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Polícia Civil cumpre mandados de busca e
apreensão em Chapadinha e Mata Roma
Em operação policial desencadeada nessa quartafeira
(27), a Polícia Civil do Maranhão, por meio da 3ª
Delegacia Regional de Chapadinha, com o 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. As diligências fazem parte
das investigações a respeito do desvio de bens
apreendidos em inquéritos policiais e processos
judiciais em Chapadinha.
Durante as diligências, foram cumpridos três
mandados de busca e apreensão em Chapadinha e
um em Mata Roma. As buscas foram feitas em
endereços residenciais dos investigados 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. 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.
O Inquérito Policial avança com as diligências em tela
e o mais breve possível será concluído e enviado à

Justiça do Estado do Maranhão. (LUCIENE VIEIRA)

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

Comissão Ambiental do MPMA discute
reaproveitamento de alimentos
Em reunião realizada na manhã desta quartafeira, 27,
na Procuradoria Geral de Justiça, a Comissão de
Gestão Ambiental do Ministério Público do
Maranhão, formada por membros e servidores da
instituição, discutiu assuntos como reaproveitamento
de alimentos (gastronomia sustentável) e redução de
consumo de energia e água.
O encontro foi conduzido pela presidente da Comissão
Ambiental, procuradora de justiça Mariléa Campos dos
Santos Costa. Também participaram a promotora de
justiça Alessandra Darub (chefe de gabinete da
Corregedoria- Geral do MP) e servidores de vários
setores do Ministério Público. "Agradeço a presença
de todos e informo que, na pauta de hoje, vamos
continuar a discutir medidas e práticas importantes
para a economia de recursos e melhoria do ambiente
da instituição", disse Mariléa Campos.
As professoras Fabiana Brito Cantanhede e Ariadne
Rocha, do departamento de Biologia da Universidade
Estadual do Maranhão (Uema), discorreram sobre a
importância do aproveitamento completo dos
alimentos para evitar o desperdício, incluindo o uso
das cascas das frutas e legumes para a produção de
sucos, doces, temperos e pratos.
De acordo com Fabiana Cantanhede, falta
conhecimento entre a população para um
aproveitamento mais apurado dos alimentos, o que
diminuiria o desperdício. "Com a pandemia e a crise
econômica aflorou ainda mais a necessidade de as
pessoas buscarem alimentos. Muitas crianças e
famílias ficaram sem alimentação ou estão em
situação de insegurança alimentar.
Por isso, é necessário que se conheça melhor as
formas e técnicas de aproveitamento dos alimentos",
completou a docente.
Na reunião, foi ressaltado que entre benefícios da
gastronomia sustentável estão a redução de resíduos
e a produção de uma comida mais saudável.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/T4EJ9
Gq=EpTCICCeJ6TFn9wSLQTv6wECHtT72em
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Justiça institui campanha em combate à
violência sexual infantil em Balsas
O Poder Judiciário do Maranhão e o Ministério
Público Estadual (MPMA) lançaram a campanha
"Bela Infância", no município de Balsas (MA), com a
assinatura de carta de compromisso em prol do
cumprimento do protocolo integrado de atenção às
crianças e adolescentes, na universidade Unibalsas.
O presidente da Coordenadoria da Infância e
Juventude (CIJ), desembargador José Ribamar
Castro, representou a Corte Estadual de Justiça.
"É prioridade absoluta enfrentarmos a exploração
sexual de crianças e adolescentes, propiciando o
amparo e o respeito à dignidade das vítimas dos
abusos", afirmou.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau
ressaltou o esforço conjunto das instituições em
defesa da dignidade das crianças e adolescentes de
Balsas. "Todas as instituições trabalhando com afinco,
ao lado da sociedade, irão colaborar para a redução
dessa violência absurda contra aqueles que serão o
futuro do país", enfatizou.
A solenidade contou com a presença de
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil
(subseção de Balsas), Defensoria Pública do Estado,
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil,
Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Conselho
Tutelar, CREAS, Prefeitura e Câmara de Vereadores
de Balsas.
Na ocasião, o desembargador Ribamar Castro reuniuse, ainda, com o juiz Rafael Felipe de Souza Leite
(titular da 3ª Vara de Balsas), a juíza Nirvana Maria
Mourão Barroso (Juizado Especial Cível e Criminal de
Balsas) e a equipe multiprofissional do Fórum, para
dialogar sobre as questões atinentes à área e discutir
possíveis ações em conjunto, visando fortalecer os
projetos da CIJ no Sul do Maranhão.
CARTA-COMPROMISSO - Durante o evento, o juiz
Douglas Lima da Guia fez a leitura da cartacompromisso e do protocolo integrado de atenção às
vítimas de violência sexual, pelo qual as autoridades
signatárias comprometem- se a fazer cumprir o
referido protocolo, "efetivando- se medidas concretas
de implementação, manutenção e efetivação da
garantia de direitos".

A carta foi assinada pelos representantes das
instituições parceiras, que são: o prefeito Érick
Augusto Silva; vereador Moisés Coelho (presidente da
Câmara de Vereadores); o defensor público Magdiel
Pacheco Santos (do Núcleo da Criança e do
Adolescente); advogado José Afonso Bezerra Júnior
(pres. da subseção da OAB); inspetor Marcelo José da
Silva (da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal);
delegado regional da Polícia Civil Fagno Vieira; major
Willys do Nascimento (comandante do 4º Batalhão de
Bombeiros Militar); Mizael Martins (comandante da
Guarda Municipal de Balsas) e o conselheiro tutelar
Jango Ferreira.
CONCURSO ARTÍSTICO- LITERÁRIO - Durante a
solenidade estudantes de escolas da rede municipal
de Balsas foram premiados pelos seus trabalhos de
redação, músicas, poesias e outras manifestações
artísticas com enfoque sobre a temática da violência
sexual contra crianças e adolescentes. Participaram
da premiação alunos na faixa etária de 10 a 14 anos
das escolas Eliezilda Coelho Rocha, Agostinho Neves
e Raimundo Pereira da Silva (zona rural do município).
Os escolhidos receberam notebooks como prêmio.
ALERTA - Conforme o alerta do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), devido à crise de
saúde causada pela Covid-19 e ao fechamento de
escolas e outros locais, as crianças estão mais
vulneráveis à violência durante a pandemia. Por
consequência, o número de denúncias também
diminuiu.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/T4EJ9
Gq=EpTCICCeJ6TFn9wSLQTv6wECHtT72em
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Transfóbico - FORA DA PAUTA
O senador Roberto Rocha pode ser alvo de processos
da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPEMA), da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e do
Ministério Público após ter feito comentário
considerado transfóbico nas redes sociais na terçafeira, 26.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/T4EJ9
Gq=EpTCICCeJ6TFn9wSLQTv6wECHtT72em
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Nota de Solidariedade
A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa
do Maranhão manifesta solidariedade à deputada
estadual Detinha que, na última terça-feira, 26 de
outubro, durante sessão plenária, compartilhou
conosco a sua revolta com a ação truculenta da qual
foi vítima, segundo ela, por parte de policiais que
integram o Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), no último dia 6 de
outubro.
Diante deste lamentável relato da colega deputada
Detinha, manifestamos nossa total reprovação à
atitude dos agentes envolvidos na ação. Reiteramos
ainda que não toleramos e nunca vamos normalizar
nenhum tipo de abuso da força policial, principalmente
contra mulheres.
Daniella Tema
Deputada Estadual
Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão
Site: http://www.al.ma.leg.br/../noticias/42220
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Polícia Civil desmonta esquema que
desviava bens de inquéritos em Fórum de
Chapadinha (Maranhão)
Redação

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.
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.
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://enquantoissonomaranhao.com.br/policiacivil-desmonta-esquema-que-desviava-bens-deinqueritos-em-forum-de-chapadinha/
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Mical Damasceno derrama preconceito
contra influencer maranhense
A deputada estadual, que se diz evangélica, patriota e
cristã, Mical Damasceno (PTB), já conhecida por seus
discursos carregados de ódio e preconceito contra as
minorias, criticou o fato da influencer maranhense Alex
Brito, conhecida como Bota Pó, ter sido a escolhida
para fazer a propaganda de divulgação da plataforma
de ensino online Gonçalves Dias, lançada pelo
Governo do Maranhão.

necessárias sobre o crime de transfobia cometido pelo
senador. Quem sabe a deputada Mical não poderá ter
o mesmo destino.

Em discurso proferido durante a sessão dessa quartafeira, 27, na Assembleia Legislativa, a parlamentar
desejou que outros estudantes fizessem a propaganda
da plataforma, desmerecendo o fato de Bota Pó
também ser estudante da rede estadual de ensino, no
município de Bacabal, e de possuir grande
representatividade, até fora do Maranhão, por causa
do seu trabalho.

Site: https://g7ma.com/mical-damasceno-derramapreconceito-contra-influencer-maranhense/

"Trata-se de um jovem, um adolescente de 16 anos,
que tem um codinome Bota Pó. Isso mesmo! É Alex
Brito, um adolescente homossexual, que se veste
como mulher, e que ficou conhecido nas redes sociais
por colocar pó na cara. Meu Deus do céu! Por fazer
maquiagem. Ele foi escolhido e chamado para fazer a
propaganda da plataforma de ensino do nosso estado.
Queridos, façam as suas próprias conclusões, mas eu
chamo isso de doutrina ideológica com o dinheiro
público", afirmou a deputada.
Não satisfeita, Mical ainda chamou a influencer de
aberração. "Um adolescente, um menino, que se veste
de mulher, que ensina a se maquiar, é que representa
os estudantes maranhenses. Isso é uma aberração!
Isso nos traz tristezas. Eu fiquei estarrecida quando eu
vi esse vídeo com esse garoto que vai fazer a
representação da plataforma digital!" afirmou.
O que está por trás do discurso da parlamentar nada
mais é do que o preconceito contra a influencer
maranhense em razão da sua orientação sexual. O
mesmo preconceito mostrado pelo senado Roberto
Rocha (PSDB) que, em uma postagem na rede social,
praticou o crime de transfobia contra a jovem
influencer.
Por causa dessa postagem, que até já foi apagada,
Rocha poderá ser processado: a Secretaria Estadual
de Direitos Humanos e Participação Popular acionou
a Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e
o Ministério Público para que adotem as medidas

Mical que virou chacota na sociedade maranhense ao
confundir bloquete com boquete, agora quer dar lição
de moral sendo preconceituosa, mostrado que seu
coração é mais sujo que uma fossa cheia de fezes.
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Deputada evangélica critica escolha de
jovem trans para publicidade do governo
SÃO LUÍS - A deputada estadual Mical Damasceno
(PTB) decidiu entrar na polêmica sobre a escolha da
jovem Alex Brito, a "Bota Pó", como garota
propaganda de uma peça publicitária sobre o
lançamento da plataforma Gonçalves Dias de ensino criada para oferecer conteúdo educativo que auxiliará
o ensino remoto de estudantes da rede pública
estadual.
Bota Pó é uma 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.
A propaganda já havia sido alvo de pesadas críticas
por parte do senador Roberto Rocha (sem partido) .
Ele foi denunciado pela Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpo) à
Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA),
à Procuradoria Geral do Estado (PGE) e ao Ministério
Público por comentário considerado transfóbico.
Evangélica, Mical destacou a importância do projeto, e
parabenizou a homegem feita ao poeta maranhense,
mas questionou o fato de não haver sido escolhida,
por exemplo, 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.
"Uma tentativa de empurrar goela abaixo uma visão
distorcida do que pensam ser o progresso e o fim das
diferenças , declarou.
E completou: "Queridos, façam as 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 a 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
dessa 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!",
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2021/10/28/deputada-evangelica-criticaescolha-de-jovem-trans-para-publicidade-dogoverno.shtml
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Desmontado esquema que desviava bens de
inquéritos em Fórum de Chapadinha
Da Redação, com informações da Polícia Civil

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.
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.

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://oimparcial.com.br/noticias/2021/10/desmontadoesquema-que-desviava-bens-de-inqueritos-em-forum-dechapadinha/
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CANTANHEDE - MPMA realiza inspeção
no sistema de saúde do Município
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.
Site: https://omaranhense.com/cantanhede-mpmarealiza-inspecao-no-sistema-de-saude-do-municipio/
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Esquema criminoso desviava objetos
apreendidos em inquéritos policiais e
processos judiciais
Em operação policial desencadeada na última quartafeira (27), a 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.
Segundo o delegado Jesimiel Alves , durante as
diligências, foram cumpridos três mandados de busca
e apreensão no município de Chapadinha e um em
Mata Roma. Os mandados foram cumpridos em
endereços residenciais dos investigados e no Setor de
Distribuição do Fórum de Chapadinha.
Com base em solicitação da Direção do Fórum, a
Polícia Civil do Maranhão abriu uma investigação
sobre a subtração 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.
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://portalguara.com/esquema-criminosodesviava-objetos-apreendidos-em-inqueritos-policiais-eprocessos-judiciais/
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ESQUEMA QUE DESVIAVA BENS
APREENDIDOS EM INQUÉRITOS
POLICIAIS É DESMANCHADO
Em operação policial desencadeada na última quartafeira (27), a 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.
Segundo o delegado Jesimiel Alves , durante as
diligências, foram cumpridos três mandados de busca
e apreensão no município de Chapadinha e um em
Mata Roma. Os mandados foram cumpridos em
endereços residenciais dos investigados e no Setor de
Distribuição do Fórum de Chapadinha.
Com base em solicitação da Direção do Fórum, a
Polícia Civil do Maranhão abriu uma investigação
sobre a subtração 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.
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://alexcarlos.com.br/esquema-que-desviavabens-apreendidos-em-inqueritos-policiais-edesmanchado/
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ARARI - MPMA acompanha cumprimento
do calendário escolar e medidas sanitárias
Em audiência extrajudicial realizada nesta quarta-feira,
27, coordenada pela promotora de justiça Patrícia
Fernandes Gomes Costa Ferreira, o Ministério
Público do Maranhão cobrou do Município de Arari e
das autoridades da área da educação o cumprimento
do calendário escolar referente aos anos de 2020 e
2021. As autoridades sanitárias também foram
questionadas sobre os protocolos de segurança nas
escolas.
Participaram da audiência a secretária municipal de
Saúde, Rosário do Desterro Abas; a coordenadora da
Vigilância Sanitária, Maria do Bom Parto Mendes
Bogéa; os conselheiros tutelares Nayara Ferreira de
Carvalho e Antônio Israel Salviano. O prefeito Rui
Fernandes Ribeiro Filho foi representado pela
procuradora do Município, Sânia Cristina Cruz Silva.
Igualmente participou a diretora da Escola Dr. Paulo
Pereira Rego, Luene Sena.

procuradora do Município, Sânia Cristina Silva,
informou que há necessidade de permanência das
aulas na modalidade híbrida, pois algumas escolas
não têm condições físicas para receber os alunos de
forma presencial e manter o distanciamento
necessário.
A secretária municipal de Saúde informou que a
vacinação na cidade de Arari está adiantada,
atualmente na faixa etária de 13 e 14 anos. Além
disso, a terceira dose está sendo ministrada nos
idosos e pessoas com comorbidades.
Luene Silva informou que na escola Dr. Paulo Pereira
Rego o ensino presencial tem revezamento de alunos.
Um grupo frequenta as aulas nas segundas e terçasfeiras, enquanto o outro nas quartas e quintas-feiras.
DELIBERAÇÕES

A titular da Promotoria de Justiça de Arari, Patrícia
Fernandes Gomes Costa Ferreira, explicou que a
audiência tem por objetivo tratar sobre o retorno das
aulas presenciais e híbridas, cumprimento do
calendário escolar e vacinação de professores e
alunos.

Ao final da audiência, ficou acertado que o Ministério
Público do Maranhão vai oficiar à Secretaria Municipal
de Educação para que informe e encaminhe
documentos comprovando o cumprimento do
calendário escolar, referente ao ano de 2020, e
informe sobre 2021.

A secretária municipal de Saúde apresentou
informações sobre o contato com a Secretaria de
Educação e informou que o retorno do ensino
presencial é iminente, considerando que todos os
professores estão devidamente vacinados.

Também será solicitado o encaminhamento da relação
de todas as unidades escolares municipais e em quais
o ensino permanece híbrido e em quais já retornou
presencial; medidas adotadas quanto ao transporte
escolar dos alunos, higienização, sanitização e
manutenção do distanciamento social a fim de evitar
contaminação de Covid-19.

