvida, salvo se
ficar cabalmente

comprovada a incapacidade técnica ou a desvantagem
para a administração pública

na realização da forma eletrônica (art. 1º, §4º do
Decreto n. 10.024/2019).

O promotor adverte que em caso de não

acatamento Recomendação em relação a futuras
licitações, o Ministério Público

adotará as medidas legais necessárias a fim de
assegurar a sua implementação,

inclusive através de eventual ajuizamento de ação
civil pública por ato de

i m p r o b i d a d e  a d m i n i s t r a t i v a ,  v i s a n d o  a
responsab i l i zação pessoa l  dos  que derem

causa ao descumprimento.
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" A

empresa TUBARÃO CONSTRUÇÕES LTDA,
apresentou reclamação via e-mail, noticiando

que a sessão ocorreu às 08h30, do dia 01/09/2021 e
desconformidade com edital e

que apresentou declaração da CPL, indeferindo o
recurso da empresa, ao

fundamento de que houve erro na publicação do mural
SACOP, vez que de fato, a

sessão seria realizada na 08h30 e que o recurso
apresentado estaria em

desconformidade com o item 11, do edital da licitação
". Disse Dr. Rotondo

" Os

fatos narrados constituem violação dos princípios da
administração pública,

notadamente, o princípio da publicidade e da
vinculação ao instrumento

convocatório, vez que consta expressamente no edital
que a realização da sessão

pública da licitação seria às 10h30, embora a diferença
de horários se

apresenta como mera irregularidade formal, devendo o
procedimento licitatório

ser acompanhado em sua execução a vista de evitar
novas irregularidades ".

Pontuou o Promotor.

Por fim Dr. Felipe diz " o não atendimento a esta
Recomendação para

próximas licitações implicará em presunção de má-fé
por parte do Presidente da

Câmara

de Vereadores, Pregoeiro-Oficial e participantes do
processo licitatório ". Finaliza.

Site: https://www.jofernandes.com.br/2021/10/buriticupu-

mp-faz-recomendacao-ao.html
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Dados preocupantes - ESTADO MAIOR
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ESTADO MAIOR

Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU)
mostrou que o Maranhão é o estado brasileiro que
mais tem pessoas vivendo na miséria. Nada de novo.
Não é de hoje que o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostra que é maioria no estado os
habitantes que vivem abaixo da linha da pobreza.

Apesar de não ser novidade, os dados mundiais
trazem preocupação. Apesar das promessas de
aumento de IDH e revolução na Saúde, Educação e
Segurança, nos últimos anos, a pobreza e as
desigualdades aumentaram.

E todos os problemas se agravaram devido à
pandemia da Covid-19. Sem uma saúde pública
estruturada e com mais de 90% da população
dependendo do Sistema Único de Saúde (SUS), a
situação não poderia ser outra: mais gastos para
conseguir manter o sistema funcionando, em contraste
com uma máquina pública inchada e pesada.

Os números são preocupantes e deverão ter
consequências maiores nos próximos anos. Efeitos a
serem enfrentados pelo governador que vai ser eleito
em 2022 e assumirá o comando do estado em janeiro
de 2023. Diante disso, há uma necessidade de
atenção maior aos compromissos (promessas de
campanha, na verdade) assumidos pelos que desejam
ser o chefe do Palácio dos Leões.

A ONU confirmou números que no Brasil e no
Maranhão já eram conhecidos da população

Como contestar?

Os dados sobre a pobreza no Maranhão costumavam
ser desacreditados quando vindo de instituições ou
órgãos nacionais.

Agora, diante do relatório das Organizações das
Nações Unidas, o silêncio do poder público pareceu a
melhor opção.

De fato, a resposta mais acertada não deve vir com
palavras, mas com ações efetivas que mudem os
números sociais e econômicos do estado, bem como o
status do Maranhão no ranking nacional da pobreza.

Visita O Ministério Público Estadual, por meio da
promotoria de Educação, fez vistoria ontem na escola
Sousândrade, da rede estadual de ensino.

A vistoria faz parte da sequência de visitas que o
promotor Paulo Avelar - titular da Promotoria de
Educação - vem fazendo nas redes estadual e
municipal de ensino.

Sobre a vistoria, o Ministério Público nada divulgou
sobre a reforma feita pela gestão estadual ou
problemas que possam ter sido identificados. A
vistoria, talvez, possa ser considerada somente uma
visita.

Pesquisa O Instituto Escutec terminou ontem a
aplicação dos questionários da pesquisa se intenção
de votos para o governo, Senado e Presidência da
República.

Foram ouvidos 1,4 mil eleitores. Os dados estão sendo
compilados hoje. Amanhã, na edição do fim de
semana, O Estado trará os principais cenários das
disputas.

Serão diversos quadros, incluindo o nome de nove
possíveis pré-candidatos, entre eles a ex-governadora
Roseana Sarney (MDB), o secretário Felipe Camarão
(PT) e o senador Roberto Rocha (sem partido).

Decisão Os números da pesquisa Escutec/O Estado
serão decisivos para a ex-governadora Roseana
Sarney. Será a partir desses dados que ela vai definir
sobre o mandato eletivo que vai concorrer.

A possibilidade maior é a de que a emedebista entre
na corrida pela Câmara dos Deputados em 2022,
embora não tenha descartado a disputa ao Palácio
dos Leões.

Roseana deve anunciar sua decisão este mês, após
analisar os números da terceira pesquisa Escutec/O
Estado.

Saiu A gestão de Eduardo Braide (Podemos) em São
Luís teve mais uma mudança. Ontem, o secretário
municipal de Comunicação, Joaquim Haickel,
anunciou sua saída do cargo.

Não ficou claro exatamente o motivo para Haickel não
mais querer comandar a comunicação da capital.

No entanto, nos bastidores, foi especulado a falta de
autonomia necessária para exercer o serviço.

DE OLHO
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4 secretários municipais de São Luís já foram
substituídos na gestão de nove meses do prefeito
Eduardo Braide.

As mudanças Joaquim Haickel é o quarto auxiliar de
primeiro escalão de Eduardo Braide que deixou a
equipe da gestão em menos de um ano. Fala-se de
falta de autonomia também, principalmente no caso
relacionado ao serviço de internet já contratado.

Antes dele, saiu da Secretaria de Educação a vice-
prefeita Esmênia Miranda.

Foram exonerados ainda Flávio Olímpio, da Secretaria
de Administração, e Diego Rodrigues, da pasta de
Informação e tecnologia.

E MAIS

Assumiu a Secretaria de Comunicação de São Luís o
jornalista Igor Almeida, que era adjunto de Joaquim
Haickel.

Igor já havia sido assessor parlamentar de Eduardo
Braide quando este foi deputado estadual e federal.

A Polícia Federal fez mais uma operação em
municípios do Maranhão por suspeita de desvio de
recursos públicos destinados ao combate à Covid-19.
Foram duas operações com mandados de busca e
apreensão em cinco cidades.
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Senado aprova política nacional de dados
sobre violência contra mulher
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O Senado aprovou hoje (30) um projeto de lei (PL) que
institui a Política Nacional de Informações Estatísticas
Relacionadas à Violência contra a Mulher (Pnainfo). O
texto prevê a reunião e organização de dados sobre
todos os tipos de violência contra as mulheres. O PL
teve origem no Senado, passou por análise da
Câmara dos Deputados, onde sofreu algumas
alterações, e voltou para nova apreciação dos
senadores e agora vai à sanção presidencial.

O PL pretende integrar dados de várias frentes de
combate à violência contra a mulher, como os dos
organismos de políticas para as mulheres, de órgãos
da saúde, da assistência social, da segurança
pública e do sistema de justiça, entre outros
envolvidos no atendimento às mulheres em situação
de violência.

A ideia do projeto é permitir a rápida implantação de
uma política de coleta de dados relativos à violência
contra a mulher. Dentre os dados coletados estão
aqueles relativos às características do agressor.
Assim, informações como idade, raça/etnia,
def ic iênc ia ,  renda,  prof issão,  esco lar idade,
procedência de área rural ou urbana e relação com a
mulher agredida constarão no banco de dados.

O perfil da mulher agredida também será registrado na
base de dados, bem como a relação com o agressor.
Outros dados reunidos dizem respeito à quantidade de
medidas protetivas requeridas pelo Ministério Público
e pela mulher agredida; as ocorrências registradas em
órgãos policiais, as medidas de reeducação e
ressocialização determinadas ao agressor e o
quantitativo de mortes violentas de mulheres.

Dentre as alterações feitas na Câmara e acolhidas
pelo Senado, está a retirada da referência a gênero. A
definição de violência contra mulher passou de "ato
ou conduta baseado no gênero" para "ato ou conduta
praticados por razões da condição de sexo feminino".

Fonte: Agência Brasil

É proibida a reprodução total ou parcial de seu
conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou
editor

© 2021 MA24HORAS - Todos os direitos reservados.
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Buriticupu: MP faz recomendação ao
presidente da câmara de vereadores e aos

mandos da CPL
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JO FERNANDES

O ministério Público do Maranhão representado

em Buriticupu pelo Promotor de justiça, Dr. Felipe
Augusto Rotondo titular da

1ª Promotoria da comarca de Buriticupu, expediu
recomendação na manhã da última

segunda-feira (27), ao Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de

Buriticupu José Alves Pereira(Peixoto), a Presidente
da Comissão Permanente de

Licitação Francisca Barros de Moraes e aos demais
membros da CPL, Orlando

Pereira de Andrade e Benilda Barros de Moraes
Pereira, atuantes na Câmara de

Vereadores de Buriticupu, para que atentem-se para
seguir nos procedimentos

licitatórios normas de publicidade e rito procedimental
legal previsto na Lei

8.666/93 e Lei 10.520/02 e demais normativas
pertinentes.

