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Solenidade marca Dia do Servidor Público e
posse do novo diretor das Promotorias de
Justiça
Nesta quinta, 28 de outubro, a Direção das
Promotorias de Justiça de Imperatriz comemorou o Dia
do Servidor Público com um café da manhã. Na
solenidade, o titular da 2ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Consumidor, Sandro
Bíscaro, tomou posse como novo diretor das
Promotorias de Justiça da comarca.
A promotora de justiça Paloma Ribeiro Gonçalves, que
termina o mandato de um ano à frente da direção das
promotorias, agradeceu pela confiança e pelo trabalho
de todos os servidores da casa, principalmente neste
ano marcado pela pandemia da Covid-19.
O novo diretor das Promotorias, Sandro Bíscaro,
agradeceu pela confiança e disse que quer fazer uma
gestão pautada no diálogo e no contraponto. "Temos
nos tornado uma sociedade extremista. E nós
precisamos ouvir pessoas que pensam diferente de
nós, porque é isso que enriquece o trabalho e contribui
para uma melhor prestação de serviço para o nosso
público: a sociedade", destacou Sandro Bíscaro.
Representando a categoria de servidores, Ezequias
Mesquita ressaltou que este é um momento importante
para comemorar e refletir sobre as transformações nos
últimos dois anos.
"Ser servidor público nos proporciona oportunidades
únicas de compreendermos as questões sociais e
sermos protagonistas das ações de mudanças através
de pequenas ou grandes ações", pontuou o servidor
Ezequias Mesquita. (CCOM-MPMA)

1

BLOG DO NETO CRUZ / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Sáb, 30 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Presidente Juscelino: mulher do prefeito
inaugura luxuoso salão de beleza; fotos
Neto Cruz

A primeira-dama de Presidente Juscelino, Thamiris
Rabelo, inaugurou com pompa e circunstância seu
mais novo negócio. Ciente que no município
administrado de forma duvidosa pelo seu esposo (?) o
dinheiro circula apenas nas mãos de poucos, a jovem
de sorriso largo se me mudou de mala e cuia pra
Rosário, portal de entrada pro Munim.
Com direito a coquetel de boas vidas, a secretária de
educação ainda não deu uma resposta plausível aos
pais sobre o retorno às aulas.
Enquanto isso, prédio onde funcionava o outro salão
da empresária está alugado pra prefeitura, o que deve
chamar a atenção do Ministério Público.
Mas isso é outra história.
Veja fotos da inauguração, enviada por informantes
bem posicionados no coffe break.
Site: https://netocruz.blog.br/2021/10/30/presidentejuscelino-mulher-do-prefeito-inaugura-luxuoso-salao-debeleza-fotos/
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Fantástico mostrará o que aconteceu com
milhões da obra de construção de Fórum no
Maranhão. "Cadê o Dinheiro que tava aqui?"
John Cutrim

A construção do Fórum de Justiça de Imperatriz, a 626
km de São Luís, está parada há 11 anos.
Já foram gastos mais de R$ 70 milhões e a estrutura
que está praticamente abandonada.
Segundo o Ministério Público do Maranhão, para
terminar a obra, seria necessário mais de R$ 114
milhões.
O Repórter Secreto do Fantástico, da Rede Globo,
mostra no domingo o que está por trás desta
construção que começou em 2009 e deveria ter ficado
pronta 18 meses depois. Ele quer saber: "Cadê o
Dinheiro que tava aqui?"
Site: https://johncutrim.com.br/fantastico-mostrara-oque-aconteceu-com-milhoes-da-obra-de-construcao-deforum-no-maranhao-cade-o-dinheiro-que-tava-aqui/
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Obras do Fórum de Imperatriz é alvo do
"Cadê o dinheiro que tava aqui?"
Jorge Aragão

Deu ruim. A construção do Fórum de Justiça da cidade
de Imperatriz será alvo de um quadro do programa
Fantástico, da TV Globo, neste domingo (31).
O quadro "Cadê o dinheiro que tava aqui???" esteve
em Imperatriz e o repórter secreto Eduardo Faustini
vai detalhar a obra que está parada há 11 anos,
mesmo já tendo custada aos cofres públicos mais de
R$ 70 milhões.
Pior é que, segundo o Ministério Público do
Maranhão, para terminar a tal obra seriam necessários
mais de R$ 114 milhões. O Fantástico mostrará o que
está por trás da constrição do Fórum de Justiça de
Imperatriz, que começou em 2009 e deveria ter ficado
pronta 18 meses depois.
É aguardar e conferir, afinal o Fantástico exibirá a
reportagem neste domingo.
Site:
https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/10/30/obras
-do-forum-de-imperatriz-e-alvo-do-cade-o-dinheiro-quetava-aqui/
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Fantástico mostrará o que aconteceu com
milhões da obra de construção de Fórum no
Maranhão. 'Cadê o Dinheiro que tava aqui?'
Blog do Neto Weba

A construção do Fórum de Justiça de Imperatriz, a 626
km de São Luís, está parada há 11 anos.
Já foram gastos mais de R$ 70 milhões e a estrutura
que está praticamente abandonada.
Segundo o Ministério Público do Maranhão, para
terminar a obra, seria necessário mais de R$ 114
milhões.
O Repórter Secreto do Fantástico, da Rede Globo,
mostra no domingo o que está por trás desta
construção que começou em 2009 e deveria ter ficado
pronta 18 meses depois. Ele quer saber: 'Cadê o
Dinheiro que tava aqui?'
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/10/fantasticomostrara-o-que-aconteceu-com.html
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Após operação do MP, suposto chefe do
núcleo empresarial da corrupção continua
operando em Miranda do Norte
Werbeth Saraiva

O Ministério Público do Maranhão, aponta o
empresário Tiago Val Quintan Pinto Frazão como
chefe do núcleo empresarial especializado em roubar
dinheiro público em Miranda do Norte. O grupo de
Thiago é composto pelos sócios das empresas criadas
para disputar as licitações irregulares.
Tiago Val Quintan, inclusive, chegou a ser tesoureiro
da Prefeitura de Miranda do Norte, por um curto
período, durante a gestão de Júnior Lourenço. As
empresas participantes do esquema seriam de
propriedade de "laranjas" do líder do núcleo
empresarial, muitos deles de sua própria família.
Quatro contratos firmados entre a Prefeitura de
Miranda do Norte e as empresas "PM Construções e
Serviços Ltda.", "F Cipião Prazeres" e "J Rodrigues
Macedo", por exemplo, teriam totalizado um dano de
R$ 22.061.477,53 aos cofres municipais. Esse,
inclusive, é o valor do bloqueio das contas correntes,
poupanças e aplicações dos investigados, solicitado
pelo Ministério Público.

A primeira vítima do empresário foi a própria sogra,
identificada como Maria do Rosário de Fátima. Em
seguida veio a irmã (Pollyanna Frazão), cunhada
(Adriana Ramada), primo (Paulo Val Quintan), amigo
(Romualdo Oliveira), amiga (Josilete Souza) e o
motorista (João Filho),
Um levantamento realizado pelo titular do blog, apurou
que as empresas podem ter movimentado pelo menos
R$ 150 milhões ao longo dos anos. Deste montante,
boa parte está convertido em apartamentos de alto
padrão (dentro e fora do maranhão), carros de luxo,
lanchas, sítios, chalés, e até um prédio comercial.
Agora, após 10 anos vivendo no anonimato, na
impunidade e esbanjando dinheiro público, o chefe da
quadrilha vive dias de terror pela eminência de ser
preso a qualquer momento. Um indivíduo por
codinome de Júlio é novo responsável por assinar os
procedimentos fraudulentos já nos dias atuais.
Site: https://werbethsaraiva.com.br/2021/10/aposoperacao-do-mp-suposto-chefe-do-nucleo-empresarialda-corrupcao-continua-operando-em-miranda-do-norte/

Entenda como começou:
Há pelo menos 10 anos, um esquema criminoso que
usa empresas de fachadas, abertas em nome de
laranjas, vem saqueando os cofres públicos de
prefeituras do Maranhão.
No enredo principal dessa história, que por sinal, é
digna de uma "Operação Lava Jato", está o ex-prefeito
de Miranda do Norte e pré-candidato a deputado
federal Junior Lourenço, e seu "fiel escudeiro", Tiago
Val Quintan.
Tudo começou em meados de 2008, quando Tiago
Quintan foi convidado pelo então prefeito e amigo Junior Lourenço, para exercer o cargo de tesoureiro.
Vislumbrando saltos maiores, Tiago Quintan pediu
demissão do cargo em menos de 3 meses, e passou
operar nos bastidores da prefeitura. Daí pra frente, o
jovem empresário começava uma saga voltada ao
desvio de dinheiro público.
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Paralisação dos rodoviários completa 10 dias
sem acordo entre empresários e Prefeitura na
Grande São Luís
Por g1 MA - São Luís

reivindicação dos rodoviários.

A paralisação dos rodoviários entrou neste sábado
(30) no seu 10º dia sem nenhum acordo firmado entre
os empresários e a Prefeitura de São Luís.

Leia a íntegra da nota

Por meio de nota, divulgada nessa sexta-feira (29), o
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários no Estado do Maranhão (Sttrema)
informou que não recebeu nenhuma proposta que
possa atender as reivindicações dos trabalhadores.
A nota do Sttrema ressalta ainda que a "entidade
permanece disponível para o diálogo com o sindicato
patronal, SET e poder público, no intuito de que seja
encontrada uma solução para este impasse".
Leia a nota
O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informa,
que até o momento, não recebeu qualquer proposta da
Prefeitura de São Luís e nem dos empresários, que
possa atender as reivindicações dos trabalhadores. A
entidade ressalta, que permanece disponível para o
diálogo com o sindicato patronal, SET e poder público,
no intuito de que seja encontrada uma solução para
este impasse. Reforçamos ainda, que sem avanço
algum nas negociações, o movimento grevista, com
100% de adesão da categoria, continua na Grande
São Luís .
Sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes (SMTT) disse que a Secretaria Municipal
de Trânsito e Transportes (SMTT) informa que,
diferente do que foi divulgado pelo Sindicato das
Empresas de Transporte (SET), a proposta do auxílio
emergencial para o sistema de transporte público foi
discutida e tratada de forma conjunta com o próprio
SET, em diversas reuniões, com o objetivo de
possibilitar o entendimento entre empresários e
rodoviários .
A nota da SMTT ressalta também que o valor do
auxílio emergencial proposto ao sistema de transporte,
que garantiria passagens gratuitas aos trabalhadores
desempregados na pandemia, foi de R$ 8.250.000,
divididos em três parcelas , o que pode atender a