Em seguida, a coordenadora da Vigilância Sanitária
informou sobre o caso de uma professora, no povoado
Bamburral, que contraiu Covid e se recusava a tomar
a vacina. As aulas na escola da referida professora
foram suspensas e nenhum aluno foi contaminado.
Maria do Bom Parto Mendes Bogéa afirmou que se
reuniu com o Sindicato dos Trabalhadores Públicos de
Arari, professores, pais de alunos, secretário municipal
de Educação e diretores de escolas para tratar sobre
os protocolos sanitários a serem seguidos como
requisito para o retorno das aulas presenciais e
híbridas.
Os conselheiros tutelares informaram que vão fazer
visitas semanais nas escolas para verificar a estrutura
dos prédios e cumprimento dos protocolos. A

A Secretaria Municipal de Educação deverá informar
se há professores que não foram vacinados. Já a
Secretaria Municipal de Saúde deverá encaminhar
lista dos professores vacinados.
Site: https://alexcarlos.com.br/arari-mpma-acompanhacumprimento-do-calendario-escolar-e-medidassanitarias/
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PGJ manda investigação contra Felipe dos
Pneus por suspeita de 'rachadinha' para
Promotoria Criminal
Yuri Almeida

A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) do Maranhão,
encaminhou à Direção das Promotorias de Justiça da
Capital, para distribuição a uma das Promotorias de
Justiça Criminais, uma investigação instaurada contra
o atual prefeito de Santa Inês, Felipe dos Pneus, por
suspeita de prática de "rachadinha".
A determinação, assinada pela subprocuradora-geral
de Justiça para assuntos jurídicos, Lize de Sá Costa,
atende sugestão do promotor Pedro Lino Curvelo, da
Assessoria Especial de Investigação, braço direito do
órgão máximo do Ministério Público, em razão da
perda de foro do gestor municipal, que à época dos
fatos apurados ocupava o cargo de deputado estadual
na Assembleia Legislativa do Estado.
A apuração foi aberta em março de 2020, inicialmente
como notícia de fato, com base em mensagem
encaminhada à Ouvidoria do MP-MA, de forma
anônima, e convertida em procedimento investigatório
criminal ainda naquele ano, em dezembro. A
documentação entregue ao MP maranhense aponta
indícios de que Felipe dos Pneus estaria se
apropriando de parte dos vencimentos de seus
assessores da Casa legislativa, alguns sob suspeita
de que seriam funcionários fantasmas.
Todos esses funcionários já foram ouvidos no âmbito
da investigação, em oitivas iniciadas em fevereiro,
segundo apurou o ATUAL7. Contudo, medidas
comuns nesse tipo de investigação, como quebra de
sigilos bancário e fiscal dos envolvidos no suposto
esquema para identificar eventuais movimentações e
depósitos, ainda não teriam sido realizadas.
Recentemente, os autos foram movimentados para a
10ª Promotoria Criminal de São Luís, e, em seguida,
também para a 5ª Promotoria de Justiça de Probidade
Administrativa, que apura o caso no âmbito cível.
Apesar de haver sido oficiado a respeito da
investigação desde outubro do ano passado, e se
manifestado nos autos quando ainda era deputado,
em nota ao ATUAL7, o prefeito de Santa Inês disse
que nunca recebeu "nenhuma informação ou

questionamentos quanto a existência de qualquer
irregularidade" em seu gabinete no período que em
exerceu o mandato parlamentar, e que está
"inteiramente à disposição" das autoridades para
"quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários".
Sempre fui um parlamentar atuante e comprometido
com o povo do Maranhão e, em especial, com os
cidadãos de Santa Inês", declarou.
"A minha atividade parlamentar jamais foi
condicionada ou subordinada a qualquer troca de
favores políticos. Essa narrativa, que foi criada pelos
meus opositores como forma de tentar arranhar a
minha imagem às vésperas das eleições municipais de
2020, não prospera. O povo de Santa Inês acreditou
nas minhas propostas e sonhou com um novo tempo tempo de crescer -, e agora estão experimentando a
verdadeira mudança", completou.
Apesar da solicitação de posicionamento haver sido
feita ao contato pessoal de Felipe dos Pneus, já que o
procedimento investigatório criminal nada diz respeito
ao mandato de prefeito, a resposta ao ATUAL7 foi
enviada por Vagner Silva, que até recentemente
ocupava o departamento de comunicação da
Prefeitura de Santa Inês e, atualmente, é secretário de
Articulação Política do município.
Na nota, sem citar nomes nem confirmar se envolve a
investigação sobre prática de "rachadinha", o gestor
municipal insinua que estaria sendo chantageado por
alguém. Em outro trecho, classifica a informação como
notícia falsa.
"Não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido
ou chantageado por quem quer que seja. Requentar
fatos não passa de uma tentativa espúria de querer
atingir à minha reputação, aos meus familiares e à
minha gestão à frente do município. Respeito a
imprensa livre, mas não tolerarei fakes news
respaldadas por denúncias anônimas e infundadas,
que não são expedientes compatíveis com
democracias saudáveis", disse.
Segundo a representação que fundamenta o PIC,
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como é chamado internamente esse tipo de
investigação que pode resultar na abertura de ação
penal, entre os funcionários que teriam sido obrigados
a devolver parte do salário ao hoje prefeito de Santa
Inês está o assistente técnico legislativo David
Pinheiro Silva. Embora tivesse vencimentos de R$ 6,2
mil na Assembleia Legislativa, a suspeita é de que
usufruía tão somente de R$ 500 do próprio salário.
Outra pessoa que a investigação apura se também
devolvia parte dos mais de R$ 17 mil mensais que
recebia dos cofres públicos para Felipe dos Pneus é
Ana Valéria Santos Araújo. Além disso, há suspeita de
que ela sequer prestava serviço para o gabinete do
então deputado, mas em um escritório de
contabilidade.
A investigação se debruça ainda sobre outros
funcionários comissionados na Alema, como Eleide
Sousa da Cruz, Rosele Emmanuelle Bezerra, que
seria ajudante em um posto de lavagem de carros em
Santa Inês, e Temístocles Santos Braga, que seria
motorista de Felipe dos Pneus.
O ATUAL7 não conseguiu o contato de nenhum deles.
A "rachadinha", como vulgarmente é conhecido esse
tipo de peculato (crime do agente público que toma
para si bem ou recurso público sob seu controle),
ocorre quando o legítimo detentor do poder
discricionário de nomear escolhe determinada pessoa
para exercer uma função vinculada ao exercício de um
cargo de confiança, e esta passa a receber apenas
uma parcela ou fração dos seus vencimentos,
devolvendo todo o restante para o chefe.
Se confirmada, esse tipo de conduta se amolda ainda
aos crimes de concussão e corrupção passiva, todos
com penalidades que resultam em prisão, e
improbidade administrativa, por enriquecimento
ilícito, que pode ocasionar, dentre outras punições, a
perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, multas e devolução do dinheiro desviado aos
cofres públicos.
Site: https://atual7.com/noticias/politica/2021/10/pgjmanda-investigacao-contra-felipe-dos-pneus-porsuspeita-de-rachadinha-para-promotoria-criminal/
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Pasmem, prefeito Léo Cunha pretende
"torrar" a "bagatela" de mais de R$ 1 Milhão
com Decoração de Natal
Seria cômico, se não fosse trágico. O prefeito de
Estreito, Leoarren Túlio de Sousa Cunha, o "Léo
Cunha" pretende transformar a pequena cidade de
Estreito, localizada no sul do Maranhão, na nova
"Gramado do Nordeste", em referência a cidade do Rio
Grande do Sul que é conhecida por ter o "Natal Luz",
que atrai turistas de todas as partes do mundo.
Diante a uma crise financeira Nacional gravíssima,
onde os preços da energia elétrica, alimentação e
combustíveis estão nas alturas, esperava-se no
mínimo que o gestor economizasse os recursos
públicos para investir em questões mais importantes e
necessárias. Más, em Estreito parece que a regra
sempre será a uma exceção.
Cunha parece ter esquecido que uma boa parte da
população do seu município, inclusive que votou nele,
irá ficar sem ter sequer o que comer no Natal,
enquanto ele (Léo Cunha) e outros políticos que
"abocanham" altos salários, pagos com dinheiro
público, vão está ostentando mansões, jóias, viagens,
hotéis, bebidas caras e carros de luxo.
O valor é tão discrepante que basta fazer uma simples
comparação com outras cidades, a exemplo de
Campo Grande, capital do Estado do Mato Grosso do
Sul, onde o valor gasto no Natal de 2020 foi pouco
mais de R$ 500 mil reais, com previsão de R$ 1
milhão para 2021.
Agora pense no seguinte. Uma capital do porte de
Campo Grande irá gastar o mesmo valor que Estreito
pretende "torrar" com decoração de Natal. É no
mínimo estranho.
Outro ponto que é importante salientar, é que trata-se
de uma festa Natalina, ou seja, uma festa temporária,
portanto logo após o Natal o dinheiro gasto se
transforma apenas em mera lembrança.
Enquanto a farra com dinheiro público segue a passos
largos, os professores daquele município não foram
beneficiados com o pagamento de sua data base e
progressões. O prefeito usa inclusive "a falta de
dinheiro" como um dos motivos para não cumprir com
sua obrigação para com a classe.

Dias atrás quando encaminhou o "projeto imoral" de
reajuste da Contribuição de Iluminação Pública para a
Câmara de Vereadores, se queixou de que a prefeitura
tem gastado muito com a iluminação das ruas. Agora
ele quer em plena crise hídrica, não só aumentar a
conta e consumo, mas também usar dinheiro público
para satisfazer seu ego. Vai entender!
Com a palavra, o Ministério Público do Estado do
Maranhão!
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/pasmemprefeito-leo-cunha-pretende-torrar-a-bagatela-de-maisde-r-1-milhao-com-decoracao-de-natal/

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qui, 28 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

FÓRUM DE CHAPADINHA É ALVO DE
BUSCAS APÓS DESVIOS DE BENS
APREENDIDOS EM INQUÉRITOS
Leandro de Sá

empresa Google INC.
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Fonte: Neto Ferreira

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.
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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

Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/forum-dechapadinha-e-alvo-de-buscas-apos-desvios-de-bensapreendidos-em-inqueritos/

BLOG DO HOLDEN ARRUDA - ÚLTIMAS. Qui, 28 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Empresa novinha faturou contrato de
iluminação pública em Buritirana
Mesmo com uma vasta dificuldade de providenciar
documentos e uma agilidade fenomenal, a empresa
loc Fácil locação e serviços ltda com apenas 1 ano de
criação, faturou um contrato (veja aqui) no valor R$
988 mil reais para cuidar dos serviços de iluminação
pública pelo período de 1 ano na cidade de Buritirana.
A empresa de Vanessa Santana, apesar de não
aparecer no contrato, é representada pelo esposo
Francisco Elkson, que não aparece na constituição da
empresa, mas é um buritiranense raiz que abriu a
empresa no nome da esposa, erradicada em
Imperatriz. Localizada no povoado Camaçari, a
empresa pouco se destaca no meio em que foi
contratada apesar dos pareceres
técnicos apresentados. Mas vamos as dificuldades
ocorridos no processo de licitação, ou pregão, mais
uma vez, de forma presencial, conforme analise de
técnico da nossa confiança.
O pregoeiro abriu a sessão as 11h, detectou que a
empresa estava faltando a certidão negativa de
falência e concordata, e foi declarada inabilitada.
Ocorre que a empresa conseguiu uma certidão em
menos de 2h junto ao Fórum. Num pedido normal, u
ma certidão levaria em média 48h pra sair.
Em imperatriz, por exemplo, com tudo informatizado,
leva em média 2 dias para entregar.
Mas na ata que declarou inabilitada não marcou a
nova sessão para apresentação do documento.
Interessante é que em pleno horário de almoço, o
fórum funcionou e entregou em tempo recorde a
certidão, isso saindo de Buritirana a João Lisboa, se é
que essa viagem ocorreu.
Sem analisar a veracidade dos documentos, somente
esse tramite já contem irregularidades para impedir o
avanço do pregão presencial
O pregão ocorreu em maio deste ano e deve receber
aditivo visto que vencerá no inicio do ano que vem,
portanto, é preciso o Ministério Público ficar atento
as continuidade dos contratos que foram finalizados
antes da recomendação a prefeitura para que os
pregões passassem, em sua maioria, a ser realizado
de forma virtual.
Mesmo com uma vasta dificuldade de providenciar

documentos e uma agilidade fenomenal, a empresa
loc Fácil locação e serviços ltda com apenas 1 ano de
criação, faturou um contrato (veja aqui) no valor R$
988 mil reais para cuidar dos serviços de iluminação
pública pelo período de 1 ano na cidade de Buritirana.
Site: http://www.holdenarruda.com.br/2021/10/empresanovinha-faturou-contrato-de.html
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MAIS INVESTIGAÇÕES: Em apenas um
dia, Ministério Público instaura três
inquéritos civis para investigar ex-prefeito
Nagib
Leonardo

O Blog do Leonardo Alves está
sempre acompanhando as ações dos promotores de
Justiça em defesa dos direitos sociais e coletivos do
Município de Codó e divulgando informações de
interesse público de forma rápida. Nosso blog capta
informações sobre fatos relevantes e transforma em
notícias.
O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Promotor de Justiça, Carlos Augusto Soares, em
apenas um dia abriu três inquéritos civis contra o exprefeito de Codó, Francisco Nagib, para investigar
possíveis irregularidades da gestão passada
relacionadas à ausência de prestação de contas.
Segundo informações do promotor Carlos Augusto
Soares, consta no MP, a existência de uma denúncia
iniciada através de Representação noticiando a
ausência de apresentação de prestação de contas do
convênio n° 44/2017, celebrado junto ao Governo do
Estado do Maranhão, referente à realização do
CARNAVAL 2017 e da não disponibilidade de
documentos pelo ex-gestor do município.
A segunda denúncia é referente a uma denúncia
noticiando a ausência de prestação de contas do
Balanço Geral referente ao exercício financeiro de
2020, e da não disponibilidade pelo ex-gestor e excontador, Roberto César Neves de Sousa, de acesso
a documentos.
A terceira denúncia é sobre a ausência de prestação
de contas do Convênio 005-CV-2017, celebrado junto
ao Governo do Maranhão, referente a reforma do
restaurante popular de Codó, firmado entre a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a
Prefeitura de Codó.
Diante das denúncias, o Ministério Público resolveu
abrir três inquéritos civis contra o ex-prefeito de Codó.
O ex-gestor tem até 10 dias para prestar
esclarecimentos.

As portarias de abertura dos inquéritos civis estão no
site do Ministério Público publicadas na tarde desta
quinta-feira (28).
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/maisinvestigacoes-em-apenas-um-dia-ministerio-publicoinstaura-tres-inqueritos-civis-para-investigar-ex-prefeitonagib/
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Em Arari, MP-MA acompanha cumprimento
do calendário escolar e medidas sanitárias
Em audiência extrajudicial realizada nessa quarta-feira
(27), coordenada pela promotora de Justiça Patrícia
Fernandes Gomes Costa Ferreira, o Ministério
Público do Maranhão cobrou do município de Arari e
das autoridades da área da educação o cumprimento
do calendário escolar referente aos anos de 2020 e
2021. As autoridades sanitárias também foram
questionadas sobre os protocolos de segurança nas
escolas.
Participaram da audiência a secretária municipal de
Saúde, Rosário do Desterro Abas; a coordenadora da
Vigilância Sanitária, Maria do Bom Parto Mendes
Bogéa; os conselheiros tutelares Nayara Ferreira de
Carvalho e Antônio Israel Salviano. O prefeito Rui
Fernandes Ribeiro Filho foi representado pela
procuradora do Município, Sânia Cristina Cruz Silva.
Igualmente participou a diretora da Escola Dr. Paulo
Pereira Rego, Luene Sena.

procuradora do município, Sânia Cristina Silva,
informou que há necessidade de permanência das
aulas na modalidade híbrida, pois algumas escolas
não têm condições físicas para receber os alunos de
forma presencial e manter o distanciamento
necessário.
A secretária municipal de Saúde informou que a
vacinação na cidade de Arari está adiantada,
atualmente na faixa etária de 13 e 14 anos. Além
disso, a terceira dose está sendo ministrada nos
idosos e pessoas com comorbidades.
Luene Silva informou que na escola Dr. Paulo Pereira
Rego o ensino presencial tem revezamento de alunos.
Um grupo frequenta as aulas nas segundas e terçasfeiras, enquanto o outro nas quartas e quintas-feiras.
Deliberações

A titular da Promotoria de Justiça de Arari, Patrícia
Fernandes Gomes Costa Ferreira, explicou que a
audiência tem por objetivo tratar sobre o retorno das
aulas presenciais e híbridas, cumprimento do
calendário escolar e vacinação de professores e
alunos.

Ao término da audiência, ficou acertado que o
Ministério Público do Maranhão vai oficiar à
Secretaria Municipal de Educação para que informe e
encaminhe documentos comprovando o cumprimento
do calendário escolar, referente ao ano de 2020, e
informe sobre 2021.

A secretária municipal de Saúde apresentou
informações sobre o contato com a Secretaria de
Educação e informou que o retorno do ensino
presencial é iminente, considerando que todos os
professores estão devidamente vacinados.

Também será solicitado o encaminhamento da relação
de todas as unidades escolares municipais e em quais
o ensino permanece híbrido e em quais já retornou
presencial; medidas adotadas quanto ao transporte
escolar dos alunos, higienização, sanitização e
manutenção do distanciamento social a fim de evitar
contaminação de covid-19.