Dr. Felipe Rotondo RESOLVE RECOMENDAR:

Que seja dado ciência prévia à

população do Município de Buriticupu, utilizando-se
dos diversos meios de

comunicação disponíveis no local, em especial o
Portal da Transparência e o

SACOB do TCE.

Ainda, segundo o documento ministerial

que atentem-se para seguir nos procedimentos
licitatórios normas de publicidade

e rito procedimental legal previsto na Lei 8.666/93 e
Lei 10.520/02 e demais

normativas pertinentes, em especial com a devida
publicação dos avisos de

licitação no diário oficial do Município, Estado e União,
conforme o caso, com

prazo suficiente entre a publicação no diário oficial do
estado e a realização

da sessão.

Para Dr. Rotondo, quer que promova

preferencialmente, a realização da modalidade pregão
eletrônico nas

contratações governamentais de bens e serviços
comuns, inclusive de engenharia,

independente da fonte de recursos envolvida, salvo se
ficar cabalmente

comprovada a incapacidade técnica ou a desvantagem
para a administração pública

na realização da forma eletrônica (art. 1º, §4º do
Decreto n. 10.024/2019).

O promotor adverte que em caso de não

acatamento Recomendação em relação a futuras
licitações, o Ministério Público

adotará as medidas legais necessárias a fim de
assegurar a sua implementação,

inclusive através de eventual ajuizamento de ação
civil pública por ato de

i m p r o b i d a d e  a d m i n i s t r a t i v a ,  v i s a n d o  a
responsab i l i zação pessoa l  dos  que derem

causa ao descumprimento.
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" A

empresa TUBARÃO CONSTRUÇÕES LTDA,
apresentou reclamação via e-mail, noticiando

que a sessão ocorreu às 08h30, do dia 01/09/2021 e
desconformidade com edital e

que apresentou declaração da CPL, indeferindo o
recurso da empresa, ao

fundamento de que houve erro na publicação do mural
SACOP, vez que de fato, a

sessão seria realizada na 08h30 e que o recurso
apresentado estaria em

desconformidade com o item 11, do edital da licitação
". Disse Dr. Rotondo

" Os

fatos narrados constituem violação dos princípios da
administração pública,

notadamente, o princípio da publicidade e da
vinculação ao instrumento

convocatório, vez que consta expressamente no edital
que a realização da sessão

pública da licitação seria às 10h30, embora a diferença
de horários se

apresenta como mera irregularidade formal, devendo o
procedimento licitatório

ser acompanhado em sua execução a vista de evitar
novas irregularidades ".

Pontuou o Promotor.

Por fim Dr. Felipe diz " o não atendimento a esta
Recomendação para

próximas licitações implicará em presunção de má-fé
por parte do Presidente da

Câmara

de Vereadores, Pregoeiro-Oficial e participantes do
processo licitatório ". Finaliza.

Site: https://www.jofernandes.com.br/2021/10/buriticupu-

mp-faz-recomendacao-ao.html
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Rede do Bem promove encerramento da
campanha Setembro Amarelo
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Com apresentação de palestra e lançamento do livro
"Textos e fotografias reunidos", o Ministério Público
do Maranhão (MPMA) realizou, na manhã dessa
sexta-feira (30), no auditório da Procuradoria Geral de
Justiça, o encerramento do Setembro Amarelo,
campanha  de  p revenção  ao  su i c íd io  e  à
automutilação. O trabalho é desenvolvido pela Rede
do Bem, que representa os órgãos e as entidades que
formam o Fórum Estadual de Prevenção da
Automuti lação e do Suicídio (Fepas/MA).

Além de autoridades do MPMA, participaram da
solenidade representantes da Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, Instituto Ruy Palhano, Estância Bela Vista,
Hospital São Domingos, secretarias de Estado e do
Município de São Luís, igrejas Católica, Adventista e
Batista, entre outras. A cerimônia contou com a
apresentação de números musicais do coral Vozes do
MP.

Na abertura, a promotora de justiça Cristiane Maia
Lago, coordenadora da Rede do Bem e do CAOp
Direitos Humanos do MPMA, agradeceu o apoio
recebido da administração superior da instituição e dos
órgãos parceiros para a publicação e para a realização
da campanha. "Esse momento é muito importante para
nós.

É um livro que traz uma reunião de textos de
integrantes do Fepas de diversas áreas profissionais.
A nossa preocupação foi elaborar uma linguagem
acessível em todos textos para que o livro alcance
todas as escolas públicas do estado. A ideia é
promover a prevenção à automutilação e ao suicídio
de forma efetiva. A nossa luta deve ser diária e não
poder se resumir ao Setembro Amarelo, porque a
gente perde mais pessoas para o suicídio do que por
homicídio", ressaltou.

Em seguida, o presidente da Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem),
promotor de justiça Gilberto Câmara, enfatizou que o
trabalho desenvolv ido pela Rede do Bem é
acompanhado pela entidade e deve ser tratado com
muita atenção pelo MPMA.

"Consideramos que são temas de altíssima relevância
para todos nós. A pandemia trouxe o agravamento da
saúde mental em todas as famílias e, fora isso, temos
outros fatores que contribuem para que esse tema

seja observado com muita atenção. Que a doutora
Cristiane continue a sua luta e sempre terá na
Associação uma parceria de todas as horas".

O secretário de Direitos Humanos e Participação
Popular (Sedhipop), Francisco Gonçalves, que
representou o governador Flávio Dino, ressaltou que é
necessário mudar, nos dias atuais, a máxima do
Iluminismo de pensar o mundo somente pelo caminho
da razão. "Não é possível pensar a formação e a
relação das pessoas somente levando em conta a
razão, porque não há decisão sem emoção e sem
afeto. Nós vivemos uma crise dos sentimentos que
atinge profundamente os mais jovens e que resulta
numa tragédia mundial, que é o elevado número de
pessoas cometendo suicídio e automutilação", disse.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
saudou a todos e destacou o trabalho desenvolvido
pelo Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação
e do Suicídio.

"Só que dizer a vocês que a Rede do Bem veio para
melhorar a vida das pessoas, porque a pandemia
comprometeu a saúde mental da população. Nós
tivemos uma servidora vítima recentemente desse
problema.

Nesse dia em diante, eu me sensibilizei ainda mais e
eu afirmo agora que tudo que a campanha fizer para
salvar vidas, seja uma simples conversa, eu estarei
presente, contribuindo", concluiu.

PREVENÇÃO Para encerrar a solenidade, a tenente-
coronel da PM Cristiane Luna, que tem formação em
psicologia, proferiu a palestra "Prevenção ao suicídio:
por que falar sobre isso?". Logo no início, a palestrante
afirmou que, apesar de o mês de setembro ter sido o
escolhido para a promoção da campanha de
valorização da vida, o tema deve ser abordado em
todo os meses do ano. "Nós precisamos falar sobre
acolhimento, sobre sofrimento emocional, sobre
pessoas que precisam de uma palavra de empatia.
Quando a gente acolhe, a gente salva vidas. As
instituições que fazem parte do Fórum têm como
objetivo salvar vidas".

FOTOS E TEXTOS O livro, produzido pelo MPMA em
parceria com o Fepas, reúne 15 textos educativos
elaborados por profissionais de diversas áreas
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integrantes do Fórum e 30 fotografias de alunos de
escolas públicas de todo o Maranhão, selecionadas
entre mais de 400 pelo Concurso de Fotografia da
Campanha Rede do Bem: estamos aqui para ajudar,
realizado na programação do Setembro Amarelo do
ano de 2020.
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Acusado do matar publicitário Diogo Costa é
condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão
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Raimundo Cláudio Diniz. conhecido como Vando ou
Louro, foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão
pelo assassinato do publicitário Diogo Adriano Costa
Campos, no dia 16de junho de 2020. por volta das
11h30. na Lagoa da Jansen. no bairro Ponta d"Areia.
em São Luís. Após o julgamento. na noite dessa
quarta--feira (29). no Fórum de São Luls (Calhau). o
réu foi levado de volta para o Complexo Penitenciário
de Pedrinhas. onde já cumpre pena por roubo e
receptação O julgamento foi presidido pelo juiz titular
da 4" Vara do Tribunal do Júri. José Ribamar Goulart
Heluy Júnior, e durou mais de 10 horas. Atuou na
acusação o promotor de justiça Samaroni Mala e a
defesa ficou com o advogado Adriano Cunha.
Familiares da vitima e do réu acompanharam o
julgamento. Das 10 testemunhas arroladas foram
ouvidas seis, sendo cinco do Ministério Público e
uma da defesa; duas foram dispensadas pelo
advogado e outras duas não compareceram à sessão
do júri. Durante seu interrogatório. Raimundo Cláudio
Diniz confirmou ter assassinado a vitima com um tiro
de revólver.