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
(SMTT) informa que, diferente do que foi divulgado
pelo Sindicato das Empresas de Transporte (SET), a
proposta do auxílio emergencial para o sistema de
transporte público foi discutida e tratada de forma
conjunta com o próprio SET, em diversas reuniões,
com o objetivo de possibilitar o entendimento entre
empresários e rodoviários. O valor do auxílio
emergencial proposto ao sistema de transporte, que
garantiria passagens gratuitas aos trabalhadores
desempregados na pandemia, foi de R$ 8.250.000
(oito milhões e duzentos e cinquenta mil reais),
divididos em três parcelas. Valor suficiente para
atender a reivindicação dos rodoviários. Surpresa com
a postura do SET, a SMTT espera que os ônibus
retornem às ruas, uma vez que a população não pode
permanecer sem esse serviço, que é essencial .
No entanto, o Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros de São Luís (SET) disse que a
proposta apresentada pela Prefeitura de São Luís no
valor de R$ 8.250.000, divididos em três parcelas, que
seria suficiente para atender a reivindicação do
rodoviários é incapaz de atender ao pedido de reajuste
dos salários dos rodoviários" e acrescentou "lamenta
os transtornos causados a população e apela aos
rodoviários o retorno as atividades, ao tempo que
também se ressente com a atitude de impor reajuste
precário, por meio de suposto auxílio emergencial,
uma que vez configura medida arbitrária, e sem
previsão no contrato".
Veja a nota
O Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luís - SET - informa que a
proposta apresentada é incapaz de atender ao pedido
de reajuste dos salários dos Rodoviários. O SET
lamenta os transtornos causados a População e apela
aos rodoviários o retorno as atividades, ao tempo que
também se ressente com a atitude de impor reajuste
precário, por meio de suposto auxílio emergencial,
uma que vez configura medida arbitrária, e sem
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previsão no contrato .
A greve dos rodoviários já chegou a nove dias neste
sábado (30), sem acordo entre as partes. A categoria,
reivindica um reajuste salarial de 13%, uma jornada de
trabalho de seis horas, tíquete de alimentação no valor
de R$ 800, manutenção do plano de saúde e a
inclusão de um dependente e a concessão do auxíliocreche, para trabalhadores com filhos pequenos.
A greve também afeta o sistema Semiurbano, que
atende aos outros municípios da Ilha de São Luís, e é
coordenado pelo governo do Estado. No entanto,
ainda não houve uma proposta para a solução da
greve nesse setor do transporte.

resolução da crise do transporte público ludovicense
de modo responsável e urgente, sem onerar a
população com aumentos nas tarifas das passagens.
As entidades pleiteiam a adoção do bom senso de
todos os envolvidos - empresas do setor de transporte,
sindicato dos trabalhadores rodoviários e Prefeitura com vistas à garantia do direito constitucional de ir e
vir dos cidadãos .
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/10/30/pa
ralisacao-dos-rodoviarios-completa-10-dias-sem-acordoentre-empresarios-e-prefeitura-na-grande-sao-luis.ghtml

Por conta da paralisação, alguns grupos já começaram
a sentir os reflexos. Como é o caso das entidades
empresariais que manifestaram profunda preocupação
com a manutenção da greve dos rodoviários.
Por meio de uma nota, as entidades que representam
o comércio dizem que a paralização do transporte
público afeta a população na realização dos afazeres
básicos do dia a dia, e traz prejuízos ao Poder Público
com a redução da arrecadação de tributos. Há ainda a
preocupação com a economia e a retomada dos
empregos em um momento considerado crucial.
Veja abaixo na íntegra
As entidades empresariais - Associação Comercial do
Maranhão (ACM), Associação Maranhense de
Supermercados (Amasp), Câmara de Dirigentes
Lojistas de São Luís (CDL) e Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão
(Fecomércio-MA) - que representam o setor comercial,
manifestam profunda preocupação com a manutenção
da greve do transporte público de São Luís pelo 6º
(sexto) dia consecutivo. Em um momento em que o
comércio ludovicense inicia a recuperação das
vendas, após amargar meses de prejuízos decorrentes
da Pandemia, a paralisação dos ônibus coletivos
impõe mais uma queda no faturamento das empresas
e riscos à retomada dos empregos às vésperas do
período natalino. A situação afeta, ainda, toda a
população que necessita do transporte para ir à
escola, ao médico, ao posto de vacinação contra a
COVID-19 ou qualquer outra tarefa do dia a dia, além
de trazer prejuízos ao Poder Público com a redução da
arrecadação de tributos oriundos das transações
comerciais. Considerando o atual cenário
socioeconômico, é imprescindível que empresários,
trabalhadores e o poder público estejam alinhados na
direção da reativação das atividades econômicas, com
foco na geração de empregos e no retorno da renda
das famílias. Assim, as entidades empresariais - ACM,
AMASP, CDL e FECOMÉRCIO - reivindicam a
8
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Deputados aprovam PL que beneficia
crianças em situação de vulnerabilidade
social
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na
sessão plenária desta quinta-feira (28), o Projeto de
Lei 352/2021, de autoria do deputado Ciro Neto (PP),
que institui as diretrizes para o programa 'SER
Criança', destinado a constituir espaços de
convivência onde serão prestados, no contraturno da
escola, serviços socioassistenciais, socioculturais,
socioeducativos e psicológicos a crianças em situação
de vulnerabilidade e alto risco social.
Segundo o PL, o programa será implementado por
meio de apoio à realização, em centros sociais ou
outros espaços especialmente constituídos para esse
fim, de serviços socioassistenciais, socioculturais,
socioeducativos e psicológicos. Os serviços deverão
incluir oficinas de estimulação cognitiva, artes, lazer,
além de perspectivas e temáticas de direitos
humanos.
Parceria
O programa abrangerá municípios com contingentes
de crianças em situação de vulnerabilidade e alto risco
social, ou seja, as que sofrem as consequências das
desigualdades sociais, da pobreza, da exclusão social
e da falta de vínculos afetivos na família e demais
espaços de socialização, pertencentes às famílias
selecionadas pelo Cadastro único (CAD) e que tenham
idade de quatro a 12 anos.
O PL estabelece que o programa deverá ser
executado mediante parcerias firmadas entre o
Governo do Estado e prefeituras municipais, mediante
livre adesão, por meio de convênios, acordos, ajustes
ou outros instrumentos congêneres.
Site: https://omaranhense.com/deputados-aprovam-plque-beneficia-criancas-em-situacao-de-vulnerabilidadesocial/
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Esquema desviava bens de inquéritos em
Foram
CHAPADINHA
Uma operação realizada pela Polícia Civil do
Maranhão, com apoio do Ministério Público do
Maranhão e da Força Estadual Integrada de
Segurança Pública, deu cumprimento a mandados de
busca e apreensão nos municípios de Chapadinha e
Mata Roma. A ação policial faz parte das
investigações a respeito do desvio de bens
apreendidos em inquéritos policiais e processos
judiciais em Chapadinha.

O inquérito policial avança com as diligências em tela
e o mais breve possível será concluído e enviado à
Justiça do Estado do Maranhão.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.511.orig.pdf

De acordo com o delegado Jesimiel Alves, durante as
diligências, foram cumpridos três mandados de busca
e apreensão nos municípios, em endereços
residenciais e no Setor de Distribuição do Fórum de
Chapadinha.
Com base em solicitação da Direção do Fórum, a
Polícia Civil abriu uma investigação sobre o roubo de
itens de dentro de uma secretaria judicial. A situação
estaria acontecendo desde o início de 2020 onde ficou
constatado que os termos de remessa eram
adulterados para suprimir a descrição de alguns bens
apreendidos pela polícia, como dinheiro, celulares,
armas, munições e objetos relacionados ao tráfico,
como balanças de precisão. Esse termo adulterado
era enviado no lugar do original para a secretaria
judicial.
O avanço das apurações apontou que alguns
celulares, originalmente apreendidos pela polícia e
encaminhados para o Judiciário, estavam sendo
utilizados por terceiros, com linhas ativas. Um dos
aparelhos de celular desviados estava habilitado com
uma linha em nome do sobrinho de um servidor
público, que é investigado e que estava lotado no
Setor de Distribuição do Fórum de Chapadinha. Esse
servidor tinha a função de receber os inquéritos e
objetos enviados pela polícia.
Ao pedido de busca e apreensão apresentado pelos
delegados da Polícia Civil de Chapadinha, a 2a
Promotoria de Justiça da comarca acrescentou
diligências, como a busca e apreensão dentro do Setor
de Distribuição do Fórum, em busca de documentos
que pudessem comprovar as fraudes e computadores
usados para a manipulação dos documentos, além de
outras diligências.
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MPMA acompanha cumprimento de
mandados de busca e apreensão
Como parte das investigações a respeito do desvio de
bens apreendidos em inquéritos policiais em
Chapadinha, foram cumpridos na manhã desta quartafeira, 27, três mandados de busca e apreensão em
Chapadinha e um em Mata Roma. Os mandados
foram cumpridos em endereços residenciais e no
Setor de Distribuição do Fórum da comarca.
Com base em solicitação da Direção do Fórum, a
Polícia Civil abriu uma investigação sobre a subtração
de itens de dentro de uma Secretaria Judicial. A
situação estaria acontecendo desde o início de 2020.
Foi constatado que os termos de remessa eram
adulterados para suprimir a descrição de alguns bens
apreendidos pela Polícia, como dinheiro, celulares,
armas, munições e objetos relacionados ao tráfico,
como balanças de precisão.
Esse termo adulterado era enviado no lugar do original
para a Secretaria Judicial.
O avanço das apurações apontou que alguns
celulares, originalmente apreendidos pela Polícia e
encaminhados para o Judiciário, estavam sendo
utilizados por terceiros, com linhas ativas. Um dos
aparelhos de celular desviados estava habilitado com
uma linha em nome do sobrinho de um servidor
público lotado no Setor de Distribuição do Fórum de
Chapadinha.
Ele tinha a função de receber os inquéritos e objetos
enviados pela polícia.
Ao pedido de busca e apreensão apresentado pelos
delegados da Polícia Civil de Chapadinha, a 2ª
Promotoria de Justiça da comarca acrescentou
diligências, como a busca e apreensão dentro do Setor
de Distribuição do Fórum, em busca de documentos
que pudessem comprovar as fraudes e o uso de
computadores para manipulação dos documentos.
Além disso, o MPMA solicitou a quebra de sigilo
telemático de aparelhos de telefonia celular, os quais
eram bens apreendidos e foram desviados dentro do
Fórum.
Essa demanda também foi deferida e a decisão já foi
encaminhada para cumprimento pela empresa Google
INC.
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Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/T4EJ9
Gq=xLLTRL0f07MMIyeSLQTv6jMCpyn7BCe
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Audiência pública em Imperatriz discute
política estadual de resíduos sólidos e
saneamento básico
Márcia Carvalho

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da Assembleia Legislativa do Maranhão
realizou, nesta quarta-feira (27), em Imperatriz, o
segundo ciclo de audiências públicas para debater a
Política Estadual de Resíduos Sólidos e o Marco Legal
do Saneamento Básico no Maranhão. A reunião foi
coordenada pelo deputado Rafael (PDT), presidente
da Comissão, e contou também com a participação
dos deputados Marco Aurélio (PCdoB) e Zé Inácio
(PT).
Na audiência, também foi discutida a instituição das
quatro microrregiões de saneamento básico no
Maranhão, proposta pelo Poder Executivo por meio do
Projeto de Lei Complementar 008/2021, em tramitação
na Assembleia Legislativa.
Na ocasião, representantes da Secretaria Estadual de
Cidades (Secid) e do Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC)
apresentaram os fundamentos, objetivos gerais e
custos da regionalização do saneamento básico no
Maranhão. De acordo com o Marco Legal, municípios
deverão oferecer, até 2033, água potável a 99% da
população e rede de tratamento e coleta de esgoto a
90%.
Diante do desafio, o deputado Rafael destacou a
importância do PL do Executivo que institui as
microrregiões maranhenses para a implantação da
política de saneamento básico no Maranhão.
"É necessário que o saneamento básico alcance todos
os municípios, permitindo maior autonomia política e
eficiência na gestão para que as metas de
universalização sejam alcançadas por cada região.
Hoje, nos reunimos para ouvir a Microrregião Sul
maranhense, que contempla 55 municípios", disse o
deputado Rafael.
Além da Microrregião Sul maranhense, o PL institui
ainda as microrregiões Norte, Centro Leste e Noroeste
e suas respectivas estruturas de governança.