Em seguida, a coordenadora da Vigilância Sanitária
informou sobre o caso de uma professora, no Povoado
Bamburral, que contraiu covid e se recusava a tomar
a vacina. As aulas na escola da referida professora
foram suspensas, e nenhum aluno foi contaminado.
Maria do Bom Parto Mendes Bogéa afirmou que se
reuniu com o Sindicato dos Trabalhadores Públicos de
Arari, professores, pais de alunos, secretário municipal
de Educação e diretores de escolas para tratar sobre
os protocolos sanitários a serem seguidos como
requisito para o retorno das aulas presenciais e
híbridas.
Os conselheiros tutelares informaram que vão fazer
visitas semanais nas escolas para verificar a estrutura
dos prédios e cumprimento dos protocolos. A

A Secretaria Municipal de Educação deverá informar
se há professores que não foram vacinados. Já a
Secretaria Municipal de Saúde deverá encaminhar
lista dos professores vacinados.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/10/em-ararimp-ma-acompanha-cumprimento-do.html
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MP-MA realiza inspeção no sistema de
saúde do município de Cantanhede
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 MP-MA, 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.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/10/mp-marealiza-inspecao-no-sistema-de.html
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Prefeitura de Imperatriz explica que é
difamatória acusação de falta de
transparência
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: https://blogdominard.com.br/2021/10/prefeitura-deimperatriz-explica-que-e-difamatoria-acusacao-de-faltade-transparencia/
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Polícia vasculha fórum de Chapadinha após
subtração de objetos apreendidos
Elias Lacerda

Como parte das investigações a respeito do desvio de
bens apreendidos em inquéritos policiais em
Chapadinha, foram cumpridos na manhã de ontem,
quarta-feira, 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.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://eliaslacerda.com/saude/policia-vasculha-
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Deputada evangélica também critica
propagada do governo com jovem trans
gilbertoleda

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 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.
A propaganda já havia sido duramente criticada,
também, pelo senador Roberto Rocha (sem partido),
que acabou sendo denunciado pela Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
(Sedihpo) à Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE-MA), à Procuradoria Geral do Estado
(PGE) e ao Ministério Público comentário
considerado transfóbico ( saiba mais ).
A parlamentar, 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.
Mical 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. 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.
"Queridos, façam as 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 a 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 dessa 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://gilbertoleda.com.br/2021/10/28/deputadaevangelica-tambem-critica-propagada-do-governo-comjovem-trans/
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Polícia e MP investigam furtos ocorridos no
Fórum de Chapadinha
gilbertoleda

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.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/10/28/policia-e-mpinvestigam-furtos-ocorridos-no-forum-de-chapadinha/
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ALÔ, MP! 'farra' das diárias já consumiu
quase R$ 70 mil dos cofres da Câmara de
Carutapera
Maldine Vieira

Sob comanda do vereador e presidente Pedro Odemar
Oliveira Reis, do SOLIDARIEDADE, a câmara
municipal de Carutapera-MA vem aderindo à velha
prática conhecida com 'farra' das diárias.
Conhecida no setor publico por colocar um 'extra' no
bolso dos parlamentares, a distribuição feita pelo
parlamento carutaperense já soma quase R$ 70 mil de
janeiro à outubro.
Deste montante, pasmem, cerca de R$ 18 mil foram
pagos ao próprio presidente Pedro Odemar.
As justificativas apresentadas pelos vereadores para
conseguir o benefício são, em sua maioria,
relacionadas a viagens para capital São Luís sob
argumento que os assuntos tratados são de interesse
da população.
Além das diárias, o BLOG apurou que o presidente
vem comentando ainda outras supostas
irregularidades. Uma delas, inclusive, envolve a
empresa do ex-presidente da Câmara Renato Filho, o
Renatinho, do PL.
Com a obrigação e dever constitucional de proteger o
erário público, é importante que o Ministério Público
fique atento aos passos da cúpula de vereadores da
cidade. Fica, portanto, o alerta ao MP.
Veja abaixo a lista de vereadores com diárias pagas:
Site:
https://www.maldinevieira.com.br/poder/2021/10/28/alomp-farra-das-diarias-ja-consumiu-quase-r-70-mil-doscofres-da-camara-de-carutepera/
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Em discurso, deputada bolsonarista Mical
Damasceno mostra preconceito contra
influencer maranhense
Por: Leandro Miranda

A deputada estadual evangélica Mical Damasceno
(PTB), já conhecida por seus discursos carregados de
ódio e preconceito contra as minorias, criticou o fato
da influencer maranhense Alex Brito, conhecida como
Bota Pó, ter sido a escolhida para fazer a propaganda
de divulgação da plataforma de ensino online
Gonçalves Dias, lançada pelo Governo do Maranhão.
Em discurso proferido durante a sessão dessa quartafeira, 27, na Assembleia Legislativa, a parlamentar
desejou que outros estudantes fizessem a propaganda
da plataforma, desmerecendo o fato de Bota Pó
também ser estudante da rede estadual de ensino, no
município de Bacabal, e de possuir grande
representatividade, até fora do Maranhão, por causa
do seu trabalho.
"Trata-se de um jovem, um adolescente de 16 anos,
que tem um codinome Bota Pó. Isso mesmo! É Alex
Brito, um adolescente homossexual, que se veste
como mulher, e que ficou conhecido nas redes sociais
por colocar pó na cara. Meu Deus do céu! Por fazer
maquiagem. Ele foi escolhido e chamado para fazer a
propaganda da plataforma de ensino do nosso estado.
Queridos, façam as suas próprias conclusões, mas eu
chamo isso de doutrina ideológica com o dinheiro
público", afirmou a deputada.
Não satisfeita, Mical ainda chamou a influencer de
aberração. "Um adolescente, um menino, que se veste
de mulher, que ensina a se maquiar, é que representa
os estudantes maranhenses. Isso é uma aberração!
Isso nos traz tristezas. Eu fiquei estarrecida quando eu
vi esse vídeo com esse garoto que vai fazer a
representação da plataforma digital!" afirmou.
O que está por trás do discurso da parlamentar nada
mais é do que o preconceito contra a influencer
maranhense em razão da sua orientação sexual. O
mesmo preconceito mostrado pelo senado Roberto
Rocha (PSDB) que, em uma postagem na rede social,
praticou o crime de transfobia contra a jovem
influencer.
Por causa dessa postagem, que até já foi apagada,

Rocha poderá ser processado: a Secretaria Estadual
de Direitos Humanos e Participação Popular acionou
a Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e
o Ministério Público para que adotem as medidas
necessárias sobre o crime de transfobia cometido pelo
senador. Quem sabe a deputada Mical não poderá ter
o mesmo destino.
Site: https://marrapa.com/2021/10/28/em-discursodeputada-bolsonarista-mical-damasceno-mostrapreconceito-contra-influencer-maranhense/
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MPMA realiza inspeção em Hospital
municipal de Cantanhede após denuncias
O Cubo

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.
Site: https://ocuboblog.com/2021/10/28/mpma-realizainspecao-em-hospital-municipal-de-cantanhede-aposdenuncias/
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PGJ manda investigação contra Felipe dos
Pneus por suspeita de esquema
de 'rachadinha'
O Cubo

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) do Maranhão,
encaminhou à Direção das Promotorias de Justiça da
Capital, para distribuição a uma das Promotorias de
Justiça Criminais, uma investigação instaurada contra
o atual prefeito de Santa Inês, Felipe dos Pneus
(Republicanos), por suspeita de prática de esquema
de "rachadinha".
A determinação, assinada pela subprocuradora-geral
de Justiça para assuntos jurídicos, Lize de Sá Costa,
atende sugestão do promotor Pedro Lino Curvelo, da
Assessoria Especial de Investigação, braço direito do
órgão máximo do Ministério Público, em razão da
perda de foro do gestor municipal, que à época dos
fatos apurados ocupava o cargo de deputado estadual
na Assembleia Legislativa do Estado.
A apuração foi aberta em março de 2020, inicialmente
como notícia de fato, com base em mensagem
encaminhada à Ouvidoria do MP-MA, de forma
anônima, e convertida em procedimento investigatório
criminal ainda naquele ano, em dezembro. A
documentação entregue ao MP maranhense aponta
indícios de que Felipe dos Pneus estaria se
apropriando de parte dos vencimentos de seus
assessores da Casa legislativa, alguns sob suspeita
de que seriam funcionários fantasmas.
Todos esses funcionários já foram ouvidos no âmbito
da investigação, em oitivas iniciadas em fevereiro,
segundo apurou o ATUAL7. Contudo, medidas
comuns nesse tipo de investigação, como quebra de
sigilos bancário e fiscal dos envolvidos no suposto
esquema para identificar eventuais movimentações e
depósitos, ainda não teriam sido realizadas.
Recentemente, os autos foram movimentados para a
10ª Promotoria Criminal de São Luís, e, em seguida,
também para a 5ª Promotoria de Justiça de Probidade
Administrativa, que apura o caso no âmbito cível.
Apesar de haver sido oficiado a respeito da
investigação desde outubro do ano passado, e se
manifestado nos autos quando ainda era deputado,
em nota ao ATUAL7, o prefeito de Santa Inês disse

que nunca recebeu "nenhuma informação ou
questionamentos quanto a existência de qualquer
irregularidade" em seu gabinete no período que em
exerceu o mandato parlamentar, e que está
"inteiramente à disposição" das autoridades para
"quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários".
"Sempre fui um parlamentar atuante e comprometido
com o povo do Maranhão e, em especial, com os
cidadãos de Santa Inês", declarou.
"A minha atividade parlamentar jamais foi
condicionada ou subordinada a qualquer troca de
favores políticos. Essa narrativa, que foi criada pelos
meus opositores como forma de tentar arranhar a
minha imagem às vésperas das eleições municipais de
2020, não prospera. O povo de Santa Inês acreditou
nas minhas propostas e sonhou com um novo tempo tempo de crescer -, e agora estão experimentando a
verdadeira mudança", completou.
Apesar da solicitação de posicionamento haver sido
feita ao contato pessoal de Felipe dos Pneus, já que o
procedimento investigatório criminal nada diz respeito
ao mandato de prefeito, a resposta ao ATUAL7 foi
enviada por Vagner Silva, que até recentemente
ocupava o departamento de comunicação da
Prefeitura de Santa Inês e, atualmente, é secretário de
Articulação Política do município.
Na nota, sem citar nomes nem confirmar se envolve a
investigação sobre prática de "rachadinha", o gestor
municipal insinua que estaria sendo chantageado por
alguém. Em outro trecho, classifica a informação como
notícia falsa.
"Não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido
ou chantageado por quem quer que seja. Requentar
fatos não passa de uma tentativa espúria de querer
atingir à minha reputação, aos meus familiares e à
minha gestão à frente do município. Respeito a
imprensa livre, mas não tolerarei fakes news
respaldadas por denúncias anônimas e infundadas,
que não são expedientes compatíveis com
democracias saudáveis", disse.
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Segundo a representação que fundamenta o PIC,
como é chamado internamente esse tipo de
investigação que pode resultar na abertura de ação
penal, entre os funcionários que teriam sido obrigados
a devolver parte do salário ao hoje prefeito de Santa
Inês está o assistente técnico legislativo David
Pinheiro Silva. Embora tivesse vencimentos de R$ 6,2
mil na Assembleia Legislativa, a suspeita é de que
usufruía tão somente de R$ 500 do próprio salário.
Outra pessoa que a investigação apura se também
devolvia parte dos mais de R$ 17 mil mensais que
recebia dos cofres públicos para Felipe dos Pneus é
Ana Valéria Santos Araújo. Além disso, há suspeita de
que ela sequer prestava serviço para o gabinete do
então deputado, mas em um escritório de
contabilidade.
A investigação se debruça ainda sobre outros
funcionários comissionados na Alema, como Eleide
Sousa da Cruz, Rosele Emmanuelle Bezerra, que
seria ajudante em um posto de lavagem de carros em
Santa Inês, e Temístocles Santos Braga, que seria
motorista de Felipe dos Pneus.
O ATUAL7 não conseguiu o contato de nenhum deles.
A "rachadinha", como vulgarmente é conhecido esse
tipo de peculato (crime do agente público que toma
para si bem ou recurso público sob seu controle),
ocorre quando o legítimo detentor do poder
discricionário de nomear escolhe determinada pessoa
para exercer uma função vinculada ao exercício de um
cargo de confiança, e esta passa a receber apenas
uma parcela ou fração dos seus vencimentos,
devolvendo todo o restante para o chefe.
Se confirmada, esse tipo de conduta se amolda ainda
aos crimes de concussão e corrupção passiva, todos
com penalidades que resultam em prisão, e
improbidade administrativa, por enriquecimento
ilícito, que pode ocasionar, dentre outras punições, a
perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, multas e devolução do dinheiro desviado aos
cofres públicos.
Por Atual7.
Site: https://ocuboblog.com/2021/10/28/pgj-mandainvestigacao-contra-felipe-dos-pneus-por-suspeita-deesquema-de-rachadinha/
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Investigação contra Felipe dos Pneus por
suspeita de 'rachadinha' é enviada para
Promotoria Criminal
A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) do Maranhão,
encaminhou à Direção das Promotorias de Justiça da
Capital, para distribuição a uma das Promotorias de
Justiça Criminais, uma investigação instaurada contra
o atual prefeito de Santa Inês, Felipe dos Pneus, por
suspeita de prática de "rachadinha".
A determinação, assinada pela subprocuradora-geral
de Justiça para assuntos jurídicos, Lize de Sá Costa,
atende sugestão do promotor Pedro Lino Curvelo, da
Assessoria Especial de Investigação, braço direito do
órgão máximo do Ministério Público, em razão da
perda de foro do gestor municipal, que à época dos
fatos apurados ocupava o cargo de deputado estadual
na Assembleia Legislativa do Estado.
A apuração foi aberta em março de 2020, inicialmente
como notícia de fato, com base em mensagem
encaminhada à Ouvidoria do MP-MA, de forma
anônima, e convertida em procedimento investigatório
criminal ainda naquele ano, em dezembro. A
documentação entregue ao MP maranhense aponta
indícios de que Felipe dos Pneus estaria se
apropriando de parte dos vencimentos de seus
assessores da Casa legislativa, alguns sob suspeita
de que seriam funcionários fantasmas.
Todos esses funcionários já foram ouvidos no âmbito
da investigação, em oitivas iniciadas em fevereiro,
segundo o apurado. Contudo, medidas comuns nesse
tipo de investigação, como quebra de sigilos bancário
e fiscal dos envolvidos no suposto esquema para
identificar eventuais movimentações e depósitos,
ainda não teriam sido realizadas.
Recentemente, os autos foram movimentados para a
10ª Promotoria Criminal de São Luís, e, em seguida,
também para a 5ª Promotoria de Justiça de Probidade
Administrativa, que apura o caso no âmbito cível.
Apesar de haver sido oficiado a respeito da
investigação desde outubro do ano passado, e se
manifestado nos autos quando ainda era deputado,
em nota, o prefeito de Santa Inês disse que nunca
recebeu "nenhuma informação ou questionamentos
quanto a existência de qualquer irregularidade" em seu
gabinete no período que em exerceu o mandato

parlamentar, e que está "inteiramente à disposição"
das autoridades para "quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessários".
Sempre fui um parlamentar atuante e comprometido
com o povo do Maranhão e, em especial, com os
cidadãos de Santa Inês", declarou.
"A minha atividade parlamentar jamais foi
condicionada ou subordinada a qualquer troca de
favores políticos. Essa narrativa, que foi criada pelos
meus opositores como forma de tentar arranhar a
minha imagem às vésperas das eleições municipais de
2020, não prospera. O povo de Santa Inês acreditou
nas minhas propostas e sonhou com um novo tempo tempo de crescer -, e agora estão experimentando a
verdadeira mudança", completou.
Apesar da solicitação de posicionamento haver sido
feita ao contato pessoal de Felipe dos Pneus, já que o
procedimento investigatório criminal nada diz respeito
ao mandato de prefeito, a resposta foi enviada por
Vagner Silva, que até recentemente ocupava o
departamento de comunicação da Prefeitura de Santa
Inês e, atualmente, é secretário de Articulação Política
do município.
Na nota, sem citar nomes nem confirmar se envolve a
investigação sobre prática de "rachadinha", o gestor
municipal insinua que estaria sendo chantageado por
alguém. Em outro trecho, classifica a informação como
notícia falsa.
"Não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido
ou chantageado por quem quer que seja. Requentar
fatos não passa de uma tentativa espúria de querer
atingir à minha reputação, aos meus familiares e à
minha gestão à frente do município. Respeito a
imprensa livre, mas não tolerarei fakes news
respaldadas por denúncias anônimas e infundadas,
que não são expedientes compatíveis com
democracias saudáveis", disse.
Segundo a representação que fundamenta o PIC,
como é chamado internamente esse tipo de
investigação que pode resultar na abertura de ação
penal, entre os funcionários que teriam sido obrigados
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a devolver parte do salário ao hoje prefeito de Santa
Inês está o assistente técnico legislativo David
Pinheiro Silva. Embora tivesse vencimentos de R$ 6,2
mil na Assembleia Legislativa, a suspeita é de que
usufruía tão somente de R$ 500 do próprio salário.
Outra pessoa que a investigação apura se também
devolvia parte dos mais de R$ 17 mil mensais que
recebia dos cofres públicos para Felipe dos Pneus é
Ana Valéria Santos Araújo. Além disso, há suspeita de
que ela sequer prestava serviço para o gabinete do
então deputado, mas em um escritório de
contabilidade.
A investigação se debruça ainda sobre outros
funcionários comissionados na Alema, como Eleide
Sousa da Cruz, Rosele Emmanuelle Bezerra, que
seria ajudante em um posto de lavagem de carros em
Santa Inês, e Temístocles Santos Braga, que seria
motorista de Felipe dos Pneus.
Não conseguimos o contato de nenhum deles.
A "rachadinha", como vulgarmente é conhecido esse
tipo de peculato (crime do agente público que toma
para si bem ou recurso público sob seu controle),
ocorre quando o legítimo detentor do poder
discricionário de nomear escolhe determinada pessoa
para exercer uma função vinculada ao exercício de um
cargo de confiança, e esta passa a receber apenas
uma parcela ou fração dos seus vencimentos,
devolvendo todo o restante para o chefe.
Se confirmada, esse tipo de conduta se amolda ainda
aos crimes de concussão e corrupção passiva, todos
com penalidades que resultam em prisão, e
improbidade administrativa, por enriquecimento
ilícito, que pode ocasionar, dentre outras punições, a
perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, multas e devolução do dinheiro desviado aos
cofres públicos.
Com informações do Blog Atual 7
Site:
https://www.imaranhao360.com.br/2021/10/investigacaocontra-felipe-dos-pneus.html
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Ministério Público realiza inspeção no
sistema de saúde do município de
Cantanhede (Geral)
Redação

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.
Site: https://meinformo.com.br/2021/10/ministeriopublico-realiza-inspecao-no-sistema-de-saude-domunicipio-de-cantanhede/
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Deputada evangélica também critica
propaganda do governo com jovem trans
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 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.
A propaganda já havia sido duramente criticada,
também, pelo senador Roberto Rocha (sem partido),
que acabou sendo denunciado pela Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
(Sedihpo) à Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE-MA), à Procuradoria Geral do Estado
(PGE) e ao Ministério Público comentário
considerado transfóbico ( saiba mais ).
A parlamentar, 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.
Mical 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. 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.
"Queridos, façam as 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 a 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 dessa 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:
http://omaiordomundobr.blogspot.com/2021/10/deputada
-evangelica-tambem-critica.html
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MPMA e Judiciário lançam campanha Bela
Infância
Carlos Eduardo

Projeto visa intensificar proteção de crianças e
adolescentes contra a violência sexual. A campanha
entregou brinquedos para crianças de Balsas.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/28/b1.mp4
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MPMA abre inquérito contra a prefeitura de
Codó
Alberto Barros

O Ministério Público abre inquérito contra a prefeitura
de Codó para apuração de possíveis irregularidades
no processo da merenda escolar.
Tags: MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/28/RDIOFCFM965C
ODMA-07.57.02-07.57.47-1635419543.mp3
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Senador é acusado de homofobia após
criticar influencer de 16 anos em campanha
do governo do MA
Fracisco Matos

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) foi criticado, na
tarde dessa terça-feira (26), após fazer uma
publicação nas redes sociais ao repudiar a escolha do
governo do Maranhão em convidar o influenciador
homossexual Alex Brito, conhecida como Bota Pó, de
16 anos, para estrelar a campanha de lançamento da
nova plataforma de educação do estado. Após ser
acusado de homofobia, o parlamentar apagou a
postagem.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/28/RDIOTIMBIRAAM
1290SOLUISMA-06.17.08-06.21.50-1635414013.mp3
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Homofobia pode ter sido motivo de
assassinato
"JACÓ" TERIA SIDO DEGOLADO COM GOLPES DE
FACÃO
Um jovem, identificado apenas como "Jacó", teria sido
vítima de homofobia no município de Monção, no
Maranhão. O caso está sendo investigado pela
Delegacia Regional de Santa Inês.
Segundo investigadores da Polícia Civil, Jacó, que era
homossexual, estava em uma seresta com amigos,
quando, ao terminar a festa, ele teria saído do local
acompanhado com um rapaz, não identificado.
Ainda de acordo com os investigadores, após a
seresta, Jacó teria ido à uma pousada com o rapaz.
Imagens das câmeras de segurança mostram os dois
indo até o local e, por volta de 40 minutos depois, a
vítima voltando toda ensanguentada.
As imagens mostram, ainda, Jacó caindo logo adianta,
onde acabou morrendo. A vítima teria sido degolada
com golpes de facão e a polícia não descarta que se
trate de um caso de homofobia.
Além das imagens das câmeras de segurança estarem
sendo investigadas, testemunhas que estavam na
festa estão sendo convocadas para prestar
depoimento.
Agora, os investigadores buscam, também, identificar
e prender o assassino que matou Jacó.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.510.orig.pdf
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Polícia Civil cumpre mandados de busca e
apreensão em Chapadinha e Mata Roma
Em operação policial desencadeada nessa quartafeira
(27), a Polícia Civil do Maranhão, por meio da 3ª
Delegacia Regional de Chapadinha, com o 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. As diligências fazem parte
das investigações a respeito do desvio de bens
apreendidos em inquéritos policiais e processos
judiciais em Chapadinha.