O acusado foi denunciado pelo Ministério Público
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
por motivo fútil e mediante recurso que reduziu a
possibilidade de defesa da vítima. De acordo com a
denúncia, ele matou o publicitário com um disparo de
arma de fogo no pescoço, após discussão no trânsito.
Durante o julgamento. o advogado Adriano Cunha
requereu a exclusão das duas qualificadocas e o
reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista para homicídio privilegiado por ter Raimundo
Cláudio Diniz. segundo a defesa, agido sob domínio
de violenta emoção, logo em seguida á injusta
provocação da vitima, consistente em agressões
verba is  Os jurados reconheceram as duas
qual i f icadoras e  condenaram o réu.

Na sentença, o Juiz José Ribamar Goulart Heluy
Júnior afirma que houve premeditação na execução do
crime, tanto que o acusado "saiu de casa armado, na
companhia de outros indivíduos. utilizando um veiculo
roubado de "placa fria", que inclusive já estava
negociado para ser entregue para comprador no
interior do estado, demonstrando não ter receio,
tampouco, respeito pelas leis, acreditando, assim, na
impunidade", destaca o magistrado. Ainda de acordo
com a sentença, há informações nos autos de que
Raimundo Cláudio Diniz é integrante de quadrilha

especializada no roubo e clonagem de veículos,
procurando compradores para carros roubados.

A pena pelo homicídio contra o publicitário deve ser
cumpr ida em regime fechado no Complexo
Penitenciário de São Luís. O Juiz decidiu que. como o
acusado Já cumpre pena pela prática do crime de
roubo do veículo utilizado no dia do assassinato de
Diogo Adriano Costa Campos, não há motivo legal
nem fato para o réu aguardar em liberdade o
julgamento de eventual recurso de apelação. Ele foi
condenado na 2* Vara Criminal de São Luís (processo
n° 6365-19.2020.8.10.0001) a 12 anos e 6 meses de
reclusão, em Junho de 2021. por roubo e receptação
do carro que o réu usava no dia da morte do
publicitário. O automóvel (Fiat Argo vermelho) foi
roubado de um motorista de aplicativo, na Avenida
Litorânea (Calhau), por volta das 15h30 do dia 13 de
Junho de 2020, para a prática de outros assaltos.

Consta nos autos que. no dia do homicídio. Raimundo
Cláudio Diniz estava dirigindo um veículo e outros dois
homens conhecidos como Gordo e Koreano estavam
no banco de trás; que ao trafegar por uma rua próximo
à Lagoa da Jansen observou um automóvel branco
saindo de uma vez da garagem de um prédio e que
desviou o veículo que conduzia, para não bater e
continuou seguindo e quando Já estava para entrar na
avenida da Lagoa foi trancado pelo carro da vítima. O
acusado disse, ainda, que ao ser ofendido pelo
publicitário pegou o revólver calibre 38. que estava
com Gordo, e efetuou um disparo contra a vitima que
morreu no local

Site: https://issuu.pdf-

downloader.com/print.php?documentId=211001014745-

40f93051293b12402c79458cc7e4d9c3&count=8
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mpma realiza vistoria em escola reformada
pela Seduc
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A 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de
São Luís realizou nesta quinta-feira,30, uma vistoria no
Centro Educa Mais Sousândrade, localizado no bairro
do Lira, que foi recentemente reformado pela
Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A ação, que foi coordenada pelo promotor de justiça
Paulo Avelar, dá sequência a uma série de inspeções
que o Ministério Público está fazendo em escolas
que foram alvo de procedimentos que visavam garantir
reformas nas estruturas desses estabelecimentos
públicos de ensino.

A gestora geral do centro de ensino, Maria de Jesus
Lindoso Costa, técnicos da Unidade Regional de
Educação (URE) e da 1a Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação de São Luís acompanharam a
vistoria. Foram visitadas as instalações da escola,
como salas de aula, laboratórios, biblioteca, área de
convivência, quadra esportiva, sala de professores.

Em contato com alunos da 1a série do ensino médio, o
promotor de justiça ressaltou a importância da
educação na vida de todos, exemplificando com a sua
própria história, já que foi morador do bairro do
Codozinho, que fica próximo do Sousândrade. "É
muito importante que cada um faça o seu papel e
também contr ibua para a preservação deste
patrimônio, agora recuperado e que demandou muitos
esforços para chegar às condições dignas de hoje",
recomendou.
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Assassino de Diogo Costa pega mais de 16
anos de "cana"
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Raimundo Cláudio Diniz foi condenado nesta quarta-
feira (29) a 16 anos e seis meses de prisão pelo
assassinato do publicitário Diogo Adriano Costa
Campos no dia 16 de junho de 2020, na Lagoa da
Jansen, em São Luís. A defesa do assassino informou
que vai recorrer da decisão.

O julgamento foi presidido pelo juiz José Ribamar
Goulart Heluy Júnior e aconteceu durante todo o dia
na 4a Vara do Tribunal do Júri, situado no Fórum do
Calhau.

O juiz não concedeu ao réu o direito de recorrer da
decisão dos jurados em liberdade, pois Raimundo já
cumpre pena de 12 anos e seis meses de prisão
referente a roubo e receptação do carro usado no dia
do assassinato.

Raimundo Cláudio Diniz foi denunciado pelo
Ministério Público do Maranhão (MP-MA) pela
prática do crime de homicídio qualificado por motivo
fútil e mediante recurso que reduziu a possibilidade de
defesa da vítima.

De acordo com a denúncia, o acusado matou o
publicitário com um disparo de arma de fogo durante
uma discussão de trânsito na região da Lagoa da
Jansen, em São Luís. Diogo era sobrinho-neto do ex-
presidente da República, José Sarney, e pai de uma
menina.

INVESTIGAÇÕES A polícia observou imagens de
câmeras de segurança e conseguiu identificar que um
carro vermelho, de placa PTJ-2844, estava envolvido
no homicídio do publicitário e era conduzido por
Raimundo Cláudio Diniz.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado confirmou
que estava dirigindo o veículo vermelho, com outras
duas pessoas abordo, quando se envolveu com uma
briga de trânsito com o publicitário. Após uma
discussão, ele sacou uma arma de fogo e deu um tiro
que acertou o pescoço da vítima, que não resistiu aos
ferimentos e morreu no local.

Em depoimento,  Raimundo Cláudio também
confessou que arma e o carro usados no crime haviam
sido roubados três dias antes em uma área nobre da
capital maranhense.
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Abate ilegal de bovinos em Carolina motiva
Denúncia do MPMA
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O Ministério Público do Maranhão (MPMA) ofereceu,
em 13 de setembro, Denúncia contra três envolvidos
em um caso de abate ilegal de bovinos no matadouro
municipal de Carolina, ocorrido em junho de 2020.

Na manifestação ministerial, o promotor de justiça
Marco Túlio Rodrigues Lopes requer o afastamento
cautelar do secretário municipal de Agricultura,
Elizandro Morais, das funções públicas, devido a
abuso de poder administrativo.

Também são denunciados o pecuarista Eduardo
Rocha (mais conhecido como Eduardo Feitosa) e o
diretor do matadouro municipal, José Mauro Ferreira.

ILEGALIDADE Em 13 de junho de 2020, Eduardo
Rocha solicitou que o veterinário do matadouro,
Amarildo Carvalho, aguardasse até as 15 horas
daquele dia, para inspecionar os animais ainda em
transporte da propriedade do fazendeiro ao matadouro
para abate.

Carvalho se recusou a receber os animais naquele
horário porque a Portaria nº 62/2018, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, determina que
animais para abate devem permanecer entre 12 e 24
horas em descanso. Além disso, a prática frequente no
matadouro é que o abate ocorra por volta das 20h.
Caso o pedido fosse aceito, isto colocaria carnes em
condições impróprias ao consumo.

Após a recusa, Eduardo Rocha entrou em contato com
o prefeito Erivelton Neves e o secretário municipal de
Agricultura para agilizar o abate, ignorando normas
sanitárias.

Antes disso, o veterinário havia inspecionado 25
bovinos entregues por outros pecuaristas, dentro do
horário legal, e produzido laudo de inspeção anti-
mortem. Às 15h, o diretor do matadouro informou que
Rocha havia entregue sete bovinos e os deixado no
pátio do local junto com os animais já inspecionados.

Segundo Carvalho, o pecuarista falsificou o laudo dos
25 animais, acrescentando os sete bovinos entregues
por ele.

"Conforme a Lei 5517/1968, que dispõe sobre o
exercício da profissão de médico veterinário, nem o
fazendeiro e o diretor do matadouro são habilitados

para tal", explica o promotor de justiça.

Ainda de acordo com o representante do MPMA, ao
utilizar influência para contatar o secretário municipal
de Agricul tura,  ignorando, conjuntamente, o
posicionamento do técnico responsável, o pecuarista
demonstrou total desprezo às normais legais.

SEPARAÇÃO O veterinário pediu ao diretor do
matadouro que separasse os animais inspecionados
dos entregues pelo fazendeiro, mas o gestor se
recusou a realizar a separação porque, segundo ele, o
abate havia sido "autorizado" pelo prefeito e
secretários municipais.

Além disso, havia desavença anterior entre o
veterinário e o secretário de Agricultura, que não
queria se indispor com Eduardo Rocha, porque este
último é primo do secretário municipal de Governo,
Walber Rocha.