Segundo o deputado Zé Inácio, a participação da
sociedade civil nas audiências é essencial para a
aprovação da matéria na Assembleia. "As
contribuições das instituições e da população nesses
eventos ajudam no aperfeiçoamento do texto da lei
que divide o Estado em microrregiões de saneamento.
O projeto deverá ser apreciado na Assembleia e levará
em consideração a realidade de cada município",
frisou Zé Inácio.
Marco Aurélio parabenizou o trabalho da Comissão. "A
discussão do PL dá prosseguimento ao debate sobre o
Marco Legal do Saneamento Básico no Maranhão,
pois pretende garantir e melhorar o abastecimento de
água e a rede de tratamento de esgoto nos
municípios. A Comissão está de parabéns por
promover essas audiências", disse.
Contribuição Para o secretário adjunto da Secid, Júlio
Pinheiro, essa etapa da audiência pública é
fundamental. "Ela trata do processo de construção da
política do saneamento básico no Maranhão a partir do
marco que regula e estabelece as diretrizes do
saneamento nacional. Essa audiência é de suma
importância como uma premissa do processo", disse.
O encontro também contou com a presença da
secretária de Meio Ambiente de Imperatriz, Rosa
Arruda Coelho, que destacou o trabalho da
Assembleia em promover o debate sobre o tema.
"Por meio das audiências, você ouve a população e
conhece a realidade de cada região.
É uma oportunidade para que cada um possa dar sua
contribuição para que consigamos alcançar os
objetivos do marco legal do saneamento básico.
Imperatriz tem trabalhado com seu plano de gestão
integrada, temos uma lei municipal que trata de
resíduos sólidos e estamos trabalhando na revisão do
plano de saneamento, já em fase de diagnóstico",
pontuou.
A secretaria executiva de Meio Ambiente da SEMA,
Ana Cristina Fontoura, frisou que o Poder Executivo e
o Legislativo andam em parceria na pauta ambiental.
"Não tivemos nenhum entrave por parte da
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Assembleia. Pelo contrário, temos o apoio da
Comissão de Meio Ambiente nas questões em que
precisamos progredir. E nada melhor do que as
audiências públicas para que possamos ouvir a
sociedade, os setores da sociedade civil organizada e
o setor empresarial para que, juntos, possamos
construir uma legislação bem efetiva", disse.
Resíduos Sólidos A segunda audiência pública foi
realizada à tarde. O Projeto de Lei 233/2015, de
autoria do deputado Rafael, que atualiza a Política
Estadual de Resíduos Sólidos, foi o tema do encontro.
Na ocasião, a consultora legislativa e bióloga,
Luzenice Macedo, apresentou o painel sobre os eixos,
princípios e diretrizes do Plano Estadual de Resíduos
Sólidos. Em seguida, a superintendente da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
Hayanna Araújo, apresentou o Diagnóstico do Plano
Estadual dos Resíduos Sólidos.
O promotor de Justiça do Meio Ambiente de
Imperatriz, Jadilson Sousa, ressaltou que a iniciativa é
essencial para o entendimento e cumprimento da
política nacional de resíduos sólidos nas cidades
maranhenses.
"É um problema social e econômico. A educação
ambiental, por exemplo, não é obrigatória nas escolas,
acontecendo apenas de forma pontual.
Isso precisa ser mudado.
A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia está de
parabéns por promover esse debate", disse o
promotor.
O papel dos catadores, a adoção de energia limpa e a
educação ambiental foram destacados durante a
apresentação dos painéis como solução para a
redução da poluição provocada pela distribuição
inadequada de rejeitos e resíduos sólidos no meio
ambiente.
Outra questão amplamente abordada foi a importância
do plano municipal para a erradicação dos lixões a céu
aberto nas cidades maranhenses.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/T4EJ9
Gq=xLLTRL0f07MMIyeSLQTv6jMCpyn7BCe
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Olha aí! - BASTIDORES
CORIOLANO FILHO

Depois do senador Roberto Rocha, agora foi a vez da
deputada estadual Mical Damasceno (PTB), que é
evangélica, se manifestar contra uma peça publicitária
do Governo do Maranhão, que tem como estrela Alex
Brito, jovem trans de 16 anos, moradora de Bacabal,
que faz sucesso nas redes sociais com um perfil de
humor, no qual também ensina técnicas de
maquiagem. Rocha foi denunciado pela Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
(Sedihpo) à Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPEMA), à Procuradoria Geral do Estado
(PGE) e ao Ministério Público. O comentário foi
considerado transfóbico. Será se a deputada também
será denunciada?
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/T4EJ9
Gq=xLLTRL0f07MMIyeSLQTv6jMCpyn7BCe
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Prefeitura de Humberto de Campos é
acusada de direcionar licitação no valor de
R$ 1 milhão
A prefeitura de Humberto de Campos está sendo
acusado de direcionar uma licitação no valor de R$
1.118.000,00 para favorece uma empresa na
realização de eventos promovidas pelo prefeito Luis
Fernando do DEM.
De acordo com a representação apresentada ao
Ministério Público por uma das empresas que
participantes da licitação, a empresa vencedora, A.D
Fest Produtora não apresentou o Demonstração do
resultado do exercício (DRE) como foi pedido no
edital. Além disso, a empresa não apresentou os livros
de abertura e encerramento da empresa junto com o
balanço patrimonial, mas mesmo assim, o pregoeiro
acatou alegando a mudança de regime da empresa.
Outro fato argumentado, é que a A.D Fest Produtora
apresentou atestados de capacidade técnica
possivelmente falsos, como prova os relatórios acima,
não existe uma nota fiscal emitida para os tomadores
indicados, sendo que atestado de capacidade técnica
de direito privado deve ser acompanhado das notas
fiscais.
Segundo informações, antes mesmo ganhar a
licitação, a A.D Fest Produtora fez a contratação da
estrutura de palco e som, além das bandas que se
apresentaram no último final semana durante as
festividades de aniversário do município, como
comprova um banner previamente divulgas nas redes
sociais.
Em consulta a base de dados da Receita Federal, a
empresa está registrada Adriana Ribeiro de Sousa em
um apartamento no bairro do Bequimão, em São Luís.
A empresária, é amiga da esposa do prefeito do
município.
De acordo com Tribunal de Contas do Estado (TCE),
A.D Fest Produtora não possuem nenhuma
contratação com administração pública, o que coloca
mais uma dúvida na escolha da empresa.
Veja o banner da festa divulgado um mês antes.
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/10/29/prefeiturade-humberto-de-campos-e-acusada-de-direcionar-
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licitacao-no-valor-de-r-1-milhao/
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Prefeitura explica que é difamatória acusação
de falta de transparência
O Portal da Transparência da Prefeitura de Imperatriz
está entre os melhores do estado. Nele todos os
cidadãos podem ter conhecimento da aplicação do
dinheiro público, das folhas de pagamento, licitações e
tantas outras informações.
A Prefeitura entrega a prestação de contas à casa
legislativa quadrimestralmente e todas apresentadas
até agora estão aprovadas. (Foto: Elton Sales)
A campanha difamatória dos vereadores de oposição
encontra um novo foco. Após criarem confusão no
hospital e polemizar a questão da Zona Azul, agora
querem acusar a gestão de falta de transparência com
os gastos públicos. Ora, a Prefeitura entrega a
prestação de contas à casa legislativa
quadrimestralmente e todas apresentadas até agora
estão aprovadas.
A gestão não tem nada escondido, como estão
querendo passar para opinião pública. O Portal da
Transparência da Prefeitura de Imperatriz está entre
os melhores do estado, e tem ótimo nível de
transparência pela avaliação do TCE- MA . Nele todos
os cidadãos podem ter conhecimento da aplicação do
dinheiro público, das folhas de pagamento, licitações e
tantas outras informações.
Manter a transparência, por meio das ferramentas é
uma obrigação e é isso que estamos fazendo com
total dedicação, recebendo inclusive aprovação e
destaque. Pelo Tribunal de Conta do Estado, temos a
avaliação com a nota A - 9,44. À frente de todos os
órgãos fiscalizadores, tais como Ministério Público
do Estado (nota B - 7.58), Judiciário (nota C - 6.95) e
até mesmo da própria Câmara de Vereadores de
Imperatriz (nota A - 9,31)
Site: http://portaldoguigui.com.br/2021/10/29/prefeituraexplica-que-e-difamatoria-acusacao-de-falta-detransparencia/
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Desmontado esquema que desviava bens de
inquéritos em Fórum de Chapadinha
(Cultura)
Nessa quarta-feira (27), uma operação realizada pela
Polícia Civil do Maranhão , com apoio do Ministério
Público do Maranhão e da Força Estadual Integrada
de Segurança Pública , deu cumprimento a
mandados de busca e apreensão nos municípios de
Chapadinha e Mata Roma , no Maranhão. A ação
policial faz parte das investigações a respeito do
desvio de bens apreendidos em inquéritos policiais e
processos judiciais em Chapadinha.

O inquérito policial avança com as diligências em tela
e o mais breve possível será concluído e enviado à
Justiça do Estado do Maranhão .
VIA O IMPARCIAL
Site: https://rioparnaiba.com/desmontado-esquema-quedesviava-bens-de-inqueritos-em-forum-de-chapadinha/

De acordo com o delegado Jesimiel Alves , durante as
diligências , foram cumpridos três mandados de busca
e apreensão nos municípios, em endereços
residenciais e no Setor de Distribuição do Fórum de
Chapadinha.
Com base em solicitação da Direção do Fórum, a
Polícia Civil abriu uma investigação sobre o roubo de
itens de dentro de uma secretaria judicial. A situação
estaria acontecendo desde o início de 2020 onde ficou
constatado que os termos de remessa eram
adulterados para suprimir a descrição de alguns bens
apreendidos pela polícia, como dinheiro, celulares,
armas, munições e objetos relacionados ao tráfico,
como balanças de precisão. Esse termo adulterado
era enviado no lugar do original para a secretaria
judicial.
O avanço das apurações apontou que alguns
celulares, originalmente apreendidos pela polícia e
encaminhados para o Judiciário , estavam sendo
utilizados por terceiros, com linhas ativas. Um dos
aparelhos de celular desviados estava habilitado com
uma linha em nome do sobrinho de um servidor
público , que é investigado e que estava lotado no
Setor de Distribuição do Fórum de Chapadinha. Esse
servidor tinha a função de receber os inquéritos e
objetos enviados pela polícia.
Ao pedido de busca e apreensão apresentado pelos
delegados da Polícia Civil de Chapadinha , a 2ª
Promotoria de Justiça da comarca acrescentou
diligências, como a busca e apreensão dentro do Setor
de Distribuição do Fórum, em busca de documentos
que pudessem comprovar as fraudes e computadores
usados para a manipulação dos documentos, além de
outras diligências.
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Polícia e Ministério Público investigam
furtos de bens ocorridos no Fórum de
Chapadinha
Ivan Silva