Justiça do Estado do Maranhão. (LUCIENE VIEIRA)

Durante as diligências, foram cumpridos três
mandados de busca e apreensão em Chapadinha e
um em Mata Roma. As buscas foram feitas em
endereços residenciais dos investigados 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. 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.
O Inquérito Policial avança com as diligências em tela
e o mais breve possível será concluído e enviado à
2
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Cadastramento de fundos da criança e do
adolescente termina hoje
Termina amanhã (28) o prazo para o cadastramento
de fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Os gestores municipais e estaduais interessados
devem preencher formulário eletrônico disponibilizado
no site do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos.
De acordo com a pasta, com o cadastro, é possível
sistematizar e regularizar os fundos que estão
habilitados a receber doações dedutíveis do Imposto
de Renda. Assim, os estados e municípios estarão
aptos a captar recursos com a finalidade de financiar
ações, programas e projetos voltados para a
promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças
e adolescentes.
Para apoiar os gestores no preenchimento do
cadastro, o ministério disponibiliza dois canais
exclusivos, pelo telefone (61) 2027 3104 ou pelo email cadastro.fdca@mdh.gov.br.
Os fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FDCA) foram criados pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), de 1990. Anualmente, a
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente realiza o cadastramento desses fundos
para atualizar a lista dos estados e municípios que
estão em situação regular.
Para serem incluídos no cadastro nacional, os fundos
municipais, estaduais e do Distrito Federal devem ter o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ com
natureza jurídica 132-5 (Fundo Público da
Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal) e
133-3 (Fundo Público da Administração Direta
Municipal) e situação cadastral ativa.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia28-10-2021/
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Associação de Pessoa com deficiência
propõe dano coletivo de 50 milhões de reais
contra Azul Linhas Aéreas
Sediada em Imperatriz, no sudoeste do Maranhão, a
Associação de Pessoas com Deficiência do Centro de
Assistência Profissionalizante (CENAPA) quer o fim
das ocorrências de atos de preconceitos e
discriminação contra a pessoa com deficiência em
todos os aeroportos do Brasil, segundo a entidade,
protagonizadas pela Azul Linhas Aéreas.
A associação ainda pede que a empresa seja
condenada ao pagamento de indenização, por dano
moral coletivo, no valor de R$ 50.000.000,00 a ser
revertido a um fundo do qual participam o Ministério
Público e representantes da comunidade e que se
destina à reconstituição dos bens lesados.
A Ação Civil Pública (ACP), que tem como um dos
patronos o advogado e ex-juiz de direito Marlon
Jacinto Reis (um dos idealizadores da lei da ficha
limpa), foi protocolada no Foro Regional II, de Santo
Amaro, na Comarca de São Paulo (SP), na quintafeira, 21.
Assinam também a inicial, os advogados Railene
Fonseca de Sousa, Rafael Martins Estorilio, Ana
Letícia Nepomuceno Léda, Frederico Nepomuceno
Léda e Matheus Sales de Oliveira.
O advogado Marlon Reis é o mesmo que ajuizou ação
similar contra a rede de supermercados Carrefour, no
caso de discriminação racial que acabou no
assassinato do jovem negro João Alberto Silveira
Freitas, numa das unidades da rede, em Porto Alegre RS, em novembro de 2020.
A ação resultou na assinatura de um termo de
ajustamento de conduta (TAC) no valor R$ 115
milhões de reais para ações de combate ao racismo.
Desta vez, o móvel da ação foi o caso da advogada
imperatrizense Irenice Cândido Lima. Cadeirante, a
advogada, que sofre uma doença degenerativa, no dia
13 de agosto deste ano foi impedida de embarcar
numa aeronave da Azul num voo São Luís/Imperatriz.
Na ocasião, a companhia alegou questões de
segurança para adotar o procedimento.

Ela podia embarcar, mas sem a cadeira. O caso
ganhou as redes sociais e alcançou grande
repercussão.
Nas redes sociais, Irenice declarou que sua cadeira de
roda (motorizada) obedecia aos padrões exigidos pela
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), mesmo
assim teria sido humilhada por funcionários da
companhia área e impedida de viajar.
O episódio com a advogada gerou até o texto de uma
lei. De autoria do deputado federal Rubem Jr
(PCdoBMA), e em tramitação na Câmara dos
Deputados, o novo diploma legal criminaliza atos,
como o que sofreu a advogada no Aeroporto Cunha
Machado, na capital do Maranhão.
A Cenapa, antes de propor a ação, fez um amplo
levantamento e descobriu diversos casos, em outros
estados, em que pessoas com deficiência sofreram na
pele situação igual, ou parecida com a da advogada
Irenice Cândido. Foi por isso, pela amplitude nacional
dos casos, que segundo Marlon Reis, foi escolhida a
Comarca de São Paulo para a proposição da ação.
"Poderíamos escolher qualquer capital, mas o
escritório escolheu São Paulo por ser sede da
empresa demandada", explicou o advogado.
Para Marlon Reis, a associação imperatrizense,
presidida atualmente pelo cadeirante João Batista
Silva Santos, entra no circuito nacional ao discutir um
problema, na sua opinião gravíssimo, que é a
dificuldade que a pessoa com deficiência, em todo
País, vem enfrentando com companhia aérea Azul,
que diante dos fatos levantados na inicial, não vem
cumprindo com a imposição legal dos cuidados
necessários para com as pessoas com deficiência.
Na síntese da demanda a associação autora requer a
reparação do dano moral coletivo infligido pela
empresa a todas as pessoas com deficiência física
que utilizam seus serviços no Brasil, em razão do
tratamento, para a Cenapa, desumano e
discriminatório, e ainda a obrigação da empresa
instituir medidas de não discriminação e treinamento
de pessoal para atender às necessidades das pessoas
com deficiência usuárias de seus serviços.
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A Cenapa foi constituída em junho de 2000, como
sociedade civil de duração indeterminada e sem fins
lucrativos ou econômicos. A entidade reúne pessoas
com deficiência e atua na implementação de medidas
para obter melhorias na condição de existência de
seus associados.
É conhecida nacionalmente pelo incentivo ao esporte,
notadamente o basquete sobre rodas com vários
títulos conquistados Brasil afora. (Elson Araújo) NOTA
DA REDAÇÃO A Empresa Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S/A foi procurada na tarde de terça- feira,
dia 26, através dos telefones (11) 4831-1245 / 1244 /
5369/ 5419 / 4134- 9917. Todos, só atendimento
eletrônico. No telefone 4831-5369 foi deixado recado.
Não houve retorno.
Através do e-mail: imprensa@voeazul.com.br foi
informado o teor da matéria e a disponibilização de
espaço para a empresa. Até o fechamento desta
edição não houve resposta. O espaço está aberto para
a manifestação da empresa.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/T4EJ9
Gq=EpTCICCeJ6TFn9wSLQTv6wECHtT72em
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PC cumpre mandado de prisão contra
envolvido em furtos e tentativa de homicídio
contra PM s
Policiais Civis da 6ª Divisão de Combate ao Crime
Organizado (6ªDEIC), de Paraíso do Tocantins, com
apoio de agentes da 63ª Delegacia, coordenados pelo
delegado Antônio Onofre de Oliveira Filho efetuaram a
prisão de um homem de 31 anos, nesta segunda-feira,
dia 25, naquela cidade. Investigado por envolvimento
nos furtos de um carro e uma motocicleta, disparos de
arma de fogo em via pública, e tentativa de homicídio
contra agentes de segurança pública - PM, cujos
fatos ocorreram na madrugada do dia 20/09/2021, na
cidade de Paraíso, o homem foi capturado em
cumprimento a mandado de prisão preventiva.
Conforme apontaram as investigações da 63ª DP, as
quais foram conduzidas pelo delegado José Antônio
da Silva, no último dia 19 de setembro, o indivíduo
teria subtraído um veículo VW Parati, no setor Vila
Regina, e posteriormente durante a madrugada do dia
20 do mesmo mês, na companhia de outros três
homens, efetuado diversos disparos de arma de fogo
em uma festa no Setor Pouso Alegre.

sua prisão e conduzida a Central de Atendimento da
Polícia Civil, em Paraíso. Após a realização dos
procedimentos legais cabíveis, o indivíduo foi recolhido
à Unidade Penal local, onde permanecerá à
disposição do Poder Judiciário.
De acordo com o delegado- chefe da 6ª DEIC, Antônio
Onofre de Oliveira Filho, o indivíduo preso é de alta
periculosidade, e possui diversas passagens criminais.
Em razão da investigação em curso, o homem
responderá pelos crimes de furtos qualificados,
disparo de arma de fogo, e tentativa de homicídio
contra agente de segurança pública.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/T4EJ9
Gq=EpTCICCeJ6TFn9wSLQTv6wECHtT72em

Na ocasião, o suspeito também teria furtado uma
motocicleta de uma das pessoas e fugiu do local.
Ao tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Militar
empreendeu diligências visando capturar os
envolvidos nos fatos delituosos. Porém, quando no
momento da abordagem, os autores efetuaram
disparos de arma de fogo contra a guarnição da PM, e
fugiram em seguida. Posteriormente, a Polícia Militar
conseguiu localizar dois dos envolvidos, os quais
foram presos em flagrante.
De posse das informações, a Polícia Civil do Tocantins
(PC-TO) realizou investigações e conseguiu identificar
os outros participantes da empreitada criminosa.
Contudo, um deles continuava foragido.
Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva do homem de 31 anos, que foi
decretada pelo Poder Judiciário.
Desse modo, em colaboração com a 63ª DP, no final
da tarde da última segunda, a equipe de policiais da 6ª
DEIC conseguiu identificar o local onde o investigado
estava escondido, oportunidade em que foi realizada a
6
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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: http://www.al.ma.leg.br/../noticias/42216
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Preso na cidade de Bacabal suspeito de
racismo e agressão contra atendente de lan
house
Foi preso pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), no
fim da manhã desta quinta-feira (28), o homem
suspeito de ter agredido e feito ataques racistas contra
a atendente de uma lan house situada em Santa Inês,
município distante 250 km de São Luís. A prisão do
homem foi feita em Bacabal, cidade a 249 km de São
Luís, pela 16ª Delegacia Regional.

investigadores, então, se dirigiram à rodoviária de
Bacabal e efetuaram a prisão do indivíduo, durante o
desembarque.

Um vídeo, gravado com celular, flagrou o ataque
racista e as agressões contra a mulher, fato registrado
na tarde dessa quarta-feira (27). Pelas imagens é
possível ver que o suspeito ataca a atendente do
estabelecimento e profere palavras para ofender a
jovem por sua raça.

Fonte: Imirante

Após os procedimentos administrativos cabíveis, o
preso foi conduzido à unidade prisional de Bacabal,
onde permanecerá à disposição da Justiça.

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/11601preso-na-cidade-de-bacabal-suspeito-de-racismo-eagressao-contra-atendente-de-lan-house

Ainda nas imagens é possível ver que o suspeito
também parte para cima da atendente com agressões
físicas. O vídeo mostra ainda a vítima ameaçando
chamar a polícia. Outras pessoas que estavam no
local ajudaram a expulsar o homem da lan house em
seguida.
Na manhã desta quinta-feira, a vítima Magda
Guedelha, de 28 anos, que trabalha como atendente,
em conversa com o Imirante.com relatou que o
homem tentava utilizar os serviços de acesso à
internet, enquanto ingeria bebida alcoólica, o que já
teria sido vetado pela proprietária do estabelecimento.
"Ontem [quarta-feira, 27] ele tentou acessar pela
manhã com outra latinha, eu neguei atendimento.
Quando eu cheguei do meu almoço, ele tentou de
novo com uma latinha, eu não deixei. Na terceira vez,
ele veio já transtornado, jogou o dinheiro em cima do
balcão, já foi entrando pras cabine falando que queria
acessar", relatou Magda.
A vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil de
Santa Inês, onde registrou boletim de ocorrência e
solicitou a adoção das providências cabíveis.
A prisão
Na manhã de desta quinta-feira, investigadores da
Delegacia Regional de Bacabal receberam a
informação de que o suspeito chegaria à cidade em
um ônibus vindo da cidade de Santa Inês. Os
8
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Suspeito de latrocínio em Balsas é preso em
São João dos Patos
Emanuel Lemos

Na manhã de hoje, desta quinta-feira, dia 28, foi preso
na cidade de São João dos Patos, IRAN CLEONES
LIMA SOUSA, de 27 anos de idade, em cumprimento
a 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 IRAN CLEONES LIMA SOUSA como
sendo o autor do latrocínio, roubo com resultado
morte, que vitimou Melquizedek Carneiro dos Santos,
de apenas 18 anos de idade, crime ocorrido 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 IRAN, 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.
O preso é suspeito de matar um homem de 18 anos
em 11 de setembro, no povoado Aldeia, quando a
vítima e autor negociavam a venda de armas de fogo.
Ele fugiu levando a arma e o celular da vítima.
#OMaranhaoSeInformaAqui
Site:
https://diariosulmaranhense.com.br/2021/10/28/suspeitode-latrocinio-em-balsas-e-preso-em-sao-joao-dos-patos/
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Polícia Civil desmonta esquema que
desviava bens de inquéritos em Fórum de
Chapadinha (Maranhão)
Redação

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.

usados para a manipulação dos documentos, além de
outras diligências.
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://enquantoissonomaranhao.com.br/policiacivil-desmonta-esquema-que-desviava-bens-deinqueritos-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
10
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Mical Damasceno critica doutrinação
ideológica no lançamento da Plataforma
Gonçalves Dias (Política)
Redação

Na manhã desta quarta-feira, (27), a deputada
estadual Mical Damasceno (PTB), na Tribuna da
Assembleia Legislativa do Maranhão, criticou a
propaganda do Governo do Estado do Maranhão,
realizada no lançamento da plataforma online de
Educação, Gonçalves Dias, fornecida pelo governo do
Estado através da Secretaria de Educação - SEDUC.
A Parlamentar alegou doutrinação ideológica na
referida propaganda, "uma tentativa de empurrar goela
abaixo uma visão distorcida do que pensam ser o
progresso e o fim das diferenças."
Mical Damasceno deixou claro a importância do
lançamento desta plataforma de ensino, e parabenizou
o nome escolhido "Gonçalves Dias", visto ser um dos
maiores expoentes da literatura brasileira. Todavia,
questionou não escolherem jovens que se destacaram
no cenário nacional em plataformas educacionais,
como por exemplo, 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.
"Queridos, façam as 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 a 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 dessa 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!"
Destacou a deputada.
Site: https://enquantoissonomaranhao.com.br/mical-
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damasceno-critica-doutrinacao-ideologica-nolancamento-da-plataforma-goncalves-dias/
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Mical Damasceno e sua homofobia contra a
propaganda do governo do MA; veja o vídeo
A deputado estadual Mical Damasceno (PTB) usou a
tribuna Assembleia Legislativa do Maranhão, para
entrar na polêmica em torno da campanha publicitária
da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), da
plataforma Gonçalves Dias.
Citando vários outros estudantes que tiveram
destaque nos últimos anos, a deputada questionou o
usou de um adolescente homossexual para realizar a
propaganda do governo, o que segundo ela, seria uma
doutrina ideológica como o dinheiro público.
A polêmica em torno da campanha publicitária do
governo começou em torno de um publicação do
senador Roberto Rocha (sem partido). O senador usou
a suas redes sociais, também com discurso
homofóbico contra a propaganda do governo .
Segundo o senador, ao invés do governo colocar um
garoto que tenha se destacado em alguma área,
preferiu colocar um jovem homossexual assumindo o
papel de menina. Na postagem, Roberto Rocha
questiona a necessidade do o uso do ator
homossexual, e outro insinua que o governo do
governo do Maranhão está fazendo apologia a
homossexualidade.
Veja o discurso da deputada Mical Damasceno
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/10/28/micaldamasceno-e-sua-homofobia-contra-a-propaganda-dogoverno-do-ma-veja-o-video/
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VÍDEO: funcionária que impediu cliente de
entrar bêbado em lan house é vítima de
racismo no MA
Por g1 MA - São Luís

Um caso de racismo e machismo foi registrado nessa
quarta-feira (27) em Santa Inês, cidade localizada a
291 km de São Luís. A atendente de um lan house,
identificada como Magda Guedelha, foi agredida
verbalmente e fisicamente por um homem enquanto
trabalhava.
Um vídeo, gravado com celular, flagrou o momento
dos ataques racistas e registrou a vítima dizendo 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 jovem explicou que não iria liberar o acesso do
cliente porque ele estava muito bêbado". Eu disse que
eu não iria liberar o acesso porque ele estava muito
bêbado, que quando ele tivesse sóbrio eu liberaria pra
ele , contou.
Por se sentir ameaçada, Magda disse que foi à
delegacia da cidade prestar queixa. "Eu tenho que me
prevenir de algum jeito porque vai que ele tá com
sangue no olho e quer me bater por aí?", contou.
O coordenador da União de Negras e Negros pela
Igualdade (Unegro) de Santa Inês, Davi Morais,
informou que estão fazendo o acompanhamento e
uma advogada já articula levar o caso à Justiça.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/10/28/vid
eo-funcionaria-que-impediu-cliente-de-entrar-bebadoem-lan-house-e-vitima-de-racismo-no-ma.ghtml
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Mical Damasceno derrama preconceito
contra influencer maranhense
A deputada estadual, que se diz evangélica, patriota e
cristã, Mical Damasceno (PTB), já conhecida por seus
discursos carregados de ódio e preconceito contra as
minorias, criticou o fato da influencer maranhense Alex
Brito, conhecida como Bota Pó, ter sido a escolhida
para fazer a propaganda de divulgação da plataforma
de ensino online Gonçalves Dias, lançada pelo
Governo do Maranhão.

necessárias sobre o crime de transfobia cometido pelo
senador. Quem sabe a deputada Mical não poderá ter
o mesmo destino.