"É explícito que o senhor Elizandro Morais defendeu
interesse particular do senhor Eduardo Rocha,
valendo-se de seu cargo junto ao órgão da
administração pública, onde exerce suas funções para
favorecer ilegalmente terceiros.

Nota-se, ainda, que o interesse defendido é totalmente
ilegítimo, sendo verdadeira prática de 'coronelismo' e
total desprezo às normas vigentes", enfatiza o
promotor de justiça, na Denúncia.

CRIMES Eduardo Rocha é denunciado pelos crimes
de prevaricação, falsificação de documento público,
associação criminosa e abate irregular de animais.

Os mesmos crimes recaem sobre Elizandro Morais,
além dos de advocacia administrativa, usurpação de
função pública e corrupção passiva. José Mauro
Ferreira, por sua vez, é denunciado pelos crimes de
prevaricação e abate irregular de animais.

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXC

cRV=VLn72ym3BzwBJt0ZLQTv6qLG8qXjRx0
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O Ministério Público do Maranhão (MPMA) ofereceu,
em 13 de setembro, Denúncia contra três envolvidos
em um caso de abate ilegal de bovinos no matadouro
municipal de Carolina, ocorrido em junho de 2020.

Na manifestação ministerial, o promotor de justiça
Marco Túlio Rodrigues Lopes requer o afastamento
cautelar do secretário municipal de Agricultura,
Elizandro Morais, das funções públicas, devido a
abuso de poder administrativo.

Também são denunciados o pecuarista Eduardo
Rocha (mais conhecido como Eduardo Feitosa) e o
diretor do matadouro municipal, José Mauro Ferreira.

ILEGALIDADE

Em 13 de junho de 2020, Eduardo Rocha solicitou que
o veterinário do matadouro, Amarildo Carvalho,
aguardasse até as 15 horas daquele dia, para
inspecionar os animais ainda em transporte da
propriedade do fazendeiro ao matadouro para abate.

Carvalho se recusou a receber os animais naquele
horário porque a Portaria nº 62/2018, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, determina que
animais para abate devem permanecer entre 12 e 24
horas em descanso. Além disso, a prática frequente no
matadouro é que o abate ocorra por volta das 20h.
Caso o pedido fosse aceito, isto colocaria carnes em
condições impróprias ao consumo.

Após a recusa, Eduardo Rocha entrou em contato com
o prefeito Erivelton Neves e o secretário municipal de
Agricultura para agilizar o abate, ignorando normas
sanitárias.

Antes disso, o veterinário havia inspecionado 25
bovinos entregues por outros pecuaristas, dentro do
horário legal, e produzido laudo de inspeção anti-
mortem. Às 15h, o diretor do matadouro informou que
Rocha havia entregue sete bovinos e os deixado no
pátio do local junto com os animais já inspecionados.

Segundo Carvalho, o pecuarista falsificou o laudo dos
25 animais, acrescentando os sete bovinos entregues
por ele. "Conforme a Lei 5517/1968, que dispõe sobre
o exercício da profissão de médico veterinário, nem o
fazendeiro e o diretor do matadouro são habilitados
para tal", explica o promotor de justiça.

Ainda de acordo com o representante do MPMA, ao
utilizar influência para contatar o secretário municipal
de Agricul tura,  ignorando, conjuntamente, o
posicionamento do técnico responsável, o pecuarista
demonstrou total desprezo às normais legais.

SEPARAÇÃO

O veterinário pediu ao diretor do matadouro que
separasse os animais inspecionados dos entregues
pelo fazendeiro, mas o gestor se recusou a realizar a
separação porque, segundo ele, o abate havia sido
"autorizado" pelo prefeito e secretários municipais.

Além disso, havia desavença anterior entre o
veterinário e o secretário de Agricultura, que não
queria se indispor com Eduardo Rocha, porque este
último é primo do secretário municipal de Governo,
Walber Rocha.

"É explícito que o senhor Elizandro Morais defendeu
interesse particular do senhor Eduardo Rocha,
valendo-se de seu cargo junto ao órgão da
administração pública, onde exerce suas funções para
favorecer ilegalmente terceiros. Nota-se, ainda, que o
interesse defendido é totalmente ilegítimo, sendo
verdadeira prática de 'coronelismo' e total desprezo às
normas vigentes", enfatiza o promotor de justiça, na
Denúncia.

CRIMES

Eduardo Rocha é denunciado pelos crimes de
prevaricação, falsificação de documento público,
associação criminosa e abate irregular de animais.

Os mesmos crimes recaem sobre Elizandro Morais,
além dos de advocacia administrativa, usurpação de
função pública e corrupção passiva. José Mauro
Ferreira, por sua vez, é denunciado pelos crimes de
prevaricação e abate irregular de animais.

Redação: CCOM-MPMA

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1063797/carolina-

abate-ilegal-de-bovinos-motiva-denuncia-do-mpma
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Contrato de R$ 11 milhões na gestão de
Felipe dos Pneus em Santa Inês vira alvo de

investigação do MP
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O Ministério Público do Maranhão através da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Inês,
resolveu instaurar um inquérito civil contra a o prefeito
do município, Felipe dos Pneus (Republicanos), afim
de apurar o contrato de coleta de resíduos sólidos da
cidade.

Segundo levantamento da Folha do Maranhão, o
contrato citado pelo MP, tem o valor de R$ R$
11.520.826,68, e foi fechado no último dia 20 de
agosto com a empresa Beta Ambiental Ltda.

Segundo dados da Receita Federal, a empresa Beta
Ambienta está localizando no bairro Vila Olímpia, em
São Paulo.

Ainda de acordo com o MP, o inquérito civil foi
instaurado mediante uma denúncia protocolada na
ouvidoria do órgão, no qual afirma que houve
ocorrência de irregularidades durante a realização do
processo licitatório.

Diante dos fatos narrados acima, o MP pediu a
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da
prefeitura de São Inês, encaminhe cópia integral do
processo licitatório que originou a contratação,
contendo ordem de serviço, nota de empenho, nota de
liquidação, nota fiscal, comprovante de transferência
bancária. Além disso, o MP pediu a Receita Federal do
Brasil, documentos que comprovem qual a situação
atual da empresa Beta Ambiental, além dados que
comprovem a data da última atualização cadastral da
empresa.

Para o prefeito Felipe dos Pneus, o MP solicitou a
fotocópia da portaria de nomeação, termo de posse ou
contrato celebrado com Liliane Gatinho Viana, Chefe
de Gabinete; fotocópia dos atos normativos que
estabelecem as atribuições da Chefe de Gabinete,
sobretudo quanto à possibilidade de celebrar contratos
administrativos como representante do Município de
Santa Inês e a fotocópia da Portaria de nomeação dos
membros da Comissão Permanente de Licitação.

A Folha do Maranhão entrou em contato com a
prefeitura de Santa Inês, mas até o fechamento desta
matéria, não obtivemos respostas.
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Site: https://folhadomaranhao.com/2021/10/01/contrato-

de-r-11-milhoes-na-gestao-de-felipe-dos-pneus-em-

santa-ines-vira-alvo-de-investigacao-do-mp/
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Aprovada política nacional de dados sobre
violência contra mulher
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Agência Brasil

O Senado aprovou na última quinta-feira (30) um
projeto de lei (PL) que institui a Política Nacional de
Informações Estatísticas Relacionadas à Violência
contra a Mulher (Pnainfo). O texto prevê a reunião e
organização de dados sobre todos os tipos de
violência contra as mulheres. O PL teve origem no
Senado, passou por anál ise da Câmara dos
Deputados, onde sofreu algumas alterações, e voltou
para nova apreciação dos senadores e agora vai
à sanção presidencial.

O PL pretende integrar dados de várias frentes de
combate à violência contra a mulher, como os dos
organismos de políticas para as mulheres, de órgãos
da saúde, da assistência social, da segurança
pública e do sistema de justiça, entre outros
envolvidos no atendimento às mulheres em situação
de violência.

A ideia do projeto é permitir a rápida implantação de
uma política de coleta de dados relativos à violência
contra a mulher. Dentre os dados coletados estão
aqueles relativos às características do agressor.
Assim, informações como idade, raça/etnia,
def ic iênc ia ,  renda,  prof issão,  esco lar idade,
procedência de área rural ou urbana e relação com a
mulher agredida constarão no banco de dados.

O perfil da mulher agredida também será registrado na
base de dados, bem como a relação com o agressor.
Outros dados reunidos dizem respeito à quantidade de
medidas protetivas requeridas pelo Ministério Público
e pela mulher agredida; as ocorrências registradas em
órgãos policiais, as medidas de reeducação e
ressocialização determinadas ao agressor e o
quantitativo de mortes violentas de mulheres.

Dentre as alterações feitas na Câmara e acolhidas
pelo Senado, está a retirada da referência a gênero. A
definição de violência contra mulher passou de "ato
ou conduta baseado no gênero" para "ato ou conduta
praticados por razões da condição de sexo feminino".