Como parte das investigações a respeito do desvio de
bens apreendidos em inquéritos policiais em
Chapadinha, foram cumpridos na manhã da quartafeira, 27, três mandados de busca e apreensão em
Chapadinha e um em Mata Roma. Os mandados
foram cumpridos em endereços residenciais e no
Setor de Distribuição do Fórum da comarca.
Com base em solicitação da Direção do Fórum, a
Polícia Civil abriu uma investigação sobre a subtração
de itens de dentro de uma Secretaria Judicial. A
situação estaria acontecendo desde o início de 2020.
Foi constatado que os termos de remessa eram
adulterados para suprimir a descrição de alguns bens
apreendidos pela Polícia, como dinheiro, celulares,
armas, munições e objetos relacionados ao tráfico,
como balanças de precisão. Esse termo adulterado
era enviado no lugar do original para a Secretaria
Judicial.
O avanço das apurações apontou que alguns
celulares, originalmente apreendidos pela Polícia e
encaminhados para o Judiciário, estavam sendo
utilizados por terceiros, com linhas ativas. Um dos
aparelhos de celular desviados estava habilitado com
uma linha em nome do sobrinho de um servidor
público lotado no Setor de Distribuição do Fórum de
Chapadinha. Ele tinha a função de receber os
inquéritos e objetos enviados pela polícia.
Ao pedido de busca e apreensão apresentado pelos
delegados da Polícia Civil de Chapadinha, a 2ª
Promotoria de Justiça da comarca acrescentou
diligências, como a busca e apreensão dentro do Setor
de Distribuição do Fórum, em busca de documentos
que pudessem comprovar as fraudes e o uso de
computadores para manipulação dos documentos.
Além disso, o MPMA solicitou a quebra de sigilo
telemático de aparelhos de telefonia celular, os quais
eram bens apreendidos e foram desviados dentro do
Fórum. Essa demanda também foi deferida e a
decisão já foi encaminhada para cumprimento pela
empresa Google INC.
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Site: http://www.barradocordanews.com/2021/10/policiae-ministerio-publico-investigam.html
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Após denúncias, Promotor de Justiça realiza
inspeção no sistema de saúde de Cantanhede
Alpanir Mesquita

Após denúncias protocoladas na Ouvidoria do
Ministério Público do Maranhão apontando
problemas na área da saúde do Município, a
Promotoria de Justiça de Cantanhede realizou
inspeção, no dia 22 de outubro, na obra de reforma do
Hospital Municipal, nas instalações da Secretaria de
Saúde, na Farmácia Básica do Município e verificou o
estado de conservação das ambulâncias.
"Recebemos demanda da Ouvidoria, relatando
deficiências nas ambulâncias e nos serviços e
instalações do Hospital Municipal", explicou o
promotor de justiça titular de Cantanhede, Márcio
Antônio Alves de Oliveira, que coordenou da inspeção.
De acordo com o representante do MPMA, a
Promotoria vai propor acordos de não persecução
cível e penal objetivando a implementação de
melhorias na saúde municipal. Também serão
fiscalizados o leilão das ambulâncias mais antigas e a
compra de um novo veículo.
"Verificou-se que a reforma que está sendo procedida
era necessária e razoável e notamos melhorias no
sistema de atendimento, em comparação com visita
anterior na unidade hospitalar, pois ocorreu a
instalação de um sistema eletrônico de chamada de
pacientes", afirmou o promotor de justiça.
Márcio Antônio Alves de Oliveira disse ainda que os
medicamentos da Farmácia Básica estavam também
dentro da normalidade. O secretário municipal de
Saúde, Jairon Dantas Paiva, acompanhou as vistorias.
Redação: CCOM-MPMA.
Site: https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/10/aposdenuncias-promotor-de-justica.html
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Possível fraude em contrato para aquisição
de merenda escolar é alvo de investigação
em Codó
Daniel Sousa

Uma possível fraude em um contrato para futura
aquisição de gêneros alimentícios destinados à
merenda escolar, coloca o prefeito de Codó, Zé
Francisco, mais uma vez na mira do Ministério
Público Estadual.
De acordo com informações, as irregularidades foram
apontadas no Processo Licitatório Pregão Presencial
nº 07/2021, por meio da Secretaria Municipal de
Educação de Codó. O Ministério Público instaurou
um inquérito que vai apurar o caso para analisar se
houve prática de improbidade administrativa.
Site: https://blogdodanielsousa.com.br/possivel-fraudeem-contrato-para-aquisicao-de-merenda-escolar-e-alvode-investigacao-em-codo/
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FÓRUM DE CHAPADINHA É ALVO DE
BUSCAS APÓS DESVIOS DE BENS
APREENDIDOS EM INQUÉRITOS
Como parte das investigações a respeito do desvio de
bens apreendidos em inquéritos policiais em
Chapadinha, foram cumpridos na manhã desta quartafeira, 27, três mandados de busca e apreensão em
Chapadinha e um em Mata Roma. Os mandados
foram cumpridos em endereços residenciais e no
Setor de Distribuição do Fórum da comarca.
Com base em solicitação da Direção do Fórum, a
Polícia Civil abriu uma investigação sobre a subtração
de itens de dentro de uma Secretaria Judicial. A
situação estaria acontecendo desde o início de 2020.
Foi constatado que os termos de remessa eram
adulterados para suprimir a descrição de alguns bens
apreendidos pela Polícia, como dinheiro, celulares,
armas, munições e objetos relacionados ao tráfico,
como balanças de precisão. Esse termo adulterado
era enviado no lugar do original para a Secretaria
Judicial.
O avanço das apurações apontou que alguns
celulares, originalmente apreendidos pela Polícia e
encaminhados para o Judiciário, estavam sendo
utilizados por terceiros, com linhas ativas. Um dos
aparelhos de celular desviados estava habilitado com
uma linha em nome do sobrinho de um servidor
público lotado no Setor de Distribuição do Fórum de
Chapadinha. Ele tinha a função de receber os
inquéritos e objetos enviados pela polícia.
Ao pedido de busca e apreensão apresentado pelos
delegados da Polícia Civil de Chapadinha, a 2ª
Promotoria de Justiça da comarca acrescentou
diligências, como a busca e apreensão dentro do Setor
de Distribuição do Fórum, em busca de documentos
que pudessem comprovar as fraudes e o uso de
computadores para manipulação dos documentos.
Além disso, o MPMA solicitou a quebra de sigilo
telemático de aparelhos de telefonia celular, os quais
eram bens apreendidos e foram desviados dentro do
Fórum. Essa demanda também foi deferida e a
decisão já foi encaminhada para cumprimento pela
empresa Google INC.
Fonte: Neto Ferreira
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Site:
https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/10/forumde-chapadinha-e-alvo-de-buscas.html
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MP apura abuso de autoridade de delegado e
comandante da PM de Urbano Santos
O delegado da Polícia Civil e o comandante da Polícia
Militar de Urbanos Santos, cujas identidades não
foram divulgadas, estão sendo investigados por
suposto abuso de autoridade.
O Procedimento Investigatório Crimininal (PIC) foi
instaurado pelo promotor de Justiça da cidade, José
Orlando Silva Filho.
A informação foi publicada no Diário Eletrônico do
Ministério Público por meio da Portaria PJURS 182021, mas não detalha quais fatos teriam motivado
a instauração do PIC.
Caso sejam confirmadas as suspeitas, o delegado e o
PM poderão ser denunciados à Justiça.
Site: https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/10/mpapura-abuso-de-autoridade-de.html
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MP apura abuso de autoridade de delegado e
comandante da PM de Urbano Santos
O delegado da Polícia Civil e o comandante da Polícia
Militar de Urbanos Santos, cujas identidades não
foram divulgadas, estão sendo investigados por
suposto abuso de autoridade.
O Procedimento Investigatório Crimininal (PIC) foi
instaurado pelo promotor de Justiça da cidade, José
Orlando Silva Filho.
A informação foi publicada no Diário Eletrônico do
Ministério Público por meio da Portaria PJURS 182021, mas não detalha quais fatos teriam motivado
a instauração do PIC.
Caso sejam confirmadas as suspeitas, o delegado e o
PM poderão ser denunciados à Justiça.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site: https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/10/mpapura-abuso-de-autoridade-de-delegado-e-comandanteda-pm-de-urbano-santos/
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Agricultor que matou companheira com
golpes de faca é condenado a mais de 23
anos de prisão
Blog do Neto Weba

O agricultor, Miguel Francisco de Oliveira , foi
condenado a 23 anos, oito meses e dez dias de
prisão, a serem cumpridos em regime fechado , pelo
feminicídio de sua companheira, Sandra Cristina de
Sousa, ocorrido na noite do dia 19 de fevereiro, no
bairro Setor Industrial , na cidade de Balsas .
Na Denúncia oferecida em 8 de março, foi requerida
pelo Ministério Público do Estado do Maranhão , a
condenação de Miguel Oliveira por feminicídio por
motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima. As qualificações foram
acolhidas pelos jurados e a sentença proferida pelo
juiz Tonny Araújo.
O Crime
Aproximadamente às 19h30 do dia do crime, Miguel
Oliveira desferiu golpes de faca, pedaço de madeira e
blocos de concreto contra Sandra Sousa, que foi a
óbito. No final de janeiro, Sandra havia decidido se
separar de Miguel, com quem conviveu por 16 anos. O
filho dela presenciou uma discussão quando ela
comunicou para Miguel que queria o fim do
relacionamento. Miguel não aceitou se separar.
Ela aceitou, mas retornou a Balsas no dia do crime
porque queria resolver a situação com o condenado.
Por volta das 19h do dia do crime, Sandra, o filho dela
e Miguel estavam jantando quando ela falou
novamente a Miguel que queria o fim do
relacionamento. Também informou que voltaria a
morar em Recife . Na ocasião, Miguel parecia calmo.
Como não presenciou nenhuma discussão, o filho da
vítima saiu de casa. Imagens das câmeras de
monitoramento da residência mostram que Miguel
aproveitou a ausência do filho dela e atacou,
desferindo diversos golpes em Sandra.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/10/agricultorque-matou-companheira-com.html
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Polícia e MP investigam furtos ocorridos no
Fórum de Chapadinha
Como parte das investigações a respeito do desvio de
bens apreendidos em inquéritos policiais em
Chapadinha, foram cumpridos na manhã desta quartafeira, 27, três mandados de busca e apreensão em
Chapadinha e um em Mata Roma. Os mandados
foram cumpridos em endereços residenciais e no
Setor de Distribuição do Fórum da comarca.
Com base em solicitação da Direção do Fórum, a
Polícia Civil abriu uma investigação sobre a subtração
de itens de dentro de uma Secretaria Judicial. A
situação estaria acontecendo desde o início de 2020.
Foi constatado que os termos de remessa eram
adulterados para suprimir a descrição de alguns bens
apreendidos pela Polícia, como dinheiro, celulares,
armas, munições e objetos relacionados ao tráfico,
como balanças de precisão. Esse termo adulterado
era enviado no lugar do original para a Secretaria
Judicial.
O avanço das apurações apontou que alguns
celulares, originalmente apreendidos pela Polícia e
encaminhados para o Judiciário, estavam sendo
utilizados por terceiros, com linhas ativas. Um dos
aparelhos de celular desviados estava habilitado com
uma linha em nome do sobrinho de um servidor
público lotado no Setor de Distribuição do Fórum de
Chapadinha. Ele tinha a função de receber os
inquéritos e objetos enviados pela polícia.
Ao pedido de busca e apreensão apresentado pelos
delegados da Polícia Civil de Chapadinha, a 2ª
Promotoria de Justiça da comarca acrescentou
diligências, como a busca e apreensão dentro do Setor
de Distribuição do Fórum, em busca de documentos
que pudessem comprovar as fraudes e o uso de
computadores para manipulação dos documentos.
Além disso, o MPMA solicitou a quebra de sigilo
telemático de aparelhos de telefonia celular, os quais
eram bens apreendidos e foram desviados dentro do
Fórum. Essa demanda também foi deferida e a
decisão já foi encaminhada para cumprimento pela
empresa Google INC.
G Léda
Site:
http://omaiordomundobr.blogspot.com/2021/10/policia-emp-investigam-furtos.html
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Esquema desviava bens de inquéritos em
Foram
CHAPADINHA
Uma operação realizada pela Polícia Civil do
Maranhão, com apoio do Ministério Público do
Maranhão e da Força Estadual Integrada de
Segurança Pública, deu cumprimento a mandados de
busca e apreensão nos municípios de Chapadinha e
Mata Roma. A ação policial faz parte das
investigações a respeito do desvio de bens
apreendidos em inquéritos policiais e processos
judiciais em Chapadinha.