Em discurso proferido durante a sessão dessa quartafeira, 27, na Assembleia Legislativa, a parlamentar
desejou que outros estudantes fizessem a propaganda
da plataforma, desmerecendo o fato de Bota Pó
também ser estudante da rede estadual de ensino, no
município de Bacabal, e de possuir grande
representatividade, até fora do Maranhão, por causa
do seu trabalho.

Site: https://g7ma.com/mical-damasceno-derramapreconceito-contra-influencer-maranhense/

Mical que virou chacota na sociedade maranhense ao
confundir bloquete com boquete, agora quer dar lição
de moral sendo preconceituosa, mostrado que seu
coração é mais sujo que uma fossa cheia de fezes.

"Trata-se de um jovem, um adolescente de 16 anos,
que tem um codinome Bota Pó. Isso mesmo! É Alex
Brito, um adolescente homossexual, que se veste
como mulher, e que ficou conhecido nas redes sociais
por colocar pó na cara. Meu Deus do céu! Por fazer
maquiagem. Ele foi escolhido e chamado para fazer a
propaganda da plataforma de ensino do nosso estado.
Queridos, façam as suas próprias conclusões, mas eu
chamo isso de doutrina ideológica com o dinheiro
público", afirmou a deputada.
Não satisfeita, Mical ainda chamou a influencer de
aberração. "Um adolescente, um menino, que se veste
de mulher, que ensina a se maquiar, é que representa
os estudantes maranhenses. Isso é uma aberração!
Isso nos traz tristezas. Eu fiquei estarrecida quando eu
vi esse vídeo com esse garoto que vai fazer a
representação da plataforma digital!" afirmou.
O que está por trás do discurso da parlamentar nada
mais é do que o preconceito contra a influencer
maranhense em razão da sua orientação sexual. O
mesmo preconceito mostrado pelo senado Roberto
Rocha (PSDB) que, em uma postagem na rede social,
praticou o crime de transfobia contra a jovem
influencer.
Por causa dessa postagem, que até já foi apagada,
Rocha poderá ser processado: a Secretaria Estadual
de Direitos Humanos e Participação Popular acionou
a Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e
o Ministério Público para que adotem as medidas
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Greve dos rodoviários em São Luís-MA
chega ao 8º dia sem previsão de término
A greve dos motoristas, cobradores e fiscais de ônibus
de São Luís chega nesta quinta-feira, 28, ao 8º dia e
sem previsão de término. O prefeito de São Luís,
Eduardo Braide (Podemos), anunciou no início desta
semana que até o dia de hoje detalharia o auxílio
emergencial que poderia selar a paz entre rodoviários
e empresários e fazer com que os ônibus voltassem a
circular na cidade, mas até agora nada aconteceu.
Ontem os rodoviários estiveram presentes na Câmara
Municipal de São Luís durante a sessão plenária de
apreciação dos vetos à Lei de Diretrizes Orçamentária
(LDO). A categoria se reuniu com os vereadores
integrantes da Comissão de Mobilidade Urbana do
parlamento, presidida pelo vereador Astro de Ogum
(PCdoB), e os vereadores se comprometerem em
estabelecer uma mesa de diálogo junto à Prefeitura de
São Luís.
Enquanto o impasse não é resolvido, cerca de 700 mil
pessoas que dependem do transporte coletivo na
capital maranhense estão procurando formas
alternativas para chegar aos seus destinos. Quem está
lucrando com a situação são os motoristas de
transporte por aplicativo que viram os seus lucros
aumentar em razão da demanda.
A greve dos rodoviários mais duradoura em São Luís
aconteceu no ano de 2014, durante a gestão do exprefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT), e se estendeu
por 16 dias. No final do movimento paredista, as
passagens foram reajustadas em R$ 0,30.
Site: https://g7ma.com/greve-dos-rodoviarios-em-saoluis-ma-chega-ao-8o-dia-sem-previsao-de-termino/
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Preso em Bacabal suspeito de racismo e
agressão contra atendente de lan house
BACABAL - Foi preso pela Polícia Civil do Maranhão
(PC-MA), no fim da manhã desta quinta-feira (28), o
homem suspeito de ter agredido e feito ataques
racistas contra a atendente de uma lan house situada
em Santa Inês, município distante 250 km de São
Luís. A prisão do homem foi feita em Bacabal, cidade
a 249 km de São Luís, pela 16ª Delegacia Regional.
Entenda o caso
Um vídeo, gravado com celular, flagrou o ataque
racista e as agressões contra a mulher , fato registrado
na tarde dessa quarta-feira (27). Pelas imagens é
possível ver que o suspeito ataca a atendente do
estabelecimento e profere palavras para ofender a
jovem por sua raça.

Bacabal e efetuaram a prisão do indivíduo, durante o
desembarque.
Após os procedimentos administrativos cabíveis, o
preso foi conduzido à unidade prisional de Bacabal,
onde permanecerá à disposição da Justiça.
Site:
https://imirante.com/bacabal/noticias/2021/10/28/presoem-bacabal-suspeito-de-racismo-e-agressao-contraatendente-de-lan-house.shtml

Ainda nas imagens é possível ver que o suspeito
também parte para cima da atendente com agressões
físicas. O vídeo mostra ainda a vítima ameaçando
chamar a polícia. Outras pessoas que estavam no
local ajudaram a expulsar o homem da lan house em
seguida.
Na manhã desta quinta-feira, a vítima Magda
Guedelha, de 28 anos, que trabalha como atendente,
contou ao Imirante.com que o homem tentava utilizar
os serviços de acesso à internet, enquanto ingeria
bebida alcoólica, o que já teria sido vetado pela
proprietária do estabelecimento.
"Ontem [quarta-feira, 27] ele tentou acessar pela
manhã com outra latinha, eu neguei atendimento.
Quando eu cheguei do meu almoço, ele tentou de
novo com uma latinha, eu não deixei. Na terceira vez,
ele veio já transtornado, jogou o dinheiro em cima do
balcão, já foi entrando pras cabine falando que queria
acessar", relatou Magda.
A vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil de
Santa Inês, onde registrou boletim de ocorrência e
solicitou a adoção das providências cabíveis.
A prisão
Na manhã de desta quinta-feira, investigadores da
Delegacia Regional de Bacabal receberam a
informação de que o suspeito chegaria à cidade em
um ônibus vindo da cidade de Santa Inês. Os
investigadores, então, se dirigiram à rodoviária de
17
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Atendente sofre racismo em lan house em
Santa Inês: tentou atingir a minha cor, mas
sei que sou uma preta maravilhosa
SANTA INÊS - Um vídeo, gravado com celular, flagrou
um ataque racista e agressões contra uma mulher em
uma lan house do município de Santa Inês. O caso foi
registrado na tarde dessa quarta-feira (27).
Um homem ataca a atendente do estabelecimento e
profere palavras para ofender a jovem por sua raça.
Ele também parte para cima dela com agressões
físicas. O vídeo mostra ainda a vítima ameaçando
chamar a polícia. Outras pessoas que estavam no
local ajudaram a expulsar o homem da lan house em
seguida.

informou que estão fazendo o acompanhamento e
uma advogada já articula levar o caso à Justiça.
Site: https://imirante.com/santaines/noticias/2021/10/28/atendente-sofre-racismo-em-lanhouse-em-santa-ines-tentou-atingir-a-minha-cor-massei-que-sou-uma-preta-maravilhosa.shtml

Na manhã desta quinta-feira (28), a vítima Magda
Guedelha, de 28 anos, que trabalha como atendente,
contou ao Imirante.com que o homem tentava utilizar
os serviços de acesso à internet, enquanto ingeria
bebida alcoólica, o que já teria sido vetado pela
proprietária do estabelecimento.
"Ontem [quarta-feira, 27] ele tentou acessar pela
manhã com outra latinha, eu neguei atendimento.
Quando eu cheguei do meu almoço, ele tentou de
novo com uma latinha, eu não deixei. Na terceira vez,
ele veio já transtornado, jogou o dinheiro em cima do
balcão, já foi entrando pras cabine falando que queria
acessar", relatou Magda.
A jovem continuou dizendo que não iria liberar o
acesso do cliente porque ele estava muito bêbado",
segundo ela. "Quando ele tivesse sóbrio, eu liberaria",
disse.
"Ele ficou muito transtornado, quis me bater, jogou o
boné em mim, tentou atingir a minha cor, a minha
raça, mas não me atinge, porque eu sei que eu sou
maravilhosa, sou uma preta maravilhosa, e xingou
minha mãe", contou a atendente.
Hoje pela manhã, ela informou ainda ao Imirante que
se dirigiu à delegacia para relatar o caso e buscar
proteção. "Eu tenho que me prevenir de algum jeito
porque vai que ele tá com sangue no olho e quer me
bater por aí?", finalizou.
O coordenador da União de Negras e Negros pela
Igualdade (Unegro) de Santa Inês, Davi Morais,
18
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Deputada evangélica critica escolha de
jovem trans para publicidade do governo
SÃO LUÍS - A deputada estadual Mical Damasceno
(PTB) decidiu entrar na polêmica sobre a escolha da
jovem Alex Brito, a "Bota Pó", como garota
propaganda de uma peça publicitária sobre o
lançamento da plataforma Gonçalves Dias de ensino criada para oferecer conteúdo educativo que auxiliará
o ensino remoto de estudantes da rede pública
estadual.

normatizar a transexualidade na infância e
adolescência. Deixem as nossas crianças em Paz!
Vou repetir.Deixem as nossas crianças em paz!",
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2021/10/28/deputada-evangelica-criticaescolha-de-jovem-trans-para-publicidade-dogoverno.shtml

Bota Pó é uma 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.
A propaganda já havia sido alvo de pesadas críticas
por parte do senador Roberto Rocha (sem partido) .
Ele foi denunciado pela Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpo) à
Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA),
à Procuradoria Geral do Estado (PGE) e ao Ministério
Público por comentário considerado transfóbico.
Evangélica, Mical destacou a importância do projeto, e
parabenizou a homegem feita ao poeta maranhense,
mas questionou o fato de não haver sido escolhida,
por exemplo, 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.
"Uma tentativa de empurrar goela abaixo uma visão
distorcida do que pensam ser o progresso e o fim das
diferenças , declarou.
E completou: "Queridos, façam as 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 a 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
dessa 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
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Rodoviários entram no oitavo dia de greve
em São Luís
Camilo Durans

A paralisação dos rodoviários entra no oitavo dia em
São Luís e a situação está difícil para 101 mil
passageiros que utilizam diariamente o transporte
coletivo da capital. O sindicato reforçou que até o
momento não houve sinalização de acordo entre a
classe trabalhadora, patrões e Prefeitura de São Luís.
Na segunda-feira (25), durante reunião com o prefeito
de São Luís Eduardo Braide, os empresários
ofereceram 2% de reajuste salarial. O valor não foi
aceito pelos trabalhadores do transporte público, que
decidiram manter a greve.
A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB) afirmou, por meio de nota, que "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".
Confira a nota do Sindicato dos Rodoviários do
Maranhão
" O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informa,
que até o momento, não houve qualquer sinalização
de um encontro, para o decorrer na última 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
movimento grevista. Sem avanços, os ônibus
permanecem dentro das garagens e os Rodoviários,
aguardando por uma decisão ".
Site: https://www.ma10.com.br/2021/10/28/rodoviariosentram-no-oitavo-dia-de-greve-em-sao-luis/
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Câmara de São Luís se reúne com
rodoviários e anuncia auditoria em contrato
do transporte coletivo
Da Redação

sair do sistema", concluiu.

A Comissão de Mobilidade Urbana, Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano (COMRFOSU)
da Câmara Municipal de São Luís realizou, na tarde
desta quarta-feira (27), uma reunião com rodoviários
do transporte coletivo, há 8 dias em greve. No
encontro, foi anunciada uma auditoria no contrato do
transporte coletivo da cidade.

Marcelo Brito, presidente do Sttrema, avaliou a reunião
e afirmou que resolveu buscar apoio dos vereadores
com o objetivo de contribuir na negociação junto aos
empresários que atuam no sistema de transporte.

Na sala da presidência da Câmara, os parlamentares
que compõem o colegiado discutiram com o
presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão
(Sttrema), Marcelo Brito, as principais pautas de
reivindicação da categoria.
O vereador Aldir Júnior (PL) fez um balanço dos temas
debatidos no encontro, e afirmou que os rodoviários
estão dispostos a discutirem com os empresários e a
Prefeitura os seus direitos, garantindo a volta da
circulação dos ônibus na capital.
"A Comissão discutiu basicamente o que os
trabalhadores estão propondo. O líder da categoria
ressaltou que o sindicato segue a disposição dos
empresários e da Prefeitura de São Luís para o
retorno do diálogo, e assim os rodoviários tenham os
seus direitos garantidos pelos patrões para que o
transporte público volte a circular normalmente na
capital", declarou.
Aldir também revelou que um dos temas debatidos na
reunião foi sobre o contrato de concessão do
transporte público coletivo. De acordo com o
parlamentar, se a proposta contratual tiver 1% de
falha, o colegiado poderá propor o rompimento do
contrato.