Site: https://www.ma10.com.br/2021/10/01/aprovada-

politica-nacional-de-dados-sobre-violencia-contra-
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Acusado de matar publicitário Diogo Costa é
condenado

 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 1 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Divulgação/CGJ-MA

R a i m u n d o  C l á u d i o  D i n i z ,   c o n h e c i d o
como Vando ou Louro, foi condenado a 16 anos e 6
m e s e s  d e  r e c l u s ã o  p e l o  a s s a s s i n a t o  d o
publicitário Diogo Adriano Costa Campos, no dia 16 de
junho de 2020, por volta das 11h30, na Lagoa da
Jansen, no bairro Ponta d'Areia, em São Luís. Após o
julgamento, na noite dessa quarta-feira (29), no Fórum
de São Luís (Calhau), o réu foi levado de volta para o
Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde já cumpre
pena por roubo e receptação.

Leia também: Julgamento do suspeito de matar
publicitário Diogo Costa acontece hoje

O julgamento foi presidido pelo juiz titular da 4ª Vara
do Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy
Júnior, e durou mais de 10 horas. Atuou na acusação
o promotor de justiça Samaroni Maia e a defesa
ficou com o advogado Adriano Cunha. Familiares da
vítima e do réu acompanharam o julgamento. Das 10
testemunhas arroladas foram ouvidas seis, sendo
c i n c o  d o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  e  u m a  d a
defesa; duas foram dispensadas pelo advogado
e outras duas não compareceram à sessão do
júri. Durante seu interrogatório, Raimundo Cláudio
Diniz confirmou ter assassinado a vítima com um tiro
de revólver.

O acusado  fo i  denunc iado pe lo  Ministér io
Público pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado por motivo fútil e mediante recurso que
reduziu a possibilidade de defesa da vítima. De acordo
com a denúncia, ele matou o publicitário com um
disparo de arma de fogo no pescoço, após discussão
no trânsito. Durante o julgamento, o advogado Adriano
Cunha requereu a exclusão das duas qualificadoras e
o reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista para homicídio privilegiado por ter Raimundo
Cláudio Diniz, segundo a defesa, agido sob domínio
de violenta emoção, logo em seguida à injusta
provocação da vítima, consistente em agressões
verbais.  Os jurados reconheceram as duas
qual i f icadoras e condenaram o réu.

Na sentença, o juiz José Ribamar Goulart Heluy
Júnior afirma que houve premeditação na execução do
crime, tanto que o acusado "saiu de casa armado, na
companhia de outros indivíduos, utilizando um veículo

roubado de 'placa fria', que inclusive já estava
negociado para ser entregue para comprador no
interior do estado, demonstrando não ter receio,
tampouco, respeito pelas leis, acreditando, assim, na
impunidade", destaca o magistrado. Ainda de acordo
com a sentença, há informações nos autos de
que Raimundo Cláudio Diniz é integrante de quadrilha
especializada no roubo e clonagem de veículos,
procurando compradores para carros roubados.

A pena pelo homicídio contra o publicitário deve ser
cumpr ida em regime fechado no Complexo
Penitenciário de São Luís. O juiz decidiu que, como o
acusado já cumpre pena pela prática do crime de
roubo do veículo utilizado no dia do assassinato
de Diogo Adriano Costa Campos, não há motivo legal
nem fato para o réu aguardar em liberdade o
j u l g a m e n t o  d e  e v e n t u a l  r e c u r s o  d e
apelação. Ele foi condenado na 2ª Vara Criminal de
São Luís (processo nº 6365-19.2020.8.10.0001 ) a 12
anos e 6 meses de reclusão, em junho de 2021, por
roubo e receptação do carro que o réu usava no dia da
morte do publici tário. O automóvel (Fiat Argo
vermelho) foi roubado de um motorista de aplicativo,
na Avenida Litorânea (Calhau), por volta das 15h30 do
dia 13 de junho de 2020, para a prática de outros
assaltos.

Consta nos autos que, no dia do homicídio, Raimundo
Cláudio Diniz estava dirigindo um veículo e outros dois
homens conhecidos como Gordo e Koreano estavam
no banco de trás; que ao trafegar por uma rua
p r ó x i m o   à   L a g o a   d a  J a n s e n   o b s e r v o u
um automóvel branco saindo de uma vez da garagem
de um prédio e que desviou o veículo que conduzia,
para não bater e continuou seguindo e quando já
estava para entrar na avenida da Lagoa foi trancado
pelo carro da vítima. O acusado disse, ainda, que ao
ser ofendido pelo publicitário pegou o revólver calibre
38 ,  que  es tava  com Gordo ,  e  e fe tuou  um
disparo contra a vít ima que morreu no local.

Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2021/10/acusado-
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Buriticupu: MP faz recomendação ao
presidente da câmara de vereadores e aos

mandos da CPL
 

BLOG JÓ FERNANDES / BURITICUPU / MA - NOTÍCIAS. Sex, 1 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

JO FERNANDES

O ministério Público do Maranhão representado

em Buriticupu pelo Promotor de justiça, Dr. Felipe
Augusto Rotondo titular da

1ª Promotoria da comarca de Buriticupu, expediu
recomendação na manhã da última

segunda-feira (27), ao Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de

Buriticupu José Alves Pereira(Peixoto), a Presidente
da Comissão Permanente de

Licitação Francisca Barros de Moraes e aos demais
membros da CPL, Orlando

Pereira de Andrade e Benilda Barros de Moraes
Pereira, atuantes na Câmara de

Vereadores de Buriticupu, para que atentem-se para
seguir nos procedimentos

licitatórios normas de publicidade e rito procedimental
legal previsto na Lei

8.666/93 e Lei 10.520/02 e demais normativas
pertinentes.

Dr. Felipe Rotondo RESOLVE RECOMENDAR:

Que seja dado ciência prévia à

população do Município de Buriticupu, utilizando-se
dos diversos meios de

comunicação disponíveis no local, em especial o
Portal da Transparência e o

SACOB do TCE.

Ainda, segundo o documento ministerial

que atentem-se para seguir nos procedimentos
licitatórios normas de publicidade

e rito procedimental legal previsto na Lei 8.666/93 e
Lei 10.520/02 e demais

normativas pertinentes, em especial com a devida
publicação dos avisos de

licitação no diário oficial do Município, Estado e União,
conforme o caso, com

prazo suficiente entre a publicação no diário oficial do
estado e a realização

da sessão.

Para Dr. Rotondo, quer que promova

preferencialmente, a realização da modalidade pregão
eletrônico nas

contratações governamentais de bens e serviços
comuns, inclusive de engenharia,

independente da fonte de recursos envolvida, salvo se
ficar cabalmente

comprovada a incapacidade técnica ou a desvantagem
para a administração pública

na realização da forma eletrônica (art. 1º, §4º do
Decreto n. 10.024/2019).

O promotor adverte que em caso de não

acatamento Recomendação em relação a futuras
licitações, o Ministério Público

adotará as medidas legais necessárias a fim de
assegurar a sua implementação,

inclusive através de eventual ajuizamento de ação
civil pública por ato de

i m p r o b i d a d e  a d m i n i s t r a t i v a ,  v i s a n d o  a
responsab i l i zação pessoa l  dos  que derem

causa ao descumprimento.
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BLOG JÓ FERNANDES / BURITICUPU / MA - NOTÍCIAS. Sex, 1 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

" A

empresa TUBARÃO CONSTRUÇÕES LTDA,
apresentou reclamação via e-mail, noticiando

que a sessão ocorreu às 08h30, do dia 01/09/2021 e
desconformidade com edital e

que apresentou declaração da CPL, indeferindo o
recurso da empresa, ao

fundamento de que houve erro na publicação do mural
SACOP, vez que de fato, a

sessão seria realizada na 08h30 e que o recurso
apresentado estaria em

desconformidade com o item 11, do edital da licitação
". Disse Dr. Rotondo

" Os

fatos narrados constituem violação dos princípios da
administração pública,

notadamente, o princípio da publicidade e da
vinculação ao instrumento

convocatório, vez que consta expressamente no edital
que a realização da sessão

pública da licitação seria às 10h30, embora a diferença
de horários se

apresenta como mera irregularidade formal, devendo o
procedimento licitatório

ser acompanhado em sua execução a vista de evitar
novas irregularidades ".

Pontuou o Promotor.

Por fim Dr. Felipe diz " o não atendimento a esta
Recomendação para

próximas licitações implicará em presunção de má-fé
por parte do Presidente da

Câmara

de Vereadores, Pregoeiro-Oficial e participantes do
processo licitatório ". Finaliza.

Site: https://www.jofernandes.com.br/2021/10/buriticupu-
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PGJ recebe denúncia de deputado sobre
merenda escolar em Caxias

 

RÁDIO NOVA FM 93.1 / SÃO LUIS / MA - NOVA MANHÃ. Sex, 1 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Oswaldo Maya

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, na manhã desta quinta-feira, 30, a visita do
deputado estadual Adelmo de Andrade Soares. O
parlamentar veio denunciar uma situação envolvendo
a merenda escolar no município de Caxias.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/01/RDIONOVAFM93

1SOLUISMA-07.44.01-07.48.54-1633087134.mp3
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Presidente Bolsonaro sanciona lei da
inelegibilidade

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 02. Sex, 1 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que altera
a legislação sobre inelegibilidade, permitindo a
candidatura de quem teve contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas julgadas irregulares,
sem danos ao erário. A candidatura vale para os casos
que tenham sido punidos exclusivamente com
pagamento de multa.