O inquérito policial avança com as diligências em tela
e o mais breve possível será concluído e enviado à
Justiça do Estado do Maranhão.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.511.orig.pdf

De acordo com o delegado Jesimiel Alves, durante as
diligências, foram cumpridos três mandados de busca
e apreensão nos municípios, em endereços
residenciais e no Setor de Distribuição do Fórum de
Chapadinha.
Com base em solicitação da Direção do Fórum, a
Polícia Civil abriu uma investigação sobre o roubo de
itens de dentro de uma secretaria judicial. A situação
estaria acontecendo desde o início de 2020 onde ficou
constatado que os termos de remessa eram
adulterados para suprimir a descrição de alguns bens
apreendidos pela polícia, como dinheiro, celulares,
armas, munições e objetos relacionados ao tráfico,
como balanças de precisão. Esse termo adulterado
era enviado no lugar do original para a secretaria
judicial.
O avanço das apurações apontou que alguns
celulares, originalmente apreendidos pela polícia e
encaminhados para o Judiciário, estavam sendo
utilizados por terceiros, com linhas ativas. Um dos
aparelhos de celular desviados estava habilitado com
uma linha em nome do sobrinho de um servidor
público, que é investigado e que estava lotado no
Setor de Distribuição do Fórum de Chapadinha. Esse
servidor tinha a função de receber os inquéritos e
objetos enviados pela polícia.
Ao pedido de busca e apreensão apresentado pelos
delegados da Polícia Civil de Chapadinha, a 2a
Promotoria de Justiça da comarca acrescentou
diligências, como a busca e apreensão dentro do Setor
de Distribuição do Fórum, em busca de documentos
que pudessem comprovar as fraudes e computadores
usados para a manipulação dos documentos, além de
outras diligências.
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Governador Flávio Dino aprova projetos
voltados à autonomia das mulheres INFORME JP
INFORME JP

contra a violência.

Reforçando as políticas públicas em apoio e
acolhimento das mulheres, o governador Flávio Dino
aprovou dois importantes projetos - Capacita Mulher e
Mulheres Guardiães - para fortalecer e garantir mais
autonomia ao segmento.

A atuação será em seus municípios de origem e prevê
um auxílio financeiro para que possam levar à frente
as iniciativas.

A solenidade, realizada nesta quinta-feira (28), no
Palácio dos Leões, teve presença da secretária de
Estado da Mulher, Ana Mendonça, e da adjunta,
Antonieta Lago. As iniciativas são para promoção de
ações na defesa da mulher vítima de violência e na
capacitação para gerar trabalho e renda.
A titular da Semu, Ana Mendonça, pontuou que os
projetos aprovados pelo governador Flávio Dino têm
importância na criação de uma ponte para as mulheres
maranhenses e no fortalecimento de uma política
estruturante.
"O Governo tem investido em políticas para mulheres
e tem alcançado todos os municípios nas bases,
respeitando as especificidades das mulheres. Com
isso, fortalece, cada vez mais, a ampliação da garantia
de direitos. Estamos muito felizes pelo governador
contribuir para essa autonomia.
Com a pandemia, nós, mulheres, fomos as mais
afetadas, diretamente, e somos também a maioria
chefe de família. Esse fortalecimento, com os
programas de autonomia econômica, dará mais
condições às mulheres, diante de toda esta crise",
frisou.
Com o programa Capacita Mulher, o governo estadual
vai destinar recursos e promover o fortalecimento dos
arranjos produtivos de vários grupos de mulheres, em
todo o estado. As iniciativas devem chegar aos 217
municípios.
Protagonismo O foco é estimular o protagonismo e
empreendedorismo, pela garantia da autonomia
econômica e social das mulheres.
Com o Mulheres Guardiães, a proposta é fortalecer as
mulheres como multiplicadoras de ações de prevenção

Notícias falsas Em sua conta pessoal no Twitter, a
senadora Eliziane Gama (Cidadania), líder do Bloco
Parlamentar Senado Independente, escreveu esta
mensagem: "Nenhuma autoridade, nem mesmos
parlamentares podem usar da imunidade para
propagar notícias falsas e colocar em risco a saúde da
população em plena pandemia. Inaceitável é termos
um país em que autoridades se acham acima da lei e
dos demais cidadãos".
Comando Militar O governador Flávio Dino recebeu no
início da noite desta quinta-feira (28), no Palácio dos
Leões, a visita do general João Chalella Júnior.
Chalella é o atual comandante do Comando Militar do
Norte (CMN), comando de área do Exército Brasileiro
responsável por territórios que compreendem os
estados do Amapá, Maranhão, Pará e parte do
Tocantins.
Sinal em expansão A TV Assembleia passou a
transmitir as sessões plenárias para 39 municípios
maranhenses, nesta quartafeira (27), com a expansão
do sinal da emissora para mais 27 cidades do interior
do Estado, somando-se aos municípios da Região
Metropolitana de São Luís.
Sintonia mais ampla Na abertura da sessão plenária
desta terça-feira (27), o presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto
(PCdoB), afirmou que a interiorização da emissora
representa um ganho significativo, uma vez que
milhares de pessoas terão acesso a tudo que é
produzido no Parlamento Estadual.
Recuperação de débitos O procurador-geral do
Maranhão, Rodrigo Maia, e o secretário estadual da
Fazenda, Marcellus Ribeiro, estiveram reunidos na
manhã desta quinta-feira (28) com o presidente do
Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Maranhão,
Washington Oliveira, para a apresentação da proposta
2
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de adesão do TCE ao programa de recuperação de
débitos inscritos em dívida ativa de natureza não
tributária.
Multas Segundo o secretário da Fazenda, Marcellus
Ribeiro, parte dos débitos não tributários passa pelo
sistema de arrecadação e são, em regra, provenientes
de multas administrativas.
Miudinhas
*** A Caravana Escola Digna 2.0, realizada na
Unidade Regional de Educação (URE) de Timon, na
quarta-feira (27), reuniu mais 300 pessoas.
*** A caravana está percorrendo o Maranhão para
discutir o destino dos precatórios do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).
*** O encontro ocorreu no Centro Educa Mais Jacira
de Oliveira e Silva, localizado no município de Timon.
Na ocasião, também aconteceu a premiação de
estudantes da escola pela conquista de medalhas em
diversos eventos educacionais.
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Homem é preso por racismo após insultar
funcionária de lan house em Santa Inês
Um homem de 36 anos foi preso nessa quintafeira
(28), após ofender uma funcionária de uma lan house,
em Santa Inês. A atendente do estabelecimento,
identificada como Magda Guedelha, foi agredida
verbalmente e fisicamente pelo suspeito, que seria
natural do estado da Bahia.
O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (27). Um vídeo
gravado com celular mostra o momento em que o
homem profere ofensas verbais contra Magda,
chamando-a de preta macaca e de preta burra. Na
gravação, a vítima informa que chamaria a polícia.
De acordo com a atendente, o homem tentava utilizar
os serviços de acesso à internet enquanto ingeria
bebida alcoólica, o que já teria sido vetado pela
proprietária do estabelecimento. A vítima compareceu
à Delegacia de Polícia Civil de Santa Inês, onde
registrou boletim de ocorrência.
O resultado do B.O. foi a prisão ontem do suspeito, em
Bacabal. O suspeito foi preso ao desembarcar de um
ônibus oriundo de Santa Inês. O preso foi conduzido à
unidade prisional de Bacabal. (LV)
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Deputada evangélica critica escolha de
jovem "trans" para estrelar propaganda
A deputada estadual Mical Damasceno (PTB) reforçou
o coro contra uma peça publicitária do Governo do
Maranhão que tem como estrela Alex Brito, a "Bota
Pó", uma jovem transexual de 16 anos, moradora de
Bacabal, que faz sucesso nas redes sociais.
A propaganda já havia sido duramente criticada,
também, pelo senador Roberto Rocha (sem partido).
Mical, que é evangélica, alegou doutrinação
ideológica. "Uma tentativa de empurrar goela abaixo
uma visão distorcida do que pensam ser o progresso e
o fim das diferenças", declarou.
A deputada destacou a importância do lançamento da
plataforma Gonçalves Dias de ensino - criada para
oferecer conteúdo educativo que auxiliará o ensino
remoto de estudantes da rede pública estadual - e
parabenizou o nome escolhido, mas questionou a
escolha da jovem "trans.
Para ela, a garota propaganda escolhida poderia ter
sido a jovem Juliana Vieira, maranhense de Imperatriz
que se destacou entre as 28 pessoas no Brasil que
tiraram nota máxima na redação do ENEM em 2021.
"Tirem suas próprias conclusões, mas eu chamo isso
de doutrinação ideológica com dinheiro público, um
adolescente, um menino, que se veste de mulher, que
ensina a se maquiar é quem representa os estudantes
maranhenses na apresentação da plataforma de
ensino à distância do Governo do Estado. Vários
estudantes que se destacaram não foram escolhidos.
Qual a intenção que está por trás de colocar um
adolescente, um menino que se veste de mulher e
ensina a fazer maquiagem para falar numa plataforma
dessas representando os estudantes maranhenses? E
por favor, não se trata de questão de homofobia, a
escolha e orientação sexual é um direito dele, inerente
a ele e diz respeito apenas a ele, mas não posso
admitir a utilização ideológica do Estado para
normatizar a transexualidade na infância e
adolescência. Deixem as nossas crianças em paz! Vou
repetir...Deixem as nossas crianças em paz!", pediu.
Site: https://www.imparcial.com.br/acervo/assets/pdf/2910-21.pdf
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Descumprimento da lei que trata da merenda
escolar é debatida na Câmara
A Câmara dos Deputados, através da comissão de
fiscalização e controle, realizou audiência pública para
debater a aplicação da lei 13.987 de autoria do
deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA). A lei foi
criada no ano passado com o objetivo de assegurar,
em caráter excepcional, que os gêneros alimentícios
adquiridos com recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae) possam ser entregues nas
casas dos pais ou responsáveis por estudantes das
escolas públicas de educação básica em períodos de
pandemia.
A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que disciplina
o tema, impedia que os alimentos adquiridos com
recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar fossem distribuídos fora do ambiente escolar.
Por iniciativa do deputado Hildo Rocha, a legislação foi
alterada a fim de assegurar que durante o período em
que as escolas forem obrigadas a permanecer
fechadas, o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae) não seja interrompido.
A principal refeição diária, se não a única, de milhões
de crianças, é a alimentação servida nas escolas. Por
meio dessa pequena mudança que fiz na legislação,
possibilitamos a entrega dos alimentos que são
usados para fazer a merenda escolar nas casas dos
alunos pobres, durante a pandemia, garantindo assim
alimentos para milhões de estudantes em todo o
Brasil", explicou o parlamentar.
Eficácia da Lei
Entretanto, de acordo com o parlamentar, inúmeras
lideranças políticas, vereadores, professores,
estudantes, diretores de escolas, sindicalistas e
dirigentes de Organizações Não Governamentais,
encaminham ao seu gabinete, com muita frequência,
denúncias contra alguns gestores que não vem
cumprindo corretamente a legislação.
"Recebi no meu gabinete várias denúncias em relação
à utilização dos recursos da Merenda Escolar, outras
denúncias apontam baixa qualidade dos gêneros
alimentícios e quantidade insuficiente de alimentos. A
fim de tratar dessa questão, entender melhor as
dificuldades dos gestores e contribuir para que os
responsáveis pelo fornecimento da merenda escolar
possam entregar a alimentação de maneira correta e
colaborar no sentido de fazer um acompanhamento