"Fomos procurados no sindicato pela Comissão e
viemos aqui para pedir apoio dos vereadores à nossa
pauta de reivindicação junto aos empresários, pois nós
sabemos que o nosso problema é com as empresas.
Temos a convenção coletiva assinada e sabemos que
todos os anos, nós sentamos para discutir nossa data
base. No entanto, como os empresários estão
intransigentes, resolvemos buscar apoio das
autoridades dessa cidade para ajudar na negociação",
afirmou o sindicalista.
Sobre o fato dos rodoviários dos municípios da
Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar não
estarem trabalhando, o dirigente sindical explicou que
a convenção é uma só. Além disso, ele explicou
também que as empresas que atuam nos demais
municípios da Grande Ilha são as mesmas que atuam
na capital maranhense.
"A convenção coletiva se estende tanto para os
trabalhadores do transporte urbano quanto o
semiurbano. Os empresários dos municípios de Paço
do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar são os
mesmos que atuam em São Luís. O motorista do
semiurbano e do urbano fazem parte da mesma
convenção e a pauta de reivindicação se estende para
os dois lados", completou.
Site: https://oimparcial.com.br/cidades/2021/10/camarade-sao-luis-se-reune-com-rodoviarios-e-anunciaauditoria-em-contrato-do-transporte-coletivo/

"Ficou definido que vamos solicitar cópia do contrato
de concessão do serviço de transporte para que possa
ser analisado. No entanto, eu, particularmente, como
membro do colegiado, vou investigar essa proposta
contratual e se conseguir detectar 1% de falha vou
propor que o contrato seja rompido. A crise veio para
todo mundo. Não adianta tapar o sol com a peneira,
pois se estiver ruim, as viações e consórcios precisam
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CANTANHEDE - MPMA realiza inspeção
no sistema de saúde do Município
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.
Site: https://omaranhense.com/cantanhede-mpmarealiza-inspecao-no-sistema-de-saude-do-municipio/
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Aprovado projetos voltados à autonomia das
mulheres
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 solenidade, realizada nesta
quinta-feira (28), no Palácio dos Leões, teve presença
da secretária de Estado da Mulher (SEMU), 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.

continuem garantindo sua autonomia econômica e
fortalecendo a economia em seus municípios",
destacou a secretária adjunta da SEMU, Antonieta
Lago.
Ambos os programas terão edital a ser lançado
brevemente, explicando critérios e condições de
acesso das mulheres.
Site: https://omaranhense.com/aprovado-projetosvoltados-a-autonomia-das-mulheres/

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. 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 contra a
violência. A atuação será em seus municípios de
origem e prevê um auxílio financeiro para que possam
levar à frente as iniciativas.
"O Maranhão é riquíssimo do protagonismo e do
empreendedorismo feminino. Temos mapeados vários
grupos produtivos de mulheres, em todo o Maranhão,
a exemplo de marisqueiras, pescadoras, artesãs,
quilombolas, indígenas e outras várias especificidades.
A ideia do governador Flávio Dino é, justamente,
fortalecer esses grupos para que essas mulheres
23

PORTAL AÇAILÂNDIA MA / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Qui, 28 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Funcionária que impediu cliente de entrar
bêbado em lan house é vítima de racismo no
MA
Um caso de racismo e machismo foi registrado nessa
quarta-feira (27) em Santa Inês, cidade localizada a
291 km de São Luís. A atendente de um lan house,
identificada como Magda Guedelha, foi agredida
verbalmente e fisicamente por um homem enquanto
trabalhava.
Um vídeo, gravado com celular, flagrou o momento
dos ataques racistas e registrou a vítima dizendo 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 jovem explicou que não iria liberar o acesso do
cliente porque ele estava "muito bêbado". "Eu disse
que eu não iria liberar o acesso porque ele estava
muito bêbado, que quando ele tivesse sóbrio eu
liberaria pra ele", contou.
Por se sentir ameaçada, Magda disse que foi à
delegacia da cidade prestar queixa. "Eu tenho que me
prevenir de algum jeito porque vai que ele tá com
sangue no olho e quer me bater por aí?", contou.
O coordenador da União de Negras e Negros pela
Igualdade (Unegro) de Santa Inês, Davi Morais,
informou que estão fazendo o acompanhamento e
uma advogada já articula levar o caso à Justiça.
G1MA
Site: https://acailandiama.com.br/funcionaria-queimpediu-cliente-de-entrar-bebado-em-lan-house-e-vitimade-racismo-no-ma/
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Governador Flávio Dino aprova projetos
voltados à autonomia das mulheres
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 solenidade, realizada nesta
quinta-feira (28), no Palácio dos Leões, teve presença
da secretária de Estado da Mulher (SEMU), 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.

continuem garantindo sua autonomia econômica e
fortalecendo a economia em seus municípios",
destacou a secretária adjunta da SEMU, Antonieta
Lago.
Ambos os programas terão edital a ser lançado
brevemente, explicando critérios e condições de
acesso das mulheres.
Site:
https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=323615

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. 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 contra a
violência. A atuação será em seus municípios de
origem e prevê um auxílio financeiro para que possam
levar à frente as iniciativas.
"O Maranhão é riquíssimo do protagonismo e do
empreendedorismo feminino. Temos mapeados vários
grupos produtivos de mulheres, em todo o Maranhão,
a exemplo de marisqueiras, pescadoras, artesãs,
quilombolas, indígenas e outras várias especificidades.
A ideia do governador Flávio Dino é, justamente,
fortalecer esses grupos para que essas mulheres
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Esquema criminoso desviava objetos
apreendidos em inquéritos policiais e
processos judiciais
Em operação policial desencadeada na última quartafeira (27), a 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.

outras diligências.
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://portalguara.com/esquema-criminosodesviava-objetos-apreendidos-em-inqueritos-policiais-eprocessos-judiciais/

Segundo o delegado Jesimiel Alves , durante as
diligências, foram cumpridos três mandados de busca
e apreensão no município de Chapadinha e um em
Mata Roma. Os mandados foram cumpridos em
endereços residenciais dos investigados e no Setor de
Distribuição do Fórum de Chapadinha.
Com base em solicitação da Direção do Fórum, a
Polícia Civil do Maranhão abriu uma investigação
sobre a subtração 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
26

SUA CIDADE / SÃO LUÍS / MA. Qui, 28 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Vereadores comentam a greve dos
rodoviários em São Luís
A Câmara Municipal de São Luís realizou uma sessão
extraordinária, na manhã desta quarta-feira (27), para
analisar o veto do prefeito Eduardo Braide (Podemos)
às emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Durante a sessão, outra pauta também ganhou
destaque, a greve dos rodoviários em São Luís, que
completou uma semana. A categoria reivindica um
reajuste salarial de 13%, tíquete de alimentação no
valor de R$ 800, jornada de trabalho de seis horas,
manutenção do plano de saúde com a inclusão de um
dependente e a concessão do auxílio-creche, para
trabalhadores com filhos pequenos.
O impasse entre empregados e patrões continua e
muitas pessoas estão tendo dificuldades em se
locomover pelos bairros da capital.
Representantes da categoria dos rodoviários
estiveram presentes na galeria acompanhando a
sessão extraordinária.
O co-vereador Jhonatan Soares, do Coletivo Nós (PT),
destacou que a questão do transporte público
municipal é de responsabilidade da prefeitura de São
Luís. Segundo o parlamentar, é por meio da licitação
que o poder executivo dá a concessão para que as
empresas prestem esse serviço, por isso a prefeitura e
a secretaria responsável pelo transporte precisam
apresentar um direcionamento e uma resposta para
solucionar esse problema.
" Os terminais estão sucateados. Toda vez que um
ônibus entra no terminal, o empresário ganha, mas a
nossa população não está tendo um serviço de
qualidade. Os empresários dizem que estão no
vermelho, que não têm mais dinheiro para manter o
serviço, que precisam de subsídios e que a tarifa de
ônibus tem que aumentar. Mas eu levanto uma
questão simples da administração pública, se o
empresário não tem condição de executar o serviço,
não participe da licitação, deixem outras empresas
trabalharem e não continuem com esse serviço ruim ",
acrescentou.

abolindo o serviço de cobrador? Hoje o motorista é
cobrador e também conduz o veículo. Acho que isso é
até um crime ", disse.
Quem também se manifestou sobre a greve dos
rodoviários foi o vereador Marcial Lima (Podemos). O
líder do governo na câmara informou que conversou
com a secretaria municipal de articulação e fez uma
recomendação, para que a prefeitura convide a Casa
Legislativa para participar de qualquer tipo de
negociação relacionada à greve.
" As pessoas devem estar imaginando que nós não
estamos preocupados com a situação da cidade que
está parada há sete dias, mas nós temos a
preocupação. Eu conheço a realidade das pessoas. É
importante que a prefeitura de São Luís convide a
comissão de mobilidade urbana da câmara para
participar dessas discussões. A greve é ruim para todo
mundo. É ruim para os rodoviários e ruim para a
cidade, São Luís paga muito caro. São 700 mil
pessoas que deixam de circular ", comentou Marcial
Lima.
Por fim, o vereador Chico Carvalho (PSL) disse que
está à disposição dos demais colegas e da comissão
de mobilidade urbana para lutar em favor dos
rodoviários. " Também me coloco à disposição para
que a gente possa ingressar com um inquérito civil
para revisar a licitação do transporte coletivo
municipal. Os tubarões do transporte coletivo
ganharam e não deram oportunidades para empresas
virem de fora com uma estrutura melhor, para
beneficiar o transporte coletivo de nossa cidade ",
disse.
Fonte: CMSL
Site:
http://www.suacidade.com/noticias/politica/vereadorescomentam-greve-dos-rodoviarios-em-sao-luis

Astro de Ogum (PCdoB) informou que buscou
informações com os procuradores da Câmara, para
saber como proceder para tornar sem efeito a licitação
do transporte coletivo e propor uma outra licitação. "
Que negociação vai se fazer com empresas que estão
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PGJ manda investigação contra Felipe dos
Pneus por suspeita de 'rachadinha' para
Promotoria Criminal
Yuri Almeida

A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) do Maranhão,
encaminhou à Direção das Promotorias de Justiça da
Capital, para distribuição a uma das Promotorias de
Justiça Criminais, uma investigação instaurada contra
o atual prefeito de Santa Inês, Felipe dos Pneus, por
suspeita de prática de "rachadinha".
A determinação, assinada pela subprocuradora-geral
de Justiça para assuntos jurídicos, Lize de Sá Costa,
atende sugestão do promotor Pedro Lino Curvelo, da
Assessoria Especial de Investigação, braço direito do
órgão máximo do Ministério Público, em razão da
perda de foro do gestor municipal, que à época dos
fatos apurados ocupava o cargo de deputado estadual
na Assembleia Legislativa do Estado.
A apuração foi aberta em março de 2020, inicialmente
como notícia de fato, com base em mensagem
encaminhada à Ouvidoria do MP-MA, de forma
anônima, e convertida em procedimento investigatório
criminal ainda naquele ano, em dezembro. A
documentação entregue ao MP maranhense aponta
indícios de que Felipe dos Pneus estaria se
apropriando de parte dos vencimentos de seus
assessores da Casa legislativa, alguns sob suspeita
de que seriam funcionários fantasmas.
Todos esses funcionários já foram ouvidos no âmbito
da investigação, em oitivas iniciadas em fevereiro,
segundo apurou o ATUAL7. Contudo, medidas
comuns nesse tipo de investigação, como quebra de
sigilos bancário e fiscal dos envolvidos no suposto
esquema para identificar eventuais movimentações e
depósitos, ainda não teriam sido realizadas.
Recentemente, os autos foram movimentados para a
10ª Promotoria Criminal de São Luís, e, em seguida,
também para a 5ª Promotoria de Justiça de Probidade
Administrativa, que apura o caso no âmbito cível.
Apesar de haver sido oficiado a respeito da
investigação desde outubro do ano passado, e se
manifestado nos autos quando ainda era deputado,
em nota ao ATUAL7, o prefeito de Santa Inês disse
que nunca recebeu "nenhuma informação ou

questionamentos quanto a existência de qualquer
irregularidade" em seu gabinete no período que em
exerceu o mandato parlamentar, e que está
"inteiramente à disposição" das autoridades para
"quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários".
Sempre fui um parlamentar atuante e comprometido
com o povo do Maranhão e, em especial, com os
cidadãos de Santa Inês", declarou.
"A minha atividade parlamentar jamais foi
condicionada ou subordinada a qualquer troca de
favores políticos. Essa narrativa, que foi criada pelos
meus opositores como forma de tentar arranhar a
minha imagem às vésperas das eleições municipais de
2020, não prospera. O povo de Santa Inês acreditou
nas minhas propostas e sonhou com um novo tempo tempo de crescer -, e agora estão experimentando a
verdadeira mudança", completou.
Apesar da solicitação de posicionamento haver sido
feita ao contato pessoal de Felipe dos Pneus, já que o
procedimento investigatório criminal nada diz respeito
ao mandato de prefeito, a resposta ao ATUAL7 foi
enviada por Vagner Silva, que até recentemente
ocupava o departamento de comunicação da
Prefeitura de Santa Inês e, atualmente, é secretário de
Articulação Política do município.
Na nota, sem citar nomes nem confirmar se envolve a
investigação sobre prática de "rachadinha", o gestor
municipal insinua que estaria sendo chantageado por
alguém. Em outro trecho, classifica a informação como
notícia falsa.
"Não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido
ou chantageado por quem quer que seja. Requentar
fatos não passa de uma tentativa espúria de querer
atingir à minha reputação, aos meus familiares e à
minha gestão à frente do município. Respeito a
imprensa livre, mas não tolerarei fakes news
respaldadas por denúncias anônimas e infundadas,
que não são expedientes compatíveis com
democracias saudáveis", disse.
Segundo a representação que fundamenta o PIC,
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como é chamado internamente esse tipo de
investigação que pode resultar na abertura de ação
penal, entre os funcionários que teriam sido obrigados
a devolver parte do salário ao hoje prefeito de Santa
Inês está o assistente técnico legislativo David
Pinheiro Silva. Embora tivesse vencimentos de R$ 6,2
mil na Assembleia Legislativa, a suspeita é de que
usufruía tão somente de R$ 500 do próprio salário.
Outra pessoa que a investigação apura se também
devolvia parte dos mais de R$ 17 mil mensais que
recebia dos cofres públicos para Felipe dos Pneus é
Ana Valéria Santos Araújo. Além disso, há suspeita de
que ela sequer prestava serviço para o gabinete do
então deputado, mas em um escritório de
contabilidade.
A investigação se debruça ainda sobre outros
funcionários comissionados na Alema, como Eleide
Sousa da Cruz, Rosele Emmanuelle Bezerra, que
seria ajudante em um posto de lavagem de carros em
Santa Inês, e Temístocles Santos Braga, que seria
motorista de Felipe dos Pneus.
O ATUAL7 não conseguiu o contato de nenhum deles.
A "rachadinha", como vulgarmente é conhecido esse
tipo de peculato (crime do agente público que toma
para si bem ou recurso público sob seu controle),
ocorre quando o legítimo detentor do poder
discricionário de nomear escolhe determinada pessoa
para exercer uma função vinculada ao exercício de um
cargo de confiança, e esta passa a receber apenas
uma parcela ou fração dos seus vencimentos,
devolvendo todo o restante para o chefe.
Se confirmada, esse tipo de conduta se amolda ainda
aos crimes de concussão e corrupção passiva, todos
com penalidades que resultam em prisão, e
improbidade administrativa, por enriquecimento
ilícito, que pode ocasionar, dentre outras punições, a
perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, multas e devolução do dinheiro desviado aos
cofres públicos.
Site: https://atual7.com/noticias/politica/2021/10/pgjmanda-investigacao-contra-felipe-dos-pneus-porsuspeita-de-rachadinha-para-promotoria-criminal/
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Greve do transporte chega ao 8° dia sem
perspectiva de acordo e com perdas
acumuladas
Daniel Matos

A greve do transporte público chegou hoje ao 8° dia
consecutivo sem qualquer perspectiva de acordo e
perdas acumuladas para o comércio. Apesar do
prejuízo causado aos mais de 700 mil usuários de
ônibus da capital e dos prejuízos causados aos
setores produtivos, não houve qualquer sinalização de
acordo entre as partes nos últimos dias.

greve do transporte, serviço essencial e um dos
motores do mercado.
.
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/10/28/g
reve-do-transporte-chega-ao-8-sem-perspectiva-deacordo-e-com-perdas-acumuladas/

As cenas vistas nesta quinta-feira, em São Luís, desde
as primeiras horas da manhã foram novamente de
passageiros amontoados, à espera de qualquer
condução para ir ao trabalho, à escola, facilidade ou
outro compromisso. A paralisação está doendo no
bolso da população, já que aqueles que dispõem de
vales-transporte estão impedidos de usá-los e vêm
gastando dinheiro em espécie para se locomover nos
meios de transporte disponíveis.
Já há quem não tenha recursos para pagar vans,
carros de aplicativo, táxi, moto-táxi ou carrinhoslotação. Para alguns, o jeito é pegar carona ou pedir
dinheiro emprestado. Mas há aqueles que não
encontram solução e acabam ficando em casa,
perdendo dias de trabalho - e parte da renda -,
faltando aulas e até mesmo deixando de fazer
consultas, exames e outros procedimentos médicos no
concorrido sistema de saúde pública.
Após uma semana de greve, o que se vê são
aglomerações nas paradas de ônibus e vazio em
lugares que outrora registravam fluxo intenso de
pessoas, como a Rua Grande, shoppings e outras
áreas comerciais da cidade. É um cenário desolador,
que chega a ser trágico, tendo em vista a proximidade
do período de fim de ano, sempre marcado pelo
aquecimento das vendas em praticamente todos os
setores.
Se São Luís já foi considerada a capital brasileira da
vacina contra a Covid-19, em razão da celeridade que
marcou a aplicação das doses, agora também pode
ser chamada de capital do retrocesso, pois a
recuperação econômica iniciada com o recuo da
pandemia simplesmente estagnou, tamanha a
incapacidade dos governantes locais de pôr fim à
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Atendente de lan house sofre racismo em
Santa Inês: Sou uma preta maravilhosa
Alpanir Mesquita

Um caso de racismo e machismo foi registrado nessa
quarta-feira (27) em Santa Inês, cidade localizada a
291 km de São Luís. A atendente de um lan house,
identificada como Magda Guedelha, foi agredida
verbalmente e fisicamente por um homem enquanto
trabalhava.
Um vídeo, gravado com celular, flagrou o momento
dos ataques racistas e registrou a vítima dizendo 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.
"Ontem ele tentou acessar pela manhã com uma
latinha e eu neguei atendimento. Quando eu cheguei
do meu almoço, ele tentou de novo e não deixei. Na
terceira vez, ele veio transtornado, deixou o dinheiro
em cima do balcão e já foi entrando na cabine", disse
a funcionária.
A jovem explicou que não iria liberar o acesso do
cliente porque ele estava muito bêbado". Eu disse que
eu não iria liberar o acesso porque ele estava muito
bêbado, que quando ele tivesse sóbrio eu liberaria pra
ele , contou.
"Ele ficou muito transtornado, quis me bater, jogou o
boné em mim, tentou atingir a minha cor, a minha
raça, mas não me atinge, porque eu sei que eu sou
maravilhosa, sou uma preta maravilhosa, e xingou
minha mãe", contou a atendente.
Do G1 MA.
Site:
https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/10/atendentede-lan-house-sofre-racismo-em.html
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Operação Policial prende traficante de
drogas e apreende armas de fogo e munições
no Povoado Três Palmeiras em Vargem
Grande
Alpanir Mesquita

Por Blog do Alpanir Mesquita.
Na manhã desta quinta-feira (28) 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
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://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/10/operacaopolicial-prende-traficante-de.html
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HOMEM CONDENADO PELA JUSTIÇA
DE CHAPADINHA É PRESO PELAS
POLICIAS CIVIL E MILITAR DE
VARGEM GRANDE E ITAPECURUMIRIM/MA (DESTAQUE/JUSTIÇA)
Alvorada é Noticias