O texto, sancionado sem vetos, foi publicado ontem
(30) no Diário Oficial da União (DOU) e altera a Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. A lei
alterada estabelecia que são inelegíveis, por oito anos,
para qualquer cargo, os que tiverem suas contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure
ato doloso de improbidade administrativa e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se
esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.

De acordo com a Secretaria- Geral da Presidência da
R e p ú b l i c a ,  " o  t e x t o  v a i  e v i t a r  s a n ç õ e s
desproporcionais para quem foi punido por infrações
meramente formais, com pequeno potencial ofensivo,
que não tenham causado danos ao Erário nem
enriquecimento ilícito aos agentes".

"Desse modo, a sanção presidencial assegura evitar
que a punição excepcional e grave de inelegibilidade
seja imposta de forma desarrazoada e atentatória aos
direitos políticos fundamentais, sem descuidar, no
entanto, da proteção à moralidade, à probidade
administrativa e da garantia da normalidade e
legitimidade das eleições", disse a secretaria.

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXC
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Mudanças - BASTIDORES
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 02. Sex, 1 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

CORIOLANO FILHO

Foi aprovado pelo Plenário do Senado o projeto da
nova lei de improbidade administrativa. Entre as
mudanças, o projeto determina que atos de agentes
públ icos só podem ser  conf igurados como
improbidade quando houver comprovação de dolo. A
matéria volta à Câmara dos Deputados para nova
análise. Antes de ser votado em Plenário, o projeto
passou na Comissão de Constituição e Justiça do
Senado (CCJ) na manhã desta quarta-feira. A CCJ
aprovou a maior parte do texto que havia sido enviado
pela Câmara dos Deputados. Relator da matéria, o
senador Weverton (PDT-MA) incorporou algumas
emendas, que agora precisaram ser analisadas pelos
deputados federais.  Após vár ios senadores
manifestarem contrariedade com os termos do projeto,
o texto foi levado a votação nominal, onde acabou
prevalecendo por 47 votos a 24. As críticas se referiam
principalmente a dois pontos. Um deles é a introdução
da chamada prescrição intercorrente - quando o
processo deve ser arquivado caso se passe um
determinado tempo (no caso, quatro anos) entre cada
uma das suas etapas. O segundo é a transformação
da lista de atos de improbidade no texto da lei em lista
"taxativa" - ou seja, apenas os atos relacionados são
passíveis de punição. De acordo com a lei atual, a lista
é considerada exemplificativa; assim, outras condutas
também podem ser enquadradas como atos de
improbidade. Weverton Rocha argumentou que o novo
modelo traz mais justiça, principalmente, para os
prefeitos do país. Ele afirmou que esses gestores
muitas vezes sofrem com perseguições judiciais
motivadas por disputas polít icas locais. (Com
informações da Agência Senado).

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXC
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Casal é preso suspeito de matar e enterrar
homem no quintal de casa em Timon

 

DESTAQUE DO MARANHÃO / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 1 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Equipes do 11° Batalhão de Polícia Militar de Timon
deram cumprimento a dois mandados de prisão contra
um homem identi f icado como Jorge Antônio,
conhecido como "Perneta", e sua esposa identificada
apenas como Juliana.

Segundo informações da polícia, os dois são suspeitos
de assassinar e enterrar João Paulo Máximo Holanda,
montador da empresa Tabocas, no dia 16 de julho
deste ano. O corpo foi encontrado no quintal de sua
própria casa, localizada na Rua 10, bairro Cidade
Nova.

Ainda de acordo com a polícia, depois dos crime os
suspeitos fugiram da região e foram morar no Povoado
Baunilha, na zona rural de Timon.

"Até então, eles estavam como foragido. Mas há dias
que a Delegacia de Homicídios e os policiais do grupo
de inteligência da PM já estavam investigando o casal.
Ao realizar diligências na região da Avenida Firmino de
Souza, os suspeitos foram avistados pela equipe e foi
realizada a prisão", informou a PM.

O crime

O corpo de João Paulo Máximo Holanda foi
encontrado enterrado no quintal de uma residência no
bairro Cidade Nova I, em Timon (MA), na manhã do
dia 16 de julho deste ano.

Populares localizaram o corpo por volta das 08h30 e
acionaram a polícia.

Próximo ao cadáver estava um crachá com a
identificação da vítima, que era montador da empresa
Tabocas Participações Empreendimentos S.A, em
Timon.

Na ocasião, o sargento Lisboa, do 11° Batalhão da
Polícia Militar de Timon (BPM), disse que as
caraterísticas do crime se assemelhavam a uma
possível punição por parte de facções criminosas que
atuam na região.

"Os vizinhos relataram ter ouvido gritos na madrugada
em uma suposta tortura pelo Tribunal do Crime e,
possivelmente, ele teria sido enterrado ainda com
vida", disse o sargento.

Fonte: Blog do Gilberto Lima

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/10936-
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Dia Nacional do Idoso: conheça políticas
públicas para quem tem 60 anos ou mais

 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 1 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

BRASÍLIA - Dos 210 milhões brasileiros, 37,7 milhões
são pessoas idosas, ou seja, que têm 60 anos ou
mais. Os dados são deste ano e fazem parte de uma
pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que traz
também outras estatísticas: 18,5% dessa população
ainda trabalha e 75% dela contribuem para a renda de
onde moram.

Para lembrar a importância dessa população e de
seus direitos é celebrado hoje (1º) o Dia Nacional da
Pessoa Idosa. A comemoração foi instituída em uma
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU) e no Brasil.

Os direitos dos idosos  estão garantidos na
Constituição Federal, que, em seu Artigo 230, define
que família, sociedade e Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando a sua
participação na comunidade, defendendo sua
dignidade, promovendo seu bem-estar e garantindo o
direito à vida.

Outro instrumento para garantia dos direitos dessa
população é o Estatuto do Idoso . Criado em 2003, ele
assegu ra ,  de  f o rma  pe rmanen te ,  d i r e i t os
fundamentais, medidas de proteção, política de
atendimento, acesso à Justiça e proteção judicial.

Mesmo com todas essas garantias, idosos ainda são
vítimas de diversos tipos de violência, entre elas física,
psicológica e financeira. Para combater esses abusos,
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH) criou uma cartilha sobre o
combate à violência contra a pessoa idosa e recebe
denúncias contra essa população por meio do Disque
100. Com base nessas denúncias, o MMFDH
deflagrou, no fim do ano passado, em parceria com o
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a
Operação Vetus. Foram apuradas13.424 denúncias
que resultaram na instauração de 3.703 inquéritos e
na prisão de 569 pessoas.

Para prevenir os abusos financeiros contra essa
população o MMFDH está dando cursos de educação
financeira a mil instituições de longa permanência para
idosos (Ilpis). Também firmou parceria com a
Federação Nacional dos Bancos (Febraban) numa
campanha em que alerta para os golpes financeiros
contra os mais velhos, que aumentaram 60% durante

a pandemia.

Pacto

Para assumir compromisso formal entre os governos
federal, estadual e municipal com vistas a implementar
as políticas públicas destinadas à promoção e defesa
dos direitos das pessoas idosas foi criado o Pacto
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (PNDPI). Até o
momento, 18 Estados aderiram à estratégia, que tem
como metas ampliar o número de conselhos dos
Direitos das Pessoas Idosas e de fundos municipais
destinados a esse fim.

Para aumentar os valores destinados a esse fundo,
uma parceria entre o MMFDH e a Receita Federal
permitiu que o contribuinte possa, na declaração de
Imposto de Renda, doar recursos financeiros aos
fundos vinculados aos conselhos que tratem
exclusivamente da pauta da pessoa idosa, sejam
municipais, distrital, estaduais ou nacional.

Graças a essa iniciativa, só neste ano os fundos dos
Direitos da Pessoa Idosa (FDI) receberam mais de R$
51,5 milhões, em doações feitas durante a declaração
do Imposto de Renda 2021. O valor é mais que o
dobro doado no ano anterior, de R$ 22,8 milhões.

Abrigos

Outra frente de trabalho busca apoiar as instituições
de longa permanência para idosos (Ilpis), conhecidas
como abrigos. Um auxílio emergencial de R$ 160
milhões beneficiou mais de 2 mil instituições e 60 mil
idosos. Já o Programa Solidarize-se já cadastrou mais
de 5 mil instituições desse tipo e destinou R$ 5
milhões para atender a 500 delas e, assim, auxiliar
cerca de 18 mil idosos. No ano passado, foram
investidos R$ 2 milhões para a instalação de
equipamentos nas Ilpis. Neste ano, a meta é chegar a
R$ 5 milhões em investimentos.

Participação popular

O Solidarize-se também conta com participação
popular. Por meio do Programa Pátria Voluntária foram
arrecadados mais de R$ 3,3 milhões, beneficiando
8.500 pessoas idosas que vivem em abrigos, com
cesta básica e itens de higiene pessoal.

4
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Aprovada política nacional de dados sobre
violência contra mulher

 

MA10 SEMPRE NOTÍCIA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 1 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Agência Brasil

O Senado aprovou na última quinta-feira (30) um
projeto de lei (PL) que institui a Política Nacional de
Informações Estatísticas Relacionadas à Violência
contra a Mulher (Pnainfo). O texto prevê a reunião e
organização de dados sobre todos os tipos de
violência contra as mulheres. O PL teve origem no
Senado, passou por anál ise da Câmara dos
Deputados, onde sofreu algumas alterações, e voltou
para nova apreciação dos senadores e agora vai
à sanção presidencial.

