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"Lamentável e cruel o posicionamento do
senador"
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A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e
Participação Popular (Sedihpop) do Maranhão também
emitiu uma nota no Twitter sobre a publicação do
tucano. "Lamentável e cruel o posicionamento do
senador Roberto Rocha que destila ódio, homofobia e
transfobia contra uma adolescente maranhense. Ao
invés de se preocupar com os problemas reais do país
como a fome, a miséria e o desemprego, por exemplo,
ataca a campanha da Educação MA , que valoriza
uma das nossas personagens maranhenses
adolescentes que é destaque no país com a sua arte",
se posicionaram em nota.

A Sedihpop ac ionou a Defensor ia  Públ ica ,
Procuradoria Geral do Estado e o Ministério Público
para que adotem as medidas necessárias sobre o
crime de transfóbia cometido pelo senador Roberto
Rocha contra a adolescente e influenciadora digital,
Alex Brito, conhecida como Bota Pó.

Movimento sociais LGBTI+ do Maranhão, em conjunto
com entidades, associações, sindicatos, conselhos e
ONGs publicaram juntos uma nota de repúdio ao
posicionamento do senador. "Vale pontuar que a
promoção feita pelo governo estadual foca na
educação e em plataformas virtuais, o que acerta tanto
na escolha de uma pessoa com bastante influência e
seguidores nas redes sociais quanto em denotar que
os espaços educacionais devam ser espaços plurais e
com respeito a diversidade", se posicionaram através
da nota.

Os advogados maranhenses Thiago Viana, Lucas
Moraes Santos e Igor Farias acionaram o Ministério
Público do Maranhão (MP-MA) para processar
Roberto Rocha pelas palavras consideradas
LGBTfóbicas contra Bota Pó.

Thiago Viana, que é mestre em Direito, explica que
embora parlamentares sejam imunes, civi l  e
penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, essa
prerrogativa não é absoluta. Um discurso de ódio de
conteúdo racista contra indígenas ou LGBTIfóbico feito
por  um par lamentar  não está protegido da
responsabilização criminal e cível. "No caso, a
representação contra o senador é um lembrete que
todas e todos nós, sobretudo as autoridades públicas,
precisam fazer críticas sem resvalar em discurso de
ódio e respeitar a orientação sexual e identidade de
gênero das pessoas", afirma Thia-g°.

Já Lucas Moraes, advogado e mestre em Direitos
Humanos, esclarece que como todo problema social
de magnitude estrutural, ou seja, que faz parte da
estrutura tradicional da nossa sociedade, a LGBTIfobia
não precisa ser ativamente promovida pra continuar
existindo e vitimando pessoas cotidianamente. "Como
ela [LGBTIfobia] está arraigada nas nossas tradições e
compõe o mundo como nossos antepassados nos
apresentaram, é fácil que ela passe despercebida por
aqueles que não são o alvo primeiro da violência que
ela enseja", afirma Lucas.

"Por isso é tão crucia l  denunciar ,  procurar
responsabilizar culpados e demarcar posições
antiLGBTIFÓBI-CAS, tanto para a comunidade LGB-
TI+ quanto para os aliados: porque isso singulariza e
chama atenção para comportamentos violentos e
abusivos que, por serem tão antigos quanto o mundo
poderiam passar despercebidos aos olhos de muita
gente", finaliza.

Já Igor Farias, presidente da Comissão da Diversidade
Sexual e de Gênero da OAB-MA (Ordem dos
Advogados do Brasil no Maranhão) afirma que a
iniciativa de denúncia é o primeiro passo para se
combater a realidade LGBTfóbica e para se punir o
agressor, independente de quem seja. O respeito à
população LGBTQIA+ é um dever de todas as
pessoas, sobretudo de nossos representantes
políticos. "O combate à LGBTfobia é, certamente, um
processo amplo e de todos, que não deve ser
encarado como uma tentativa de sobreposição social.
O que buscamos é a liberdade de podermos existir e
de sermos quem somos, bem como a construção de
espaços sociais mais condignos, diversos e
inclusivos",  expl ica Igor.