As equipes da Polícia Civil de Itapecuru-Mirim e de
Vargem Grande e a Polícia Militar de Vargem Grande,
na manhã deste dia 28/10, realizaram uma operação
em conjunto no Povoado Três Palmeira, Zona Rural de
Vargem Grande, com objetivo de dar cumprimento ao
Mandado de Prisão Preventiva expedido pela comarca
de Chapadinha em desfavor de A.P.O.S., 35 anos,
foragido e condenado pelos crimes de posse ilegal de
arma de fogo e tráfico de drogas, ocorridos em 2010
na cidade de Chapadinha.
As equipes foram até o local para prendê-lo em sua
residência, e acabaram também encontrando 3 (três)
armas de fogo; 79 (setenta e nove) munições dos mais
variados calibres; aproximadamente 1 kg de maconha;
e 1 (um) pássaro silvestre encarcerado; e numerário
de dinheiro em espécie.
O indivíduo, contra quem já pendia mandado de
prisão, também foi preso pelos crimes de Posse Ilegal
de Munição e de Arma de Fogo de Uso Permitido;
Tráfico de Drogas; e cativeiro de pássaro da fauna
silvestre.
Mais duas pessoas que estavam no local, ambos
maiores de idade, também foram presos pela
participação nesses crimes de Posse Ilegal de
Munição e de Arma de Fogo de Uso Permitido e de
Tráfico de Drogas. Os três foram autuados e seguirão
para a UPR de Itapecuru-Mirim, onde aguardarão à
disposição da justiça.
Informações da 2ª Delegacia Regional de ItapecuruMirim/MA
Site:
https://www.blogdocristianodias.com.br/2021/10/homemcondenado-pela-justica-de.html
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Governo Flávio Dino aciona Roberto Rocha
por crime de transfobia
O Governo Flávio Dino, por intermédio da Secretaria
de Estado dos Direitos Humanos, comandada pelo
petista Chico Gonçalves, encaminhou Notícia Fato ao
Ministério Público Federal, Defensoria Púbica do
Estado do Maranhão e Procuradoria Geral do Estado
denunciando o senador Roberto Rocha pelo crime de
transfobia.
Roberto Rocha, em uma nota também publicada nas
suas redes sociais, após excluir a postagem sobre
Bota Pó, disse que não teve a intenção de ofender a
digital influencer.
Afirmou, ainda, que sua crítica foi direcionada
exclusivamente ao Governo, que utilizou recursos
públicos para divulgar propaganda que pode
influenciar pessoas.
Site: http://www.holdenarruda.com.br/2021/10/governoflavio-dino-aciona-roberto.html
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Em Arari, MP-MA acompanha cumprimento
do calendário escolar e medidas sanitárias
Em audiência extrajudicial realizada nessa quarta-feira
(27), coordenada pela promotora de Justiça Patrícia
Fernandes Gomes Costa Ferreira, o Ministério
Público do Maranhão cobrou do município de Arari e
das autoridades da área da educação o cumprimento
do calendário escolar referente aos anos de 2020 e
2021. As autoridades sanitárias também foram
questionadas sobre os protocolos de segurança nas
escolas.
Participaram da audiência a secretária municipal de
Saúde, Rosário do Desterro Abas; a coordenadora da
Vigilância Sanitária, Maria do Bom Parto Mendes
Bogéa; os conselheiros tutelares Nayara Ferreira de
Carvalho e Antônio Israel Salviano. O prefeito Rui
Fernandes Ribeiro Filho foi representado pela
procuradora do Município, Sânia Cristina Cruz Silva.
Igualmente participou a diretora da Escola Dr. Paulo
Pereira Rego, Luene Sena.

procuradora do município, Sânia Cristina Silva,
informou que há necessidade de permanência das
aulas na modalidade híbrida, pois algumas escolas
não têm condições físicas para receber os alunos de
forma presencial e manter o distanciamento
necessário.
A secretária municipal de Saúde informou que a
vacinação na cidade de Arari está adiantada,
atualmente na faixa etária de 13 e 14 anos. Além
disso, a terceira dose está sendo ministrada nos
idosos e pessoas com comorbidades.
Luene Silva informou que na escola Dr. Paulo Pereira
Rego o ensino presencial tem revezamento de alunos.
Um grupo frequenta as aulas nas segundas e terçasfeiras, enquanto o outro nas quartas e quintas-feiras.
Deliberações

A titular da Promotoria de Justiça de Arari, Patrícia
Fernandes Gomes Costa Ferreira, explicou que a
audiência tem por objetivo tratar sobre o retorno das
aulas presenciais e híbridas, cumprimento do
calendário escolar e vacinação de professores e
alunos.

Ao término da audiência, ficou acertado que o
Ministério Público do Maranhão vai oficiar à
Secretaria Municipal de Educação para que informe e
encaminhe documentos comprovando o cumprimento
do calendário escolar, referente ao ano de 2020, e
informe sobre 2021.

A secretária municipal de Saúde apresentou
informações sobre o contato com a Secretaria de
Educação e informou que o retorno do ensino
presencial é iminente, considerando que todos os
professores estão devidamente vacinados.

Também será solicitado o encaminhamento da relação
de todas as unidades escolares municipais e em quais
o ensino permanece híbrido e em quais já retornou
presencial; medidas adotadas quanto ao transporte
escolar dos alunos, higienização, sanitização e
manutenção do distanciamento social a fim de evitar
contaminação de covid-19.

Em seguida, a coordenadora da Vigilância Sanitária
informou sobre o caso de uma professora, no Povoado
Bamburral, que contraiu covid e se recusava a tomar
a vacina. As aulas na escola da referida professora
foram suspensas, e nenhum aluno foi contaminado.
Maria do Bom Parto Mendes Bogéa afirmou que se
reuniu com o Sindicato dos Trabalhadores Públicos de
Arari, professores, pais de alunos, secretário municipal
de Educação e diretores de escolas para tratar sobre
os protocolos sanitários a serem seguidos como
requisito para o retorno das aulas presenciais e
híbridas.

A Secretaria Municipal de Educação deverá informar
se há professores que não foram vacinados. Já a
Secretaria Municipal de Saúde deverá encaminhar
lista dos professores vacinados.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/10/em-ararimp-ma-acompanha-cumprimento-do.html

Os conselheiros tutelares informaram que vão fazer
visitas semanais nas escolas para verificar a estrutura
dos prédios e cumprimento dos protocolos. A
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MP-MA realiza inspeção no sistema de
saúde do município de Cantanhede
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 MP-MA, 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.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/10/mp-marealiza-inspecao-no-sistema-de.html
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Vereadores comentam a greve dos
rodoviários em São Luís
Eduardo Ericeira

A Câmara Municipal de São Luís realizou uma sessão
extraordinária, na manhã desta quarta-feira, 27, para
analisar o veto do prefeito Eduardo Braide (Podemos)
às emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Durante a sessão, outra pauta também ganhou
destaque, a greve dos rodoviários em São Luís, que
completou uma semana. A categoria reivindica um
reajuste salarial de 13%, tíquete de alimentação no
valor de R$ 800, jornada de trabalho de seis horas,
manutenção do plano de saúde com a inclusão de um
dependente e a concessão do auxílio-creche, para
trabalhadores com filhos pequenos.
O impasse entre empregados e patrões continua e
muitas pessoas estão tendo dificuldades em se
locomover pelos bairros da capital.

a secretaria responsável pelo transporte precisam
apresentar um direcionamento e uma resposta para
solucionar esse problema.
"Os terminais estão sucateados. Toda vez que um
ônibus entra no terminal, o empresário ganha, mas a
nossa população não está tendo um serviço de
qualidade. Os empresários dizem que estão no
vermelho, que não têm mais dinheiro para manter o
serviço, que precisam de subsídios e que a tarifa de
ônibus tem que aumentar. Mas eu levanto uma
questão simples da administração pública, se o
empresário não tem condição de executar o serviço,
não participe da licitação, deixem outras empresas
trabalharem e não continuem com esse serviço ruim",
acrescentou.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/10/veread
ores-comentam-greve-dos.html

Representantes da categoria dos rodoviários
estiveram presentes na galeria acompanhando a
sessão extraordinária.
Quem se manifestou sobre a greve dos rodoviários foi
o vereador Marcial Lima (Podemos). O líder do
governo na câmara informou que conversou com a
secretaria municipal de articulação e fez uma
recomendação, para que a prefeitura convide a Casa
Legislativa para participar de qualquer tipo de
negociação relacionada à greve.
"As pessoas devem estar imaginando que nós não
estamos preocupados com a situação da cidade que
está parada há sete dias, mas nós temos a
preocupação. Eu conheço a realidade das pessoas. É
importante que a prefeitura de São Luís convide a
comissão de mobilidade urbana da câmara para
participar dessas discussões. A greve é ruim para todo
mundo. É ruim para os rodoviários e ruim para a
cidade, São Luís paga muito caro. São 700 mil
pessoas que deixam de circular", comentou Marcial
Lima.
O co-vereador Jhonatan Soares, do Coletivo Nós (PT),
destacou que a questão do transporte público
municipal é de responsabilidade da prefeitura de São
Luís. Segundo o parlamentar, é por meio da licitação
que o poder executivo dá a concessão para que as
empresas prestem esse serviço, por isso a prefeitura e
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Deputada evangélica também critica
propagada do governo com jovem trans
gilbertoleda

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 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.

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://gilbertoleda.com.br/2021/10/28/deputadaevangelica-tambem-critica-propagada-do-governo-comjovem-trans/

A propaganda já havia sido duramente criticada,
também, pelo senador Roberto Rocha (sem partido),
que acabou sendo denunciado pela Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
(Sedihpo) à Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE-MA), à Procuradoria Geral do Estado
(PGE) e ao Ministério Público comentário
considerado transfóbico ( saiba mais ).
A parlamentar, 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.
Mical 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. 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.
"Queridos, façam as 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 a 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 dessa 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
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SÃO LUÍS - Comissão de Mobilidade
Urbana da Câmara se reúne com rodoviários
grevistas
Walkir Marinho

A Comissão de Mobilidade Urbana, Regulação
Fundiária e Ocupação do Solo Urbano (COMRFOSU)
da Câmara Municipal de São Luís (CMSL) realizou, na
tarde desta quarta-feira (27), uma reunião com
rodoviários do transporte coletivo que completou hoje
o oitavo dia de greve. Durante a reunião, foi anunciada
uma auditoria no contrato
do transporte coletivo da cidade.

"Ficou definido que vamos solicitar cópia do contrato
de concessão do serviço de transporte para que possa
ser analisado. No entanto, eu, particularmente, como
membro do colegiado, vou investigar essa proposta
contratual e se conseguir detectar 1% de falha vou
propor que o contrato seja rompido. A crise veio para
todo mundo. Não
adianta tapar o sol com a peneira, pois se estiver ruim,
as viações e consórcios precisam sair do sistema",
concluiu.

No encontro, ocorrido na sala da Presidência da Casa,
os parlamentares que compõem o colegiado
discutiram com o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado
do Maranhão (Sttrema), Marcelo Brito, as principais
pautas de reivindicação da categoria.

Apoio para negociação

Diálogo

"Fomos procurados no sindicato pela Comissão e
viemos aqui para pedir apoio dos vereadores à nossa
pauta de reivindicação junto aos empresários, pois nós
sabemos que o nosso problema é com as empresas.
Temos a convenção coletiva assinada e sabemos que
todos os anos, nós sentamos para discutir nossa data
base. No entanto, como os

Em entrevista à Diretoria de Comunicação da Casa, o
vereador Aldir Júnior (PL), membro do colegiado, fez
um balanço dos temas debatidos no encontro e
afirmou que os rodoviários estão dispostos a
discutirem com os empresários e a Prefeitura os seus
direitos e assim garantir a volta da circulação dos
ônibus na capital.
"A Comissão discutiu basicamente o que os
trabalhadores estão propondo. O líder da categoria
ressaltou que o sindicato segue a disposição dos
empresários e da Prefeitura de São Luís para o
retorno do diálogo, e assim os rodoviários tenham os
seus direitos garantidos pelos patrões para que o
transporte público volte a circular normalmente na
capital", declarou.

Marcelo Brito, presidente do Sttrema, avaliou a reunião
e afirmou que resolveu buscar apoio dos vereadores
com o objetivo de contribuir na negociação junto aos
empresários que atuam no sistema de transporte.

empresários estão intransigentes, resolvemos buscar
apoio das autoridades dessa cidade para ajudar na
negociação", afirmou o sindicalista.
Site: https://horaextra.slz.br/2021/10/28/sao-luiscomissao-de-mobilidade-urbana-da-camara-se-reunecom-rodoviarios-grevistas/

Contrato será avaliado
Aldir também revelou que um dos temas debatidos na
reunião foi sobre a avaliação da Comissão solicitar o
contrato de concessão do serviço de transporte
público coletivo. De acordo com o parlamentar, se a
proposta contratual tiver 1% de falha, o colegiado
poderá propor o rompimento do contrato.
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Greve dos rodoviários chega ao 8º dia sem
previsão de término
Por: Leandro Miranda

A greve dos motoristas, cobradores e fiscais de ônibus
de São Luís chega nesta quinta-feira, 28, ao 8º dia e
sem previsão de término. O prefeito de São Luís,
Eduardo Braide (Podemos), anunciou no início desta
semana que até o dia de hoje detalharia o auxílio
emergencial que poderia selar a paz entre rodoviários
e empresários e fazer com que os ônibus voltassem a
circular na cidade, mas até agora nada aconteceu.
Ontem os rodoviários estiveram presentes na Câmara
Municipal de São Luís durante a sessão plenária de
apreciação dos vetos à Lei de Diretrizes Orçamentária
(LDO). A categoria se reuniu com os vereadores
integrantes da Comissão de Mobilidade Urbana do
parlamento, presidida pelo vereador Astro de Ogum
(PCdoB), e os vereadores se comprometerem em
estabelecer uma mesa de diálogo junto à Prefeitura de
São Luís.
Enquanto o impasse não é resolvido, cerca de 700 mil
pessoas que dependem do transporte coletivo na
capital maranhense estão procurando formas
alternativas para chegar aos seus destinos. Quem está
lucrando com a situação são os motoristas de
transporte por aplicativo que viram os seus lucros
aumentar em razão da demanda.
A greve dos rodoviários mais duradoura em São Luís
aconteceu no ano de 2014, durante a gestão do exprefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT), e se estendeu
por 16 dias. No final do movimento paredista, as
passagens foram reajustadas em R$ 0,30.
Site: https://marrapa.com/2021/10/28/greve-dosrodoviarios-chega-ao-8o-dia-sem-previsao-de-termino/
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Em discurso, deputada bolsonarista Mical
Damasceno mostra preconceito contra
influencer maranhense
Por: Leandro Miranda

A deputada estadual evangélica Mical Damasceno
(PTB), já conhecida por seus discursos carregados de
ódio e preconceito contra as minorias, criticou o fato
da influencer maranhense Alex Brito, conhecida como
Bota Pó, ter sido a escolhida para fazer a propaganda
de divulgação da plataforma de ensino online
Gonçalves Dias, lançada pelo Governo do Maranhão.
Em discurso proferido durante a sessão dessa quartafeira, 27, na Assembleia Legislativa, a parlamentar
desejou que outros estudantes fizessem a propaganda
da plataforma, desmerecendo o fato de Bota Pó
também ser estudante da rede estadual de ensino, no
município de Bacabal, e de possuir grande
representatividade, até fora do Maranhão, por causa
do seu trabalho.

Rocha poderá ser processado: a Secretaria Estadual
de Direitos Humanos e Participação Popular acionou
a Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e
o Ministério Público para que adotem as medidas
necessárias sobre o crime de transfobia cometido pelo
senador. Quem sabe a deputada Mical não poderá ter
o mesmo destino.
Site: https://marrapa.com/2021/10/28/em-discursodeputada-bolsonarista-mical-damasceno-mostrapreconceito-contra-influencer-maranhense/

"Trata-se de um jovem, um adolescente de 16 anos,
que tem um codinome Bota Pó. Isso mesmo! É Alex
Brito, um adolescente homossexual, que se veste
como mulher, e que ficou conhecido nas redes sociais
por colocar pó na cara. Meu Deus do céu! Por fazer
maquiagem. Ele foi escolhido e chamado para fazer a
propaganda da plataforma de ensino do nosso estado.
Queridos, façam as suas próprias conclusões, mas eu
chamo isso de doutrina ideológica com o dinheiro
público", afirmou a deputada.
Não satisfeita, Mical ainda chamou a influencer de
aberração. "Um adolescente, um menino, que se veste
de mulher, que ensina a se maquiar, é que representa
os estudantes maranhenses. Isso é uma aberração!
Isso nos traz tristezas. Eu fiquei estarrecida quando eu
vi esse vídeo com esse garoto que vai fazer a
representação da plataforma digital!" afirmou.
O que está por trás do discurso da parlamentar nada
mais é do que o preconceito contra a influencer
maranhense em razão da sua orientação sexual. O
mesmo preconceito mostrado pelo senado Roberto
Rocha (PSDB) que, em uma postagem na rede social,
praticou o crime de transfobia contra a jovem
influencer.
Por causa dessa postagem, que até já foi apagada,
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Polícia prende homem por racismo contra
atendente de lan house em Santa Inês
Rogério Pereira Soares, conhecido como baiano, foi
preso após cometer crime de injúria racial e agressão
contra a atendente de uma lan house, Magda
Guedelha, em Santa Inês.
O homem foi preso ao desembarcar de um ônibus em
Bacabal, para onde estaria fugindo depois da
repercussão do caso (relembre aqui) .
Rogério informou que não se lembra do ocorrido e
pediu desculpas à funcionária do estabelecimento.
Disse ainda que é da Bahia e veio ao Maranhão em
busca de emprego.
O agressor foi encaminhado para a delegacia de
Bacabal, onde prestará esclarecimentos e em seguida
será recambiado para Santa Inês, onde serão tomadas
as medidas cabíveis.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/10/policiaprende-homem-por-racismo-contra-atendente-de-lanhouse-em-santa-ines/
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"Sou preta com orgulho" diz atendente após
ser vítima de agressão e racismo em Stª Inês
Uma atendente, identificada como Magda Guedelha,
foi vítima de rascimo e agressão na tarde de quartafeira (27), em uma lan house de Santa Inês.

tenho que me prevenir de algum jeito porque vai que
ele tá com sangue no olho e quer me bater por aí?",
finalizou.