melhor acerca da eficácia dessa lei organizei essa
audiência Pública no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle (CFFC)", justificou.
Preocupação fundamentada
A preocupação do deputado Hildo Rocha tem lógica e
elementos que justificam a realização do debate. A
representante no Brasil da Plataforma de Direitos
Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e
Ambientais (Dhesca), Mariana Santarelli, afirmou que
a distribuição das cestas básicas para alunos da rede
pública de ensino não foi feita de forma regular.
Monitoramento feito pela entidade revelou que mais de
30 % dos alunos não receberam nenhum tipo de ajuda
para se alimentarem e 21% afirmaram que só
receberam a cesta uma vez em 15 meses de
pandemia.
Comentários dos debatedores e debatedoras
A representante do FNDE, órgão do Ministério da
Educação, responsável pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar, Maria Sineide dos Santos,
assegurou que o governo acompanha a distribuição da
merenda escolar por meio de parcerias com o
Ministério Público Federal, organizações da
sociedade civil, e universidades federais.
Por ano, a gente atinge mais de 400 municípios para
fazer esse acompanhamento contínuo e não apenas
num momento de fiscalização", afirmou.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende
a cerca de 41 milhões de estudantes em todo o País e
repassa para estados e municípios recursos
financeiros da ordem de R$ 4 bilhões por ano.
Dificuldades
A representante da Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) Selma Maquine destacou o esforço
dos municípios na entrega dos kits de alimentos para
os alunos, apesar da dificuldade na logística de
entrega e do valor reduzido pago pelo Pnae que varia
de R$ 0,35 a R$ 1,07, por aluno, ao dia.
Em junho de 2020, a CNM realizou levantamento com
cerca de 1.200 municípios e constatou que 85%
distribuíram alimentos para os estudantes, durante a
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suspensão das aulas com diferentes estratégias para
a distribuição da merenda, como entrega de kits ou
cesta-merenda, cestas básicas e refeições preparadas
com os itens que compõem a merenda escolar.
Ainda de acordo com a representante da CNM, a
entidade tem feito pesquisas semanais com a
finalidade de colher informações referentes à
distribuição de merenda escolar. "Na semana
passada, levantamento feito entre 1.855 gestores,
apontou que 87,5% dos gestores já abriram as escolas
para o retorno das aulas presenciais, sendo
assegurada a oferta da alimentação escolar na maior
parte dos casos na própria escola (66,7%), e 38,3%
com entrega de merenda para os alunos do ensino
remoto nas suas casas", destacou Maquine.
Esforço
Selma Maquine afirmou que há um esforço muito
grande dos Municípios para que o alimento chegue
aos estudantes. "Entretanto, os desafios são de toda
ordem e as realidades são as mais diversas na
distribuição da alimentação escolar aos alunos, e têm
relação com o estágio da pandemia em cada
Município , destacou.
A representante do Conselho Estadual de Alimentação
do Amapá, Ilma Santos, afirmou que a maior
dificuldade foi na entrega desses alimentos nas áreas
indígenas, o que foi parcialmente solucionado com a
ajuda da Funai.
Já no Rio de Janeiro, a representante do Conselho
Estadual de Alimentação Sandra Pedroso destacou
como maior dificuldade a falta de diálogo com os
gestores responsáveis pela organização da entrega
dos kits de alimentos e a falta de compromisso de
compra desses produtos dos agricultores familiares.
O presidente do Conselho Estadual de Alimentação
Escolar do Maranhão, Rodrigo Guara Nunes, atribuiu
ao Banco do Brasil o atraso enorme no fornecimento,
neste ano de 2021, da alimentação escolar aos alunos
das escolas públicas estadual. Em relação ao ano
passado, Guará não soube dar as informações
solicitadas pelo deputado Hildo Rocha porque ele não
pertencia ao conselho.
Site:
https://arimateiajr.com/noticia/1080304/descumprimentoda-lei-que-trata-da-merenda-escolar-e-debatida-nacamara
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Deputada critica escolha de jovem 'trans'
para estrelar propaganda do governo Dino
A deputada estadual Mical Damasceno (PTB) reforçou
o coro contra uma peça publicitária do Governo do
Maranhão que tem como estrela Alex Brito, a "Bota
Pó", uma jovem transexual de 16 anos, moradora de
Bacabal, que faz sucesso nas redes sociais.
A propaganda já havia sido duramente criticada,
também, pelo senador Roberto Rocha (sem partido).
Mical, que é evangélica, alegou doutrinação
ideológica. "Uma tentativa de empurrar goela abaixo
uma visão distorcida do que pensam ser o progresso e
o fim das diferenças", declarou.
A deputada destacou a importância do lançamento da
plataforma Gonçalves Dias de ensino - criada para
oferecer conteúdo educativo que auxiliará o ensino
remoto de estudantes da rede pública estadual - e
parabenizou o nome escolhido, mas questionou a
escolha da jovem 'trans'.
Para ela, a garota propaganda escolhida poderia ter
sido a jovem Juliana Vieira, maranhense de Imperatriz
que se destacou entre as 28 pessoas no Brasil que
tiraram nota máxima na redação do ENEM em 2021.
"Tirem suas próprias conclusões, mas eu chamo isso
de doutrinação ideológica com dinheiro público, um
adolescente, um menino, que se veste de mulher, que
ensina a se maquiar é quem representa os estudantes
maranhenses na apresentação da plataforma de
ensino à distância do Governo do Estado. Vários
estudantes que se destacaram não foram escolhidos.
Qual a intenção que está por trás de colocar um
adolescente, um menino que se veste de mulher e
ensina a fazer maquiagem para falar numa plataforma
dessas representando os estudantes maranhenses? E
por favor, não se trata de questão de homofobia, a
escolha e orientação sexual é um direito dele, inerente
a ele e diz respeito apenas a ele, mas não posso
admitir a utilização ideológica do Estado para
normatizar a transexualidade na infância e
adolescência. Deixem as nossas crianças em paz! Vou
repetir.Deixem as nossas crianças em paz!", pediu.
Site:
https://extramablog.wordpress.com/2021/10/29/deputada
-critica-escolha-de-jovem-trans-para-estrelarpropaganda-do-governo-dino/
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Com vetos, Bolsonaro sanciona criação de
base de dados sobre violência contra a
mulher
BRASÍLIA - Com vetos, o presidente Jair Bolsonaro
sancionou a Lei 14.232 de 2021, que institui a Política
Nacional de Informações Estatísticas Relacionadas à
Violência contra a Mulher (Pnainfo). A norma deve
levar à criação de um registro nacional unificado de
dados sobre violência contra a mulher. O texto está
publicado na edição desta sexta-feira (29) do Diário
Oficial da União.
A lei tem origem no substitutivo ao PLS 8/2016,
aprovado em setembro no Senado. A norma determina
a inserção do quantitativo de mortes violentas de
mulheres no registro nacional. Também permite que
órgãos estaduais e municipais participem da Pnainfo e
destinem dotações orçamentárias para custeá-la.
O Registro Unificado de Dados e Informações sobre
Violência contra as Mulheres será composto por dados
administrativos referentes ao tema, sobre serviços
especializados de atendimento às mulheres em
situação de violência e sobre políticas públicas da
área. Ele permitirá a coleta de dados individualizados
sobre as vítimas e o agressor, além da compilação de
mortes violentas.
Entre os dados individualizados, devem ser
registrados local, data, hora e descrição da agressão,
o meio utilizado e perfis da vítima e do agressor
(idade, raça/etnia, deficiência, renda, profissão,
escolaridade, procedência de área rural ou urbana e
relação entre eles). Também devem constar um
histórico de ocorrências envolvendo a vítima e o
agressor, as medidas protetivas requeridas e
concedidas para a mulher e a relação de atendimentos
médicos, sociais, policiais e judiciais que ela já tenha
recebido.

O texto havia sido aprovado em 2016 no Senado, mas
posteriormente foi alterado pela Câmara. Deputados
retiraram do projeto a menção da palavra "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 ,
mas o presidente da República vetou o conceito. De
acordo com o Executivo, a proposta alteraria a
definição de violência contra a mulher prevista na Lei
Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006) de maneira a
não contemplar os danos moral ou patrimonial sofridos
.
O projeto aprovado pelo Senado também previa que a
Pnainfo contaria com um comitê integrado por
representantes dos três Poderes que acompanharia a
implantação da política, com coordenação de um
órgão do Executivo federal. Mas o governo vetou esse
trecho por "vício de inconstitucionalidade ao
estabelecer competência a órgão do Poder Executivo
federal por meio de emenda parlamentar". A medida,
acrescentou o governo, é uma competência privativa
do presidente da República.
Os vetos serão analisados em sessão do Congresso
Nacional.
Fonte: Agência Senado
Site: https://imirante.com/brasil/noticias/2021/10/29/comvetos-bolsonaro-sanciona-criacao-de-base-de-dadossobre-violencia-contra-a-mulher.shtml

De acordo com a nova lei, os estados, o Distrito
Federal e os municípios poderão aderir à Pnainfo
mediante instrumento de cooperação federativa,
conforme dispuser o regulamento. O projeto foi
apresentado pela Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa do Senado (CDH). A senadora
Daniella Ribeiro (PP-PB) foi a relatora do substitutivo.
Vetos
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Mais uma sexta-feira sem ônibus: usuários
do transporte público da Grande São Luís
esperam solução
SÃO LUÍS - O retrato do início da manhã é o mesmo
há nove dia na Grande São Luís: ruas e avenidas sem
ônibus do transporte público. As dificuldades para
aqueles que não têm veículo próprio se deslocarem
continuam nesta sexta-feira (29), nono dia de greve
dos rodoviários.
Tem gente tirando do bolso para pagar van ou carrolotação, um gasto a mais já que a passagem de ônibus
estava garantida no cartão.

A greve foi anunciada no último dia 13 , após o
Sttrema e o SET não chegarem a um acordo quanto
aos pedidos da categoria. Os motoristas e cobradores
afirmaram que cruzariam os braços a partir de 21 de
outubro para exigir da classe patronal os seguintes
benefícios:
- 13% de reajuste salarial;
- jornada de trabalho de seis horas

Ontem (28) não houve nenhuma tentativa de
negociação entre Sindicato dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão
(Sttrema), Sindicato das Empresas de Transportes
(SET) e município de São Luís, o que deixa cerca de
700 mil usuários de coletivos sem saber como será o
fim de semana.
Havia uma expectativa de partir do prefeito de
Eduardo Braide uma solução para o impasse. Na
reunião no Palácio de La Ravadière, sede da
prefeitura da capital, nesta semana, ele tinha se
comprometido em conseguir uma nova saída até essa
quinta-feira (28), contudo, nenhuma resposta foi dada
até o momento.
Auxílio a empresas do transporte
Nessa quinta, a Agência de Mobilidade Urbana
(MOB) do governo do Maranhão sinalizou, em nota à
rádio Mirante AM , que pode pagar um subsídio a
empresas do transporte metropolitano da Ilha de São
Luís. Os rodoviários deste setor também estão em
greve há oito dias.
Segundo a MOB, o "pleito financeiro" dos empresários
foi feito sob a justificativa de que, sem ele, não há
como atender reivindicação de aumento, além de
outros benefícios, dos trabalhadores.
"A MOB está estudando as melhores possibilidades
para que haja a devida compensação de forma que
possa manter a modicidade tarifária, amenizando
assim os impactos aos usuários", diz o comunicado.