Apoio nas redes sociais

Outros pol í t icos e celebr idades também se
manifestaram em repúdio à publicação de Roberto
Rocha sobre Bota Pó. A advogada e influencia-dora
digital, Thaynara OG, publicou um Story em sua conta
no Instagram, desabafando sobre a atitude do
senador. "Esses comentários homofóbicos disfarçados
de opinião machucam muito. Ainda mais quando vem
de alguém que "tá' ali "pra' representar seu povo",
expressou Thay.
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O deputado federal Duarte Jr também se solidarizou
com Bota Pó, afirmando que ela é uma criança como
qualquer outra e chamou a atenção do tucano.

"A sexualização da campanha vem de adultos
ignorantes e preconceituosos, que adotam a velha
política da segregação. Meu total repúdio ao senador
homofóbico!", expressou Duarte.
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Irmão de prefeito é preso por homicídio
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Um mandado de prisão con-denatória foi cumprido
pela Polícia Civil do Maranhão contra um homem
acusado de ser o mandante da morte do líder
comunitário Miguel Pereira Araújo, conhecido como
"Miguelzinho", na cidade de Barra do Corda. O crime
aconteceu em 1998. Pedro Teles é filho do ex-prefeito
Nenzim e irmão do au-tual prefeito da cidade.

Segundo o Departamento de Combate ao Crime
Organizado (DCCO/SEIC), o condenado já havia sido
preso pelo mesmo departamento no ano de 2019 pelo
mesmo crime, mas teve o mandado de prisão
revogado em razão de não ter sido expedido pelo juízo
competente.

Dessa vez, um mandado de prisão definitiva foi
expedido pela 1a Vara de Barra do Corda e após os
procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado
para a Central de Inquéritos e Custódia de São Luís
onde deve focar à disposição do Poder Judiciário.

O mandado de prisão condenató-rio foi cumprido
contra o empresário Pedro Alberto Teles de Sousa, na
tarde da última quinta-feira (4), em Barra do Corda,
município distante 447 km de São Luís. Ainda segundo
a Polícia Civil, dessa vez, um mandado de prisão
definitiva foi expedido pela 1a Vara de Barra do Corda
e, após os procedimentos de praxe, o preso foi
encaminhado para a Central de Inquéritos e Custódia
de São Luís onde deve focar à disposição do Poder
Judiciário.

O julgamento em 2013

O Tribunal do Júri condenou, no dia 5 de março de
2013, o empresário Pedro Alberto Teles de Sousa a 21
anos de reclusão, pela morte do líder comunitário
Miguel Pereira Araújo, o Miguelzinho, assassinado em
1998, na cidade de Barra do Corda, interior do
Maranhão. Na mesma sessão foram condenados a 17
anos e seis meses de reclusão os lavradores Moisés
Alexandre Pereira e Raimundo Pereira de Oliveira,
executores do crime.

O julgamento, que ocorreria na Comarca de Barra do
Corda, em abril do ano passado, foi transferido para a
capital após pedido de desaforamento feito ao Tribunal
de Justiça do Maranhão pela defesa dos acusados
Moisés Alexandre e Raimundo Pereira.

Durante o interrogatório no júri popular, Moisés
Alexandre e Raimun- do Pereira disseram ter
confessado o crime porque estavam arrependidos.

Eles também contaram que foram contratados por
uma pessoa, a mando do empresário Pedro Teles,
para assassinar o líder comunitário, por R$ 3 mil, cujo
pagamento foi dividido entre os dois lavradores.

O empresário negou a participação no crime.