Vídeo que circula na internet flagrou o exato momento
em que um homem completamente alterado parte para
cima da funcionária com agressões físicas e a chama
de "preta, filha da p***".

O coordenador da União de Negras e Negros pela
Igualdade (Unegro) de Santa Inês, Davi Morais,
informou que estão fazendo o acompanhamento e
uma advogada já articula levar o caso à Justiça (Com
informações do Imirante.com).

A vítima ameaça chamar a polícia caso o homem
continue proferindo as ofensas. "Sai daqui, sai! Vou
chamar a polícia agora! Quer ir dormir lá? Quer ir
dormir na cadeia".
O agressor revida e a xinga: "Sua preta, filha de uma
égua. Sua preta filha de uma p***"! E Magda responde:
"sou preta com orgulho!"

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site: https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/10/soupreta-com-orgulho-diz-atendente-apos-ser-vitima-deagressao-e-racismo-em-sta-ines/

Em seguida, o homem é retirado do local por outras
pessoas que presenciaram a confusão.
"Quis me bater, jogou o boné em mim, tentou atingir a
minha cor, a minha raça, mas não me atinge, porque
eu sei que eu sou maravilhosa, sou uma preta
maravilhosa", afirmou Magda Guedelha.
A atendente contou que o homem tentava utilizar os
serviços de acesso à internet, enquanto ingeria bebida
alcoólica, o que já teria sido vetado pela proprietária
do estabelecimento.
"Ontem ele tentou acessar pela manhã com outra
latinha, eu neguei atendimento. Quando eu cheguei do
meu almoço, ele tentou de novo com uma latinha, eu
não deixei. Na terceira vez, ele veio já transtornado,
jogou o dinheiro em cima do balcão, já foi entrando
pras cabine falando que queria acessar", relatou
Magda
A jovem continuou dizendo que não iria liberar o
acesso do cliente porque ele estava "muito bêbado",
segundo ela. "Quando ele tivesse sóbrio, eu liberaria",
disse. "Ele ficou muito transtornado, quis me bater,
jogou o boné em mim, tentou atingir a minha cor, a
minha raça, mas não me atinge, porque eu sei que eu
sou maravilhosa, sou uma preta maravilhosa, e xingou
minha mãe", contou a atendente.
Hoje pela manhã, ela informou que se dirigiu à
delegacia para relatar o caso e buscar proteção. "Eu
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Casal é assaltado em oficina após onda de
violência tomar conta de São Luís
Desde o início do mês de outubro uma onda de
violência vem tomando conta da capital maranhense.
Entre os dias 5 e 25, foram contabilizados 26
homicídios em São Luís, incluindo policiais militares,
segundo o relatório quantitativo diário de crimes
violentos letais intencionais e outras mortes divulgado
pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão.
Somente no dia 21 de mês, 9 mortes foram
registradas.
Além dos homícidios dolosos, o número de assaltos à
mão armada tem crescido devido a falta de segurança
na cidade.
No final da tarde de ontem (26), um casal foi vítima de
um roubo dentro de uma oficina mecânica. O crime
ocorreu no bairro do Vinhais, na capital maranhense.
Imagens da câmera de monitoramento do
estabelecimento mostram o exato momento em
que proprietário do veículo, identificado como James
Onda, e a sua esposa são abordados por 2
criminosos, que estavam de posse de armas de fogo.
A mulher estava com um bebê no colo.
Os bandidos levaram os pertences do casal e ninguém
saiu ferido. Esse é só mais um caso de assalto dentre
tanto outros que ocorrem diariamente pelas ruas da
região metropolitana de São Luís.
Ainda ontem suspeitos tentaram executar um sargento
reformado da Polícia Militar, identificado como Elias na
área da Cidade Operária.
Até o momento a cúpula do Sistema de Segurança
Pública não adotaram medidas enérgicas para que
essa onda de violência acabe. Enquanto isso, a
população fica à mercê de criminosos.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/10/casal-eassaltado-em-oficina-apos-onda-de-violencia-tomarconta-de-sao-luis/
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MPMA realiza inspeção em Hospital
municipal de Cantanhede após denuncias
O Cubo

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.
Site: https://ocuboblog.com/2021/10/28/mpma-realizainspecao-em-hospital-municipal-de-cantanhede-aposdenuncias/
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PGJ manda investigação contra Felipe dos
Pneus por suspeita de esquema
de 'rachadinha'
O Cubo

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) do Maranhão,
encaminhou à Direção das Promotorias de Justiça da
Capital, para distribuição a uma das Promotorias de
Justiça Criminais, uma investigação instaurada contra
o atual prefeito de Santa Inês, Felipe dos Pneus
(Republicanos), por suspeita de prática de esquema
de "rachadinha".
A determinação, assinada pela subprocuradora-geral
de Justiça para assuntos jurídicos, Lize de Sá Costa,
atende sugestão do promotor Pedro Lino Curvelo, da
Assessoria Especial de Investigação, braço direito do
órgão máximo do Ministério Público, em razão da
perda de foro do gestor municipal, que à época dos
fatos apurados ocupava o cargo de deputado estadual
na Assembleia Legislativa do Estado.
A apuração foi aberta em março de 2020, inicialmente
como notícia de fato, com base em mensagem
encaminhada à Ouvidoria do MP-MA, de forma
anônima, e convertida em procedimento investigatório
criminal ainda naquele ano, em dezembro. A
documentação entregue ao MP maranhense aponta
indícios de que Felipe dos Pneus estaria se
apropriando de parte dos vencimentos de seus
assessores da Casa legislativa, alguns sob suspeita
de que seriam funcionários fantasmas.
Todos esses funcionários já foram ouvidos no âmbito
da investigação, em oitivas iniciadas em fevereiro,
segundo apurou o ATUAL7. Contudo, medidas
comuns nesse tipo de investigação, como quebra de
sigilos bancário e fiscal dos envolvidos no suposto
esquema para identificar eventuais movimentações e
depósitos, ainda não teriam sido realizadas.
Recentemente, os autos foram movimentados para a
10ª Promotoria Criminal de São Luís, e, em seguida,
também para a 5ª Promotoria de Justiça de Probidade
Administrativa, que apura o caso no âmbito cível.
Apesar de haver sido oficiado a respeito da
investigação desde outubro do ano passado, e se
manifestado nos autos quando ainda era deputado,
em nota ao ATUAL7, o prefeito de Santa Inês disse

que nunca recebeu "nenhuma informação ou
questionamentos quanto a existência de qualquer
irregularidade" em seu gabinete no período que em
exerceu o mandato parlamentar, e que está
"inteiramente à disposição" das autoridades para
"quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários".
"Sempre fui um parlamentar atuante e comprometido
com o povo do Maranhão e, em especial, com os
cidadãos de Santa Inês", declarou.
"A minha atividade parlamentar jamais foi
condicionada ou subordinada a qualquer troca de
favores políticos. Essa narrativa, que foi criada pelos
meus opositores como forma de tentar arranhar a
minha imagem às vésperas das eleições municipais de
2020, não prospera. O povo de Santa Inês acreditou
nas minhas propostas e sonhou com um novo tempo tempo de crescer -, e agora estão experimentando a
verdadeira mudança", completou.
Apesar da solicitação de posicionamento haver sido
feita ao contato pessoal de Felipe dos Pneus, já que o
procedimento investigatório criminal nada diz respeito
ao mandato de prefeito, a resposta ao ATUAL7 foi
enviada por Vagner Silva, que até recentemente
ocupava o departamento de comunicação da
Prefeitura de Santa Inês e, atualmente, é secretário de
Articulação Política do município.
Na nota, sem citar nomes nem confirmar se envolve a
investigação sobre prática de "rachadinha", o gestor
municipal insinua que estaria sendo chantageado por
alguém. Em outro trecho, classifica a informação como
notícia falsa.
"Não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido
ou chantageado por quem quer que seja. Requentar
fatos não passa de uma tentativa espúria de querer
atingir à minha reputação, aos meus familiares e à
minha gestão à frente do município. Respeito a
imprensa livre, mas não tolerarei fakes news
respaldadas por denúncias anônimas e infundadas,
que não são expedientes compatíveis com
democracias saudáveis", disse.
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Segundo a representação que fundamenta o PIC,
como é chamado internamente esse tipo de
investigação que pode resultar na abertura de ação
penal, entre os funcionários que teriam sido obrigados
a devolver parte do salário ao hoje prefeito de Santa
Inês está o assistente técnico legislativo David
Pinheiro Silva. Embora tivesse vencimentos de R$ 6,2
mil na Assembleia Legislativa, a suspeita é de que
usufruía tão somente de R$ 500 do próprio salário.
Outra pessoa que a investigação apura se também
devolvia parte dos mais de R$ 17 mil mensais que
recebia dos cofres públicos para Felipe dos Pneus é
Ana Valéria Santos Araújo. Além disso, há suspeita de
que ela sequer prestava serviço para o gabinete do
então deputado, mas em um escritório de
contabilidade.
A investigação se debruça ainda sobre outros
funcionários comissionados na Alema, como Eleide
Sousa da Cruz, Rosele Emmanuelle Bezerra, que
seria ajudante em um posto de lavagem de carros em
Santa Inês, e Temístocles Santos Braga, que seria
motorista de Felipe dos Pneus.
O ATUAL7 não conseguiu o contato de nenhum deles.
A "rachadinha", como vulgarmente é conhecido esse
tipo de peculato (crime do agente público que toma
para si bem ou recurso público sob seu controle),
ocorre quando o legítimo detentor do poder
discricionário de nomear escolhe determinada pessoa
para exercer uma função vinculada ao exercício de um
cargo de confiança, e esta passa a receber apenas
uma parcela ou fração dos seus vencimentos,
devolvendo todo o restante para o chefe.
Se confirmada, esse tipo de conduta se amolda ainda
aos crimes de concussão e corrupção passiva, todos
com penalidades que resultam em prisão, e
improbidade administrativa, por enriquecimento
ilícito, que pode ocasionar, dentre outras punições, a
perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, multas e devolução do dinheiro desviado aos
cofres públicos.
Por Atual7.
Site: https://ocuboblog.com/2021/10/28/pgj-mandainvestigacao-contra-felipe-dos-pneus-por-suspeita-deesquema-de-rachadinha/
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Investigação contra Felipe dos Pneus por
suspeita de 'rachadinha' é enviada para
Promotoria Criminal
A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) do Maranhão,
encaminhou à Direção das Promotorias de Justiça da
Capital, para distribuição a uma das Promotorias de
Justiça Criminais, uma investigação instaurada contra
o atual prefeito de Santa Inês, Felipe dos Pneus, por
suspeita de prática de "rachadinha".
A determinação, assinada pela subprocuradora-geral
de Justiça para assuntos jurídicos, Lize de Sá Costa,
atende sugestão do promotor Pedro Lino Curvelo, da
Assessoria Especial de Investigação, braço direito do
órgão máximo do Ministério Público, em razão da
perda de foro do gestor municipal, que à época dos
fatos apurados ocupava o cargo de deputado estadual
na Assembleia Legislativa do Estado.
A apuração foi aberta em março de 2020, inicialmente
como notícia de fato, com base em mensagem
encaminhada à Ouvidoria do MP-MA, de forma
anônima, e convertida em procedimento investigatório
criminal ainda naquele ano, em dezembro. A
documentação entregue ao MP maranhense aponta
indícios de que Felipe dos Pneus estaria se
apropriando de parte dos vencimentos de seus
assessores da Casa legislativa, alguns sob suspeita
de que seriam funcionários fantasmas.
Todos esses funcionários já foram ouvidos no âmbito
da investigação, em oitivas iniciadas em fevereiro,
segundo o apurado. Contudo, medidas comuns nesse
tipo de investigação, como quebra de sigilos bancário
e fiscal dos envolvidos no suposto esquema para
identificar eventuais movimentações e depósitos,
ainda não teriam sido realizadas.
Recentemente, os autos foram movimentados para a
10ª Promotoria Criminal de São Luís, e, em seguida,
também para a 5ª Promotoria de Justiça de Probidade
Administrativa, que apura o caso no âmbito cível.
Apesar de haver sido oficiado a respeito da
investigação desde outubro do ano passado, e se
manifestado nos autos quando ainda era deputado,
em nota, o prefeito de Santa Inês disse que nunca
recebeu "nenhuma informação ou questionamentos
quanto a existência de qualquer irregularidade" em seu
gabinete no período que em exerceu o mandato

parlamentar, e que está "inteiramente à disposição"
das autoridades para "quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessários".
Sempre fui um parlamentar atuante e comprometido
com o povo do Maranhão e, em especial, com os
cidadãos de Santa Inês", declarou.
"A minha atividade parlamentar jamais foi
condicionada ou subordinada a qualquer troca de
favores políticos. Essa narrativa, que foi criada pelos
meus opositores como forma de tentar arranhar a
minha imagem às vésperas das eleições municipais de
2020, não prospera. O povo de Santa Inês acreditou
nas minhas propostas e sonhou com um novo tempo tempo de crescer -, e agora estão experimentando a
verdadeira mudança", completou.
Apesar da solicitação de posicionamento haver sido
feita ao contato pessoal de Felipe dos Pneus, já que o
procedimento investigatório criminal nada diz respeito
ao mandato de prefeito, a resposta foi enviada por
Vagner Silva, que até recentemente ocupava o
departamento de comunicação da Prefeitura de Santa
Inês e, atualmente, é secretário de Articulação Política
do município.
Na nota, sem citar nomes nem confirmar se envolve a
investigação sobre prática de "rachadinha", o gestor
municipal insinua que estaria sendo chantageado por
alguém. Em outro trecho, classifica a informação como
notícia falsa.
"Não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido
ou chantageado por quem quer que seja. Requentar
fatos não passa de uma tentativa espúria de querer
atingir à minha reputação, aos meus familiares e à
minha gestão à frente do município. Respeito a
imprensa livre, mas não tolerarei fakes news
respaldadas por denúncias anônimas e infundadas,
que não são expedientes compatíveis com
democracias saudáveis", disse.
Segundo a representação que fundamenta o PIC,
como é chamado internamente esse tipo de
investigação que pode resultar na abertura de ação
penal, entre os funcionários que teriam sido obrigados
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a devolver parte do salário ao hoje prefeito de Santa
Inês está o assistente técnico legislativo David
Pinheiro Silva. Embora tivesse vencimentos de R$ 6,2
mil na Assembleia Legislativa, a suspeita é de que
usufruía tão somente de R$ 500 do próprio salário.
Outra pessoa que a investigação apura se também
devolvia parte dos mais de R$ 17 mil mensais que
recebia dos cofres públicos para Felipe dos Pneus é
Ana Valéria Santos Araújo. Além disso, há suspeita de
que ela sequer prestava serviço para o gabinete do
então deputado, mas em um escritório de
contabilidade.
A investigação se debruça ainda sobre outros
funcionários comissionados na Alema, como Eleide
Sousa da Cruz, Rosele Emmanuelle Bezerra, que
seria ajudante em um posto de lavagem de carros em
Santa Inês, e Temístocles Santos Braga, que seria
motorista de Felipe dos Pneus.
Não conseguimos o contato de nenhum deles.
A "rachadinha", como vulgarmente é conhecido esse
tipo de peculato (crime do agente público que toma
para si bem ou recurso público sob seu controle),
ocorre quando o legítimo detentor do poder
discricionário de nomear escolhe determinada pessoa
para exercer uma função vinculada ao exercício de um
cargo de confiança, e esta passa a receber apenas
uma parcela ou fração dos seus vencimentos,
devolvendo todo o restante para o chefe.
Se confirmada, esse tipo de conduta se amolda ainda
aos crimes de concussão e corrupção passiva, todos
com penalidades que resultam em prisão, e
improbidade administrativa, por enriquecimento
ilícito, que pode ocasionar, dentre outras punições, a
perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, multas e devolução do dinheiro desviado aos
cofres públicos.
Com informações do Blog Atual 7
Site:
https://www.imaranhao360.com.br/2021/10/investigacaocontra-felipe-dos-pneus.html
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Deputada evangélica também critica
propaganda do governo com jovem trans
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 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.

Vou repetir.Deixem as nossas crianças em paz!",
pediu.
Site:
http://omaiordomundobr.blogspot.com/2021/10/deputada
-evangelica-tambem-critica.html

A propaganda já havia sido duramente criticada,
também, pelo senador Roberto Rocha (sem partido),
que acabou sendo denunciado pela Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
(Sedihpo) à Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE-MA), à Procuradoria Geral do Estado
(PGE) e ao Ministério Público comentário
considerado transfóbico ( saiba mais ).
A parlamentar, 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.
Mical 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. 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.
"Queridos, façam as 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 a 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 dessa 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!
50

TV BAND MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - BRASIL URGENTE MARANHÃO. Qui, 28 de Outubro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Atendente é vítima de injúria racial em São
Luís
Jeisael Marx

Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/28/TVBANDMARAN
HOSOLUSMA-00.14.19-00.16.23-1635459603.mp4
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Greve dos rodoviários entra no 8º dia na
Grande São Luís
Keith Almeida

Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/10/28/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.17.42-07.22.29-1635423879.mp4
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MPMA abre inquérito contra a prefeitura de
Codó
Alberto Barros

O Ministério Público abre inquérito contra a prefeitura
de Codó para apuração de possíveis irregularidades
no processo da merenda escolar.
Tags: MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/28/RDIOFCFM965C
ODMA-07.57.02-07.57.47-1635419543.mp3
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Foragido da Justiça é preso em flagrante por
tráfico de drogas durante operação em
Vargem Grande
Geraldo Castro, Rodrigo Bonfim e Olívio Ricardo

Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/28/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-16.14.13-16.15.58-1635457936.mp3
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São Luís enfrenta 8º dia de greve dos
rodoviários
Oswaldo Maya

Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/28/RDIONOVAFM93
1SOLUISMA-07.36.59-07.53.21-1635419500.mp3

55