- tíquete de alimentação no valor de R$ 800;
- manutenção do plano de saúde e a inclusão de um
dependente;
- a concessão do auxílio-creche, para trabalhadores
com filhos pequenos.
A proposta feita pelos empresários, na segunda-feira
(25), durante reunião com o prefeito Eduardo Braide,
foi oferecido 2% de reajuste salarial, valor rejeitado
pelos empregados.
Decisão da Justiça
Após o anúncio da greve, a Prefeitura de São Luís
informou, na última quarta-feira (20), que garantiria a
circulação de 90% da frota de ônibus em São Luís. A
decisão liminar foi proferida pela desembargadora
federal do Trabalho, Ilka Esdra Silva Araújo. Na
decisão da Justiça, ficou determinado - tanto ao
Sttrema quanto ao SET que:
Em caso de descumprimento das medidas, a Justiça
do Trabalho estabeleceu multa diária de R$ 50 mil ao
Sttrema e ao SET.
Apesar da determinação judicial, a Grande São Luís
amanheceu na quinta (21) sem ônibus nas ruas. Nas
primeiras horas da manhã, os usuários do transporte
coletivo se encontravam nas paradas, amargando
longa espera, já que não há nenhum coletivo
circulando. Alguns passageiros desistiram e
procuraram alternativas para chegar ao seu destino.

Movimento grevista
10

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 29 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Por meio de nota, a Prefeitura de São Luís informou
que havia disponibilizado fiscais para que a decisão
judicial fosse cumprida.
A Prefeitura está com fiscais desde às 4h da manhã
para garantir que o percentual mínimo da frota circule
na cidade e que vai buscar as medidas necessárias
para que a decisão judicial seja cumprida, uma vez
que a população de São Luís não pode ser penalizada
, disse a nota.
A Prefeitura de São Luís também afirmou que por
meio da Procuradoria Geral do Município, tendo em
vista o descumprimento da decisão judicial - que
garantia o percentual mínimo de 90% da frota de
ônibus nas ruas - já acionou a Justiça do Trabalho
para que os ônibus voltem a circular na capital. Dentre
as medidas requeridas pela Prefeitura está a
determinação de que o serviço seja prestado em sua
totalidade, com 100% da frota em todas as linhas e
horários, com imediato restabelecimento do serviço .
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2021/10/29/mais-uma-sexta-feira-semonibus-usuarios-do-transporte-publico-da-grande-saoluis-esperam-solucao.shtml
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Sem propostas, rodoviários continuam greve
na Grande São Luís
Categoria reivindica reajuste salarial de 13%, uma
jornada de trabalho de 6 horas, tíquete de alimentação
no valor de R$ 800, manutenção do plano de saúde e
a inclusão de um dependente e a concessão do
auxílio-creche, para trabalhadores com filhos
pequenos.

movimento grevista. Sem avanços, os ônibus
permanecem dentro das garagens e os rodoviários
aguardando por uma decisão. Sem sinalização de
novo acordo a greve dos rodoviários segue na Grande
São Luís".
Paralisação

Sem nenhuma proposta de negociação, os rodoviários
continuam greve na Grande São Luís. Nesta sextafeira (29) completam nove dias de paralisação do
sistema de transporte público na Região Metropolitana
da capital.
A categoria, que iniciou o movimento grevista na
última quinta-feira (21) com 100% da frota de ônibus
sem circular na Grande São Luís, reivindica um
reajuste salarial de 13%, uma jornada de trabalho de
seis horas, tíquete de alimentação no valor de R$ 800,
manutenção do plano de saúde e a inclusão de um
dependente e a concessão do auxílio-creche, para
trabalhadores com filhos pequenos.
De acordo com uma nota divulgada na quarta-feira
(27) pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários no Estado do Maranhão (Sttrema), "até o
momento, não houve qualquer sinalização de um
encontro" para decidir o rumo sobre a greve dos
rodoviários.
A nota do Sttrema diz ainda que "sem avanços, os
ônibus permanecem dentro das garagens e os
rodoviários aguardando por uma decisão".
Leia a íntegra da nota
"O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informa,
que até o momento, não houve qualquer sinalização
de um encontro, para o decorrer desta quarta-feira
(27), no intuito de discutir soluções, que visam atender
as reivindicações dos trabalhadores. A entidade
ressalta, que segue a disposição dos empresários e da
Prefeitura de São Luís, para que possa retomar o
diálogo, para que os Rodoviários tenham os seus
direitos garantidos pelos patrões e para que o
transporte público volte a circular normalmente na
capital. A última proposta feita pelos empresários, foi
na segunda-feira (25), durante reunião com o Prefeito
Eduardo Braide, em que chegaram a oferecer 2% de
reajuste salarial, o que não foi aceito pelos
trabalhadores, que decidiram pela manutenção do

A categoria, que iniciou o movimento grevista na
última quinta-feira (21) com 100% da frota de ônibus
sem circular na Região Metropolitana da capital,
reivindica um reajuste salarial de 13%, uma jornada de
trabalho de seis horas, tíquete de alimentação no valor
de R$ 800, manutenção do plano de saúde e a
inclusão de um dependente e a concessão do auxíliocreche, para trabalhadores com filhos pequenos.
Por conta da paralisação, alguns grupos já começaram
a sentir os reflexos. Como é o caso das entidades
empresariais que nessa terça-feira manifestaram
"profunda preocupação" com a manutenção da greve
dos rodoviários.
Por meio de uma nota, as entidades que representam
o comércio dizem que a paralização do transporte
público afeta a população na realização dos afazeres
básicos do dia a dia, e traz prejuízos ao Poder Público
com a redução da arrecadação de tributos. Há ainda a
preocupação com a economia e a retomada dos
empregos em um momento considerado crucial.
Leia a íntegra da nota
"As entidades empresariais - Associação Comercial do
Maranhão (ACM), Associação Maranhense de
Supermercados (Amasp), Câmara de Dirigentes
Lojistas de São Luís (CDL) e Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão
(Fecomércio-MA) - que representam o setor comercial,
manifestam profunda preocupação com a manutenção
da greve do transporte público de São Luís pelo 6º
(sexto) dia consecutivo. Em um momento em que o
comércio ludovicense inicia a recuperação das
vendas, após amargar meses de prejuízos decorrentes
da Pandemia, a paralisação dos ônibus coletivos
impõe mais uma queda no faturamento das empresas
e riscos à retomada dos empregos às vésperas do
período natalino. A situação afeta, ainda, toda a
população que necessita do transporte para ir à
escola, ao médico, ao posto de vacinação contra a
12
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COVID-19 ou qualquer outra tarefa do dia a dia, além
de trazer prejuízos ao Poder Público com a redução da
arrecadação de tributos oriundos das transações
comerciais. Considerando o atual cenário
socioeconômico, é imprescindível que empresários,
trabalhadores e o poder público estejam alinhados na
direção da reativação das atividades econômicas, com
foco na geração de empregos e no retorno da renda
das famílias. Assim, as entidades empresariais - ACM,
AMASP, CDL e FECOMÉRCIO - reivindicam a
resolução da crise do transporte público ludovicense
de modo responsável e urgente, sem onerar a
população com aumentos nas tarifas das passagens.
As entidades pleiteiam a adoção do bom senso de
todos os envolvidos - empresas do setor de transporte,
sindicato dos trabalhadores rodoviários e Prefeitura com vistas à garantia do direito constitucional de ir e
vir dos cidadãos".
Site: https://ma98.com.br/2021/10/29/sem-propostasrodoviarios-continuam-greve-na-grande-sao-luis/
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Deputados aprovam PL que beneficia
crianças em situação de vulnerabilidade
social
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na
sessão plenária desta quinta-feira (28), o Projeto de
Lei 352/2021, de autoria do deputado Ciro Neto (PP),
que institui as diretrizes para o programa 'SER
Criança', destinado a constituir espaços de
convivência onde serão prestados, no contraturno da
escola, serviços socioassistenciais, socioculturais,
socioeducativos e psicológicos a crianças em situação
de vulnerabilidade e alto risco social.
Segundo o PL, o programa será implementado por
meio de apoio à realização, em centros sociais ou
outros espaços especialmente constituídos para esse
fim, de serviços socioassistenciais, socioculturais,
socioeducativos e psicológicos. Os serviços deverão
incluir oficinas de estimulação cognitiva, artes, lazer,
além de perspectivas e temáticas de direitos
humanos.
Parceria
O programa abrangerá municípios com contingentes
de crianças em situação de vulnerabilidade e alto risco
social, ou seja, as que sofrem as consequências das
desigualdades sociais, da pobreza, da exclusão social
e da falta de vínculos afetivos na família e demais
espaços de socialização, pertencentes às famílias
selecionadas pelo Cadastro único (CAD) e que tenham
idade de quatro a 12 anos.
O PL estabelece que o programa deverá ser
executado mediante parcerias firmadas entre o
Governo do Estado e prefeituras municipais, mediante
livre adesão, por meio de convênios, acordos, ajustes
ou outros instrumentos congêneres.
Assembleia MA
Site: https://oquartopoder.com/politica/assembleiama/deputados-aprovam-pl-que-beneficia-criancas-emsituacao-de-vulnerabilidade-social/
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Preso em São João dos Patos acusado de
latrocínio em Balsas
Na manhã desta última quinta-feira (28) foi preso na
cidade de São João dos Patos um homem identificado
como Iran Cleones de Sousa, 27 anos, em
cumprimento a um mandado de prisão preventiva
expedido pela 4ª Vara da Comarca de Balsas,
atendendo a representação formulada pela Polícia
Civil.
A ordem de prisão decorreu de investigações
conduzidas pelo 2º Distrito Policial de Balsas, que
apontaram o homem como sendo o autor do latrocínio,
roubo seguido de morte, que vitimou Melquizedek
Carneiro dos Santos, de apenas 18 anos de idade. O
crime ocorreu no dia 11 de setembro, no Povoado
Aldeia.
Na data do crime, a vítima negociava com o autor a
venda de armas de fogo, momento em que se
desentenderam e o acusado, com a ajuda de um
adolescente, matou a vítima com disparos de arma de
fogo, tendo fugido do local em seguida, levando
consigo a arma de fogo e o celular da vítima.
O mandado de prisão foi difundido aos demais órgãos
de segurança pública e o investigado, que já
responde por homicídio, foi preso pela Polícia Militar
de São João dos Patos.
Envie informações à Redação dopeloatravés do
número.
Site: https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/presoem-saao-joaao-dos-patos-acusado-de-latrocainio-embalsas-27479.html
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Autor de latrocínio em Balsas é preso em
São João dos Patos
Na manhã desta última quinta-feira (28) foi preso na
cidade de São João dos Patos um homem identificado
como Iran Cleones de Sousa, 27 anos, em
cumprimento a um mandado de prisão preventiva
expedido pela 4ª Vara da Comarca de Balsas,
atendendo a representação formulada pela Polícia
Civil.
A ordem de prisão decorreu de investigações
conduzidas pelo 2º Distrito Policial de Balsas, que
apontaram o homem como sendo o autor do latrocínio,
roubo seguido de morte, que vitimou Melquizedek
Carneiro dos Santos, de apenas 18 anos de idade. O
crime ocorreu no dia 11 de setembro, no Povoado
Aldeia.
Na data do crime, a vítima negociava com o autor a
venda de armas de fogo, momento em que se
desentenderam e o acusado, com a ajuda de um
adolescente, matou a vítima com disparos de arma de
fogo, tendo fugido do local em seguida, levando
consigo a arma de fogo e o celular da vítima.
O mandado de prisão foi difundido aos demais órgãos
de segurança pública e o investigado, que já
responde por homicídio, foi preso pela Polícia Militar
de São João dos Patos.
Envie informações à Redação dopeloatravés do
número.
Site: https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/autorde-latrocainio-em-balsas-ae-preso-em-saao-joaao-dospatos-27479.html
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Após denúncias, Promotor de Justiça realiza
inspeção no sistema de saúde de Cantanhede
Alpanir Mesquita