O PL pretende integrar dados de várias frentes de
combate à violência contra a mulher, como os dos
organismos de políticas para as mulheres, de órgãos
da saúde, da assistência social, da segurança
pública e do sistema de justiça, entre outros
envolvidos no atendimento às mulheres em situação
de violência.

A ideia do projeto é permitir a rápida implantação de
uma política de coleta de dados relativos à violência
contra a mulher. Dentre os dados coletados estão
aqueles relativos às características do agressor.
Assim, informações como idade, raça/etnia,
def ic iênc ia ,  renda,  prof issão,  esco lar idade,
procedência de área rural ou urbana e relação com a
mulher agredida constarão no banco de dados.

O perfil da mulher agredida também será registrado na
base de dados, bem como a relação com o agressor.
Outros dados reunidos dizem respeito à quantidade de
medidas protetivas requeridas pelo Ministério Público
e pela mulher agredida; as ocorrências registradas em
órgãos policiais, as medidas de reeducação e
ressocialização determinadas ao agressor e o
quantitativo de mortes violentas de mulheres.

Dentre as alterações feitas na Câmara e acolhidas
pelo Senado, está a retirada da referência a gênero. A
definição de violência contra mulher passou de "ato
ou conduta baseado no gênero" para "ato ou conduta
praticados por razões da condição de sexo feminino".

Site: https://www.ma10.com.br/2021/10/01/aprovada-

politica-nacional-de-dados-sobre-violencia-contra-
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Dia Nacional do Idoso: conheça políticas
públicas para essa população
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Dos 210 milhões brasileiros, 37,7 milhões são pessoas
idosas, ou seja, que têm 60 anos ou mais. Os dados
são deste ano e fazem parte de uma pesquisa do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), que traz também outras
estatísticas: 18,5% dessa população ainda trabalha e
75% dela contr ibuem para a renda de onde
moram. Para lembrar a importância dessa população e
de seus direitos é celebrado hoje (1º) o Dia Nacional
da Pessoa Idosa. A comemoração foi instituída em
uma Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU) e no Brasil.

Os direitos dos idosos  estão garantidos na
Constituição Federal, que, em seu Artigo 230, define
que família, sociedade e Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando a sua
part ic ipação na comunidade, defendendo sua
dignidade, promovendo seu bem-estar e garantindo o
direito à vida.

Outro instrumento para garantia dos direitos dessa
população é o Estatuto do Idoso . Criado em 2003, ele
assegu ra ,  de  f o rma  pe rmanen te ,  d i r e i t os
fundamentais, medidas de proteção, política de
atendimento, acesso à Justiça e proteção judicial.

Mesmo com todas essas garantias, idosos ainda são
vítimas de diversos tipos de violência, entre elas física,
psicológica e financeira. Para combater esses abusos,
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH) criou uma cartilha sobre o
combate à violência contra a pessoa idosa e recebe
denúncias contra essa população por meio do Disque
100. Com base nessas denúncias, o MMFDH
deflagrou, no fim do ano passado, em parceria com o
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a
Operação Vetus. Foram apuradas13.424 denúncias
que resultaram na instauração de 3.703 inquéritos e
na prisão de 569 pessoas.

Para prevenir os abusos financeiros contra essa
população o MMFDH está dando cursos de educação
financeira a mil instituições de longa permanência para
idosos ( I lp is) .  Também f i rmou parcer ia com
a Federação Nacional dos Bancos (Febraban) numa
campanha em que alerta para os golpes financeiros
contra os mais velhos, que aumentaram 60% durante
a pandemia.

Para assumir compromisso formal entre os governos
federal, estadual e municipal com vistas a implementar
as políticas públicas destinadas à promoção e defesa
dos direitos das pessoas idosas foi criado o Pacto
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (PNDPI)). Até o
momento, 18 estados aderiram à estratégia, que tem
como metas ampliar o número de conselhos dos
Direitos das Pessoas Idosas e de fundos municipais
destinados a esse fim.

Para aumentar os valores destinados a esse fundo,
uma parceria entre o MMFDH e a Receita Federal
permitiu que o contribuinte possa, na declaração de
Imposto de Renda, doar recursos financeiros aos
fundos vinculados aos conselhos que tratem
exclusivamente da pauta da pessoa idosa, sejam
municipais, distrital, estaduais ou nacional.

Graças a essa iniciativa, só neste ano os fundos dos
Direitos da Pessoa Idosa (FDI) receberam mais de R$
51,5 milhões, em doações feitas durante a declaração
do Imposto de Renda 2021. O valor é mais que o
dobro doado no ano anterior, de R$ 22,8 milhões.

Outra frente de trabalho busca apoiar as instituições
de longa permanência para idosos (Ilpis), conhecidas
como abrigos. Um auxílio emergencial de R$ 160
milhões beneficiou mais de 2 mil instituições e 60 mil
idosos. Já o Programa Solidarize-se já cadastrou mais
de 5 mil instituições desse tipo e destinou R$ 5
milhões para atender a 500 delas e, assim, auxiliar
cerca de 18 mil idosos. No ano passado, foram
investidos R$ 2 milhões para a instalação de
equipamentos nas Ilpis. Neste ano, a meta é chegar a
R$ 5 milhões em investimentos.

O Solidarize-se também conta com participação
popular. Por meio do Programa Pátria Voluntária foram
arrecadados mais de R$ 3,3 milhões, beneficiando
8.500 pessoas idosas que vivem em abrigos, com
cesta básica e itens de higiene pessoal.

*Com informações do MMFDH

Site: https://portalguara.com/dia-nacional-do-idoso-
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Projeto relatado por Weverton que
desconfigura Lei de Improbidade derruba

direitos das pessoas com deficiência
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Yuri Almeida

Além de desconfigurar a Lei de Improbidade
Administrativa ao ponto de dificultar a condenação de
políticos , empresas e empresários que tenham lesado
os cofres públicos, projeto de lei relatado pelo senador
Weverton Rocha (PDT) também derruba direitos das
pessoas com deficiência.

Na mudança da legislação que combate atos que
atentam contra princípios da administração pública , foi
retirado o trecho que exigia do agente público, servidor
ou não, o cumprimento de requisitos de acessibilidade
previstos na Lei 13.146/2015, a chamada Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência, sob pena do
agente público incorrer em ato de improbidade.

Como o texto aprovado inicialmente pela Câmara foi
alterado pelo pedetista, será necessária uma nova
votação pelos deputados, onde há acordo para
carimbar a versão que afrouxa a lei, antes de ir à
sanção presidencial.

O retrocesso foi criticado em uma rede social pela
advogada e ativista dos direitos das pessoas com
defic iência no Maranhão, Isabel le Passinho.
Coordenadora estadual do Serviço Travessia, ela é
cadeirante.

"Trata-se de um retrocesso e representa uma afronta à
população com deficiência. Essa decisão impedirá que
um prefeito que realize uma obra pública sem
acessibi l idade seja acusado de improbidade
administrativa. Um senador maranhense foi relator
desse projeto. Como representante do povo, precisa
dialogar conosco e compreender o quanto essa
posição incentiva a exclusão de quase 1/4 dos
brasileiros. Senador Weverton Rocha, a população
com deficiência precisa de respostas", cobrou.

Durante a votação no Senado, a senadora Mara
Gabrill i (PSDB-SP), que também é cadeirante,
apresentou emenda ao projeto para manter o dever do
agente público de promover a acessibilidade prevista
em lei, mas o senador maranhense rejeitou sob a
alegação de que já existem outras legislações que
garantem esse direito.

Para tentar reverter a mudança, o PSDB ainda
apresentou a emenda de Mara Gabrilli como destaque,
que foi votado e derrubado por uma diferença de três
votos. Da bancada do Maranhão, apenas o senador
Roberto Rocha (PSDB) votou favorável ao destaque.
Eliziane Gama (Cidadania) não registrou voto.

"Vemos desmoronar em uma matéria as conquistas
construídas com muita luta durante vários anos. A falta
de acessibilidade é uma forma de discriminação
silenciosa, extremamente limitante e limitadora,
impede a plena participação das pessoas com
deficiência em igualdade de oportunidades, com
segurança e autonomia. Não se pode mais pensar em
sociedade sem acessibilidade", lamentou Gabrilli.

Site: https://atual7.com/noticias/politica/2021/10/projeto-
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Casal é preso suspeito de matar e enterrar
montador em quintal de casa em Timon
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GILBERTO LIMA

Equipes do 11° Batalhão de Polícia

Militar de Timon deram cumprimento a dois mandados
de prisão contra um homem

identificado como Jorge Antônio, conhecido como
"Perneta", e sua esposa identificada

apenas como Juliana.

Segundo informações da polícia, os

dois são suspeitos de assassinar e enterrar João
Paulo Máximo Holanda, montador

da empresa Tabocas, no dia 16 de julho deste ano. O
corpo foi encontrado no quintal de sua

própria casa, localizada na Rua 10, bairro Cidade
Nova.

Ainda de acordo com a polícia, depois

dos crime os suspeitos fugiram da região e foram
morar no Povoado Baunilha, na

zona rural de Timon.