Após denúncias protocoladas na Ouvidoria do
Ministério Público do Maranhão apontando
problemas na área da saúde do Município, a
Promotoria de Justiça de Cantanhede realizou
inspeção, no dia 22 de outubro, na obra de reforma do
Hospital Municipal, nas instalações da Secretaria de
Saúde, na Farmácia Básica do Município e verificou o
estado de conservação das ambulâncias.
"Recebemos demanda da Ouvidoria, relatando
deficiências nas ambulâncias e nos serviços e
instalações do Hospital Municipal", explicou o
promotor de justiça titular de Cantanhede, Márcio
Antônio Alves de Oliveira, que coordenou da inspeção.
De acordo com o representante do MPMA, a
Promotoria vai propor acordos de não persecução
cível e penal objetivando a implementação de
melhorias na saúde municipal. Também serão
fiscalizados o leilão das ambulâncias mais antigas e a
compra de um novo veículo.
"Verificou-se que a reforma que está sendo procedida
era necessária e razoável e notamos melhorias no
sistema de atendimento, em comparação com visita
anterior na unidade hospitalar, pois ocorreu a
instalação de um sistema eletrônico de chamada de
pacientes", afirmou o promotor de justiça.
Márcio Antônio Alves de Oliveira disse ainda que os
medicamentos da Farmácia Básica estavam também
dentro da normalidade. O secretário municipal de
Saúde, Jairon Dantas Paiva, acompanhou as vistorias.
Redação: CCOM-MPMA.
Site: https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/10/aposdenuncias-promotor-de-justica.html
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MARANHÃO/PARÁ: OPERAÇÃO
CONJUNTA DAS POLÍCIAS DO PARÁ E
MARANHÃO PRENDE SEIS PESSOAS
SUSPEITAS DE HOMICÍDIO, EM
IMPERATRIZ, AÇAILÂNDIA E OUTRAS
CIDADES DO PARÁ
Carlos Cristiano

entorpecente semelhante à maconha.

Execução ocorreu em setembro de 2020. As prisões
foram feitas pela Polícia Civil durante a Operação Bora
Tora , no Pará e no Maranhão.

As investigações foram feitas pela Divisão de
Homicídios. A Operação que resultou nas prisões
contou com cerca de 100 policiais e foi coordenada
pela Diretoria de Polícia Especializada, por meio da
Divisão de Homicídios (DH), com o apoio da
Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais
(CORE), bem como do Grupamento Aéreo de
Segurança Pública (Graesp) e também da Polícia
Civil do Maranhão.

Seis homens foram presos na manhã desta quintafeira (28) pela Polícia Civil. O grupo é suspeito de
envolvimento na morte do empresário Diogo Sampaio
de Souza, assassinado em setembro de 2020, no
município de Marabá, sudeste do Pará. A vítima foi
atingida por disparo de arma de fogo em plena luz do
dia. O mandante do crime, que já havia sido sócio da
vitima, também foi preso.
A operação ocorreu em cinco cidades paraenses e em
duas no Maranhão. De acordo com a Polícia Civil, as
investigações apontam que o grupo é envolvido
diretamente no crime. Além do mandante, foram
presos o motorista do veículo utilizado na execução, o
executor que disparou contra o empresário, o
responsável por monitorar a vítima e também
intermediadores de toda a logística da ação criminosa.
Os seis presos foram conduzidos à Belém e ficarão à
disposição da Justiça, no Pará.
As prisões ocorreram durante a operação Bora Tora ,
da Polícia Civil, que cumpriu, ao todo, oito mandados
de prisão e dez de busca e apreensão. No Pará, a
operação foi deflagrada nas cidades de Belém,
Marabá, Parauapebas, Afuá e Tucuruí. Já no
Maranhão, a ação foi feita em Açailândia e Imperatriz.
A PC também apreendeu, durante a operação, uma
pistola glock calibre ponto 40, espingarda calibre 12,
revolver calibre 22, pistola PT100, pistola G2C, além
de munições, equipamentos eletrônicos,
documentações, bem como uma porção de substância

Motivação do crime
De acordo com a Policia Civil, foi constatado, durante
as investigações, que existia uma discordância e
disputas por áreas de mineração entre a vítima e o
mandante do crime. A PC informou que ambos
possuíam empresa mineradora em áreas próximas e
já haviam sido sócios.
De acordo com as investigações, o empresário que foi
preso como mandante do crime ofereceu e pagou
recompensa pelo homicídio contra Diogo.
A morte de Diogo Sampaio de Souza ocorreu no dia
20 de setembro de 2020 quando o empresário
chegava à casa dos sogros, na av. Getúlio Vargas, em
Marabá. Ele foi atingido por um disparo de arma de
fogo, efetuado de dentro de um veículo estacionado
em frente ao local do crime.
Câmeras de segurança registraram o momento do
atentado. As imagens mostram a movimentação
próximo à rampa de descida para a praia do Tucunaré.
Pessoas transitam normalmente. Na ocasião, há até
uma viatura de fiscalização de trânsito estacionada
próximo à vítima.
18
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Diogo aparece em pé conversando com duas pessoas,
quando há o disparo e ele cai no chão. Os tiros
partiram de um carro branco que estava estacionado
com o pisca alerta ligado. O atirador estava no banco
de trás do veículo e, de acordo com a polícia, atingiu a
vítima na cabeça.
G1/PA
Site:
https://www.carloscristiano.com/2021/10/maranhaoparaoperacao-conjunta-das.html
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BLOG DO DANIEL SOUSA JORNALISMO DE VERDADE / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Sex, 29 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Possível fraude em contrato para aquisição
de merenda escolar é alvo de investigação
em Codó
Daniel Sousa

Uma possível fraude em um contrato para futura
aquisição de gêneros alimentícios destinados à
merenda escolar, coloca o prefeito de Codó, Zé
Francisco, mais uma vez na mira do Ministério
Público Estadual.
De acordo com informações, as irregularidades foram
apontadas no Processo Licitatório Pregão Presencial
nº 07/2021, por meio da Secretaria Municipal de
Educação de Codó. O Ministério Público instaurou
um inquérito que vai apurar o caso para analisar se
houve prática de improbidade administrativa.
Site: https://blogdodanielsousa.com.br/possivel-fraudeem-contrato-para-aquisicao-de-merenda-escolar-e-alvode-investigacao-em-codo/
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BLOG DO MAYLSON REIS / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Sex, 29 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Operação Policial prende traficante de
drogas e apreende armas de fogo e munições
no Povoado Três Palmeiras em Vargem
Grande MA
Na manhã desta quinta-feira (28/10) as polícias civil e
militar de Vargem Grande e a polícia civil de ItapecuruMirim realizaram uma operação conjunta no povoado
Três Palmeiras, zona rural do município, com o
objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva
expedido pela Comarca de Chapadinha em desfavor
de Antônio de Paula Oliveira Silva, vulgo Sete,
foragido e condenado pelos crimes de posse ilegal de
arma de fogo e tráfico de drogas, ocorridos no ano de
2010 em Chapadinha.
Na manhã desta quinta-feira (28/10) as polícias civil e
militar de Vargem Grande e a polícia civil de ItapecuruMirim realizaram uma operação conjunta no povoado
Três Palmeiras, zona rural do município, com o
objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva
expedido pela Comarca de Chapadinha em desfavor
de Antônio de Paula Oliveira Silva, vulgo Sete,
foragido e condenado pelos crimes de posse ilegal de
arma de fogo e tráfico de drogas, ocorridos no ano de
2010 em Chapadinha.
De acordo com o delegado Bruno Sobreira, na
residência do condenado, que é considerado um
elemento de alta periculosidade, foram encontradas
três armas de fogo, 79 munições de vários calibres,
aproximadamente 1kg de droga do tipo maconha, um
pássaro silvestre encarcerado e dinheiro em espécie.

Desta forma, Sete foi preso também em flagrante por
tráfico de drogas, posse ilegal de munição e de arma
de fogo e cativeiro de pássaro da fauna silvestre.
MAIS PRISÕES
MAIS PRISÕES
Outras duas pessoas, ambas maiores de idade, que
se encontravam no local, também receberam voz de
prisão por participação nos crimes acima descritos. Os
três foram autuados e seguirão para o presídio de
Itapecuru-Mirim, onde ficarão à disposição do poder
judiciário.
Outras duas pessoas, ambas maiores de idade, que
se encontravam no local, também receberam voz de
prisão por participação nos crimes acima descritos. Os
três foram autuados e seguirão para o presídio de
Itapecuru-Mirim, onde ficarão à disposição do poder
judiciário.
Site:
https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/10/operaca
o-policial-prende-traficante-de.html

De acordo com o delegado Bruno Sobreira, na
residência do condenado, que é considerado um
elemento de alta periculosidade, foram encontradas
três armas de fogo, 79 munições de vários calibres,
aproximadamente 1kg de droga do tipo maconha, um
pássaro silvestre encarcerado e dinheiro em espécie.
Operação Policial no povoado Três Palmeiras.
Operação Policial no povoado Três Palmeiras.
Desta forma, Sete foi preso também em flagrante por
tráfico de drogas, posse ilegal de munição e de arma
de fogo e cativeiro de pássaro da fauna silvestre.
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TV BAND MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - BRASIL URGENTE MARANHÃO. Sex, 29 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Greve de ônibus em São Luís e região chega
ao nono dia hoje (29)
Jeisael Marx

Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/29/TVBANDMARAN
HOSOLUSMA-00.24.55-00.43.24-1635545397.mp4
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RÁDIO EDUCADORA AM 560 / SÃO LUÍS / MA - JORNAL BRASIL HOJE. Sex, 29 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Greve de ônibus em São Luís e região chega
ao nono dia hoje (29)
Cléber Moletta e Jorge Teles

Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/29/RDIOEDUCADO
RAAM560SOLUSMA-07.01.48-07.05.15-1635512853.mp3
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RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - ABRINDO O VERBO. Sex, 29 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

TCE realizará fiscalização nos contratos do
sistema de transporte urbano de São Luís
Jeisael Marx

Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/29/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-16.20.24-16.25.19-1635543433.mp3
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RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - PONTO FINAL. Sex, 29 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Operação da polícia faz cumprimento de 8
mandatos
Jorge Aragão

Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/29/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-08.17.23-08.18.52-1635506820.mp3
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RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Sex, 29 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

9º dia de greve dos rodoviários em São Luís
Gilberto Lima

Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/29/RDIOTIMBIRAAM
1290SOLUISMA-10.15.22-10.20.47-1635519666.mp3
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