"Até então, eles estavam como

foragido. Mas há dias que a Delegacia de Homicídios
e os policiais do grupo de

inteligência da PM já estavam investigando o casal. Ao
realizar diligências na

região da Avenida Firmino de Souza, os suspeitos
foram avistados pela equipe e

foi realizada a prisão", informou a PM.

O crime

O corpo de João Paulo Máximo Holanda

foi encontrado enterrado no quintal de uma residência
no bairro Cidade Nova I,

em Timon (MA), na manhã do dia 16 de julho deste
ano.

Populares localizaram o corpo por

volta das 08h30 e acionaram a polícia.

Próximo ao cadáver estava um crachá

com a identificação da vítima, que era montador da
empresa Tabocas

Participações Empreendimentos S.A, em Timon.

Na ocasião, o sargento Lisboa, do 11°

Batalhão da Polícia Militar de Timon (BPM), disse que
as caraterísticas do

crime se assemelhavam a uma possível punição por
parte de facções criminosas

que atuam na região.

"Os vizinhos relataram ter ouvido

gritos na madrugada em uma suposta tortura pelo
Tribunal do Crime e,

possivelmente, ele teria sido enterrado ainda com
vida", disse o sargento.

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/10/casal-e-
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9

https://www.gilbertolima.com.br/2021/10/casal-e-preso-suspeito-de-matar-e.html
https://www.gilbertolima.com.br/2021/10/casal-e-preso-suspeito-de-matar-e.html


Dia Nacional do Idoso: conheça políticas
públicas para essa população
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Walison Campos

Dos 210 milhões brasileiros, 37,7 milhões são pessoas
idosas, ou seja, que têm 60 anos ou mais. Os dados
são deste ano e fazem parte de uma pesquisa do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), que traz também outras
estatísticas: 18,5% dessa população ainda trabalha e
75% dela contr ibuem para a renda de onde
moram. Para lembrar a importância dessa população e
de seus direitos é celebrado hoje (1º) o Dia Nacional
da Pessoa Idosa. A comemoração foi instituída em
uma Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU) e no Brasil.

Os direitos dos idosos  estão garantidos na
Constituição Federal, que, em seu Artigo 230, define
que família, sociedade e Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando a sua
part ic ipação na comunidade, defendendo sua
dignidade, promovendo seu bem-estar e garantindo o
direito à vida.

Outro instrumento para garantia dos direitos dessa
população é o Estatuto do Idoso . Criado em 2003, ele
assegu ra ,  de  f o rma  pe rmanen te ,  d i r e i t os
fundamentais, medidas de proteção, política de
atendimento, acesso à Justiça e proteção judicial.

Mesmo com todas essas garantias, idosos ainda são
vítimas de diversos tipos de violência, entre elas física,
psicológica e financeira. Para combater esses abusos,
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH) criou uma cartilha sobre o
combate à violência contra a pessoa idosa e recebe
denúncias contra essa população por meio do Disque
100. Com base nessas denúncias, o MMFDH
deflagrou, no fim do ano passado, em parceria com o
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a
Operação Vetus. Foram apuradas13.424 denúncias
que resultaram na instauração de 3.703 inquéritos e
na prisão de 569 pessoas.

Para prevenir os abusos financeiros contra essa
população o MMFDH está dando cursos de educação
financeira a mil instituições de longa permanência para
idosos ( I lp is) .  Também f i rmou parcer ia com
a Federação Nacional dos Bancos (Febraban) numa
campanha em que alerta para os golpes financeiros
contra os mais velhos, que aumentaram 60% durante

a pandemia.

Para assumir compromisso formal entre os governos
federal, estadual e municipal com vistas a implementar
as políticas públicas destinadas à promoção e defesa
dos direitos das pessoas idosas foi criado o Pacto
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (PNDPI)). Até o
momento, 18 estados aderiram à estratégia, que tem
como metas ampliar o número de conselhos dos
Direitos das Pessoas Idosas e de fundos municipais
destinados a esse fim.

Para aumentar os valores destinados a esse fundo,
uma parceria entre o MMFDH e a Receita Federal
permitiu que o contribuinte possa, na declaração de
Imposto de Renda, doar recursos financeiros aos
fundos vinculados aos conselhos que tratem
exclusivamente da pauta da pessoa idosa, sejam
municipais, distrital, estaduais ou nacional.

Graças a essa iniciativa, só neste ano os fundos dos
Direitos da Pessoa Idosa (FDI) receberam mais de R$
51,5 milhões, em doações feitas durante a declaração
do Imposto de Renda 2021. O valor é mais que o
dobro doado no ano anterior, de R$ 22,8 milhões.

Outra frente de trabalho busca apoiar as instituições
de longa permanência para idosos (Ilpis), conhecidas
como abrigos. Um auxílio emergencial de R$ 160
milhões beneficiou mais de 2 mil instituições e 60 mil
idosos. Já o Programa Solidarize-se já cadastrou mais
de 5 mil instituições desse tipo e destinou R$ 5
milhões para atender a 500 delas e, assim, auxiliar
cerca de 18 mil idosos. No ano passado, foram
investidos R$ 2 milhões para a instalação de
equipamentos nas Ilpis. Neste ano, a meta é chegar a
R$ 5 milhões em investimentos.

O Solidarize-se também conta com participação
popular. Por meio do Programa Pátria Voluntária foram
arrecadados mais de R$ 3,3 milhões, beneficiando
8.500 pessoas idosas que vivem em abrigos, com
cesta básica e itens de higiene pessoal. Por Agência
Brasil

Categoria: Uncategorized
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Buriticupu: MP faz recomendação ao
presidente da câmara de vereadores e aos

mandos da CPL
 

BLOG JÓ FERNANDES / BURITICUPU / MA - NOTÍCIAS. Sex, 1 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

JO FERNANDES

O ministério Público do Maranhão representado

em Buriticupu pelo Promotor de justiça, Dr. Felipe
Augusto Rotondo titular da

1ª Promotoria da comarca de Buriticupu, expediu
recomendação na manhã da última

segunda-feira (27), ao Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de

Buriticupu José Alves Pereira(Peixoto), a Presidente
da Comissão Permanente de

Licitação Francisca Barros de Moraes e aos demais
membros da CPL, Orlando

Pereira de Andrade e Benilda Barros de Moraes
Pereira, atuantes na Câmara de

Vereadores de Buriticupu, para que atentem-se para
seguir nos procedimentos

licitatórios normas de publicidade e rito procedimental
legal previsto na Lei

8.666/93 e Lei 10.520/02 e demais normativas
pertinentes.

Dr. Felipe Rotondo RESOLVE RECOMENDAR:

Que seja dado ciência prévia à

população do Município de Buriticupu, utilizando-se
dos diversos meios de

comunicação disponíveis no local, em especial o
Portal da Transparência e o

SACOB do TCE.

Ainda, segundo o documento ministerial

que atentem-se para seguir nos procedimentos
licitatórios normas de publicidade

e rito procedimental legal previsto na Lei 8.666/93 e
Lei 10.520/02 e demais

normativas pertinentes, em especial com a devida
publicação dos avisos de

licitação no diário oficial do Município, Estado e União,
conforme o caso, com

prazo suficiente entre a publicação no diário oficial do
estado e a realização

da sessão.

Para Dr. Rotondo, quer que promova

preferencialmente, a realização da modalidade pregão
eletrônico nas

contratações governamentais de bens e serviços
comuns, inclusive de engenharia,

independente da fonte de recursos envolvida, salvo se
ficar cabalmente

comprovada a incapacidade técnica ou a desvantagem
para a administração pública

na realização da forma eletrônica (art. 1º, §4º do
Decreto n. 10.024/2019).

O promotor adverte que em caso de não

acatamento Recomendação em relação a futuras
licitações, o Ministério Público

adotará as medidas legais necessárias a fim de
assegurar a sua implementação,

inclusive através de eventual ajuizamento de ação
civil pública por ato de

i m p r o b i d a d e  a d m i n i s t r a t i v a ,  v i s a n d o  a
responsab i l i zação pessoa l  dos  que derem

causa ao descumprimento.
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" A

empresa TUBARÃO CONSTRUÇÕES LTDA,
apresentou reclamação via e-mail, noticiando

que a sessão ocorreu às 08h30, do dia 01/09/2021 e
desconformidade com edital e

que apresentou declaração da CPL, indeferindo o
recurso da empresa, ao

fundamento de que houve erro na publicação do mural
SACOP, vez que de fato, a

sessão seria realizada na 08h30 e que o recurso
apresentado estaria em

desconformidade com o item 11, do edital da licitação
". Disse Dr. Rotondo

" Os

fatos narrados constituem violação dos princípios da
administração pública,

notadamente, o princípio da publicidade e da
vinculação ao instrumento

convocatório, vez que consta expressamente no edital
que a realização da sessão

pública da licitação seria às 10h30, embora a diferença
de horários se

apresenta como mera irregularidade formal, devendo o
procedimento licitatório

ser acompanhado em sua execução a vista de evitar
novas irregularidades ".

Pontuou o Promotor.

Por fim Dr. Felipe diz " o não atendimento a esta
Recomendação para

próximas licitações implicará em presunção de má-fé
por parte do Presidente da

Câmara

de Vereadores, Pregoeiro-Oficial e participantes do
processo licitatório ". Finaliza.

Site: https://www.jofernandes.com.br/2021/10/buriticupu-

mp-faz-recomendacao-ao.html
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