Segundo a denúncia do Ministério Público, na noite
de 24 de abril de 1998, em Barra do Corda, Moisés
Alexandre e Raimundo Pereira foram até a porta da
casa onde a vítima estava hospedada e a mataram
com tiros de revólver, sem Miguel Pereira Araújo fazer
qualquer provocação contra os acusados que também
moram naquele município.
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MPMA consegue manter formatura dos
alunos do curso de Terapia Ocupacional da

Facimp
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Em audiência de concil iação promovida pelo
Ministério Público do Maranhão, no dia 28 de
outubro, a Faculdade de Imperatriz (Facimp)
concordou em manter, até o dia 14 de novembro, a
matrícula de 18 alunos do curso de Terapia
Ocupacional  para garant i r  a  formatura dos
concludentes.

A negociação se deu por conta da Ação Civil Pública
proposta pelo MPMA, que foi motivada por denúncias
de que a faculdade encerraria o curso sem graduar os
alunos já matriculados.

Da audiência participaram o promotor de justiça
Newton de  Bar ros  Be l lo  Neto ,  a tua lmente
respondendo pela 9ª Promotor ia de Just iça
Especializada na Defesa da Educação de Imperatriz, e
representantes da Facimp.

A Ação Civil Pública teve como base informações do
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 16ª Região (Crefito-16), segundo as
quais a Facimp estaria encerrando o curso por conta
da baixa procura e por questões financeiras, mesmo
tendo alunos matriculados e com algumas formaturas
já programadas para 2022.

"Os interesses financeiros da sociedade empresarial
mantenedora da Facimp não podem jamais se
sobrepor ao direito fundamental à educação do grupo
de alunos que já se encontram em meio ao curso. Tal
conduta é inadmissível, haja vista que a instituição de
ensino superior assumiu perante o Poder Público o
dever de ofertar o curso de Terapia Ocupacional na
região, ao receber a autorização do MEC para a oferta
deste serviço", ressaltou o promotor Newton Bello
Neto. (Iane Carolina / CCOM-MPMA)
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Operações - BASTIDORES
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CORIOLANO FILHO

Uma onda de operações da polícia "sacudiram"
Imperatriz durante esta semana. Na quarta-feira, a
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), da Polícia Civil, cumpriu
mandados de busca e apreensão em meio a
investigação contra a Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano, envolvendo um ex-secretário,
que seria Fidélis Uchoa. A notícia está no site da
SEGUP-MA, mas em nota a prefeitura diz que "até o
presente momento não houve nenhuma diligência na
referida secretaria e tampouco algum servidor foi
notificado, procurado para depoimentos, ou teve sua
residência vasculhada com celulares e computadores
apreendidos, conforme informa o site da PC.
Repudiamos veementemente a afirmação de que
exista uma organização criminosa dentro da Secretaria
de Planejamento Urbano, ou em qualquer outro órgão
do Município". No dia seguinte, quinta-feira, houve a
operação do Ministério Público e da Polícia Civil com
busca e apreensão nas residências de servidores da
Secretaria de Fazenda Estadual. As autoridades não
revelaram os nomes dos suspeitos. Já ontem, houve
operação contra cinco lojas no centro comercial de
Imperatriz. Participaram do trabalho a Receita Federal,
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil. Lojas
tiveram que fechar e mercadorias foram apreendidas.
Os estabelecimentos estão localizados na rua Souza
Lima e na Avenida Getúlio Vargas.

E...

Polícia na rua, naquele estilo americano, com muitas
viaturas, policiais por todos os lados, fechando
quarteirão, chama a atenção em qualquer parte do
mundo. E quando não se sabe exatamente quem ou o
que seria alvo, termina gerando especulações.

O povo viu parte da movimentação numa das lojas do
deputado federal Josivaldo Melo, o JP. Aí já viu! Figura
pública, cristão novo na política, a imaginação da
população voa. O parlamentar deve divulgar uma nota
pública sobre o episódio. Uma satisfação para os
eleitores, e também não eleitores.

Fechou

Quem acompanha o dia a dia da cidade já percebeu,
ao andar ali pelo calçadão, que uma das mais antigas
sapatarias da cidade, a Dipaula, cerrou as portas.
Consta que o dono preferiu dedicar mais tempo à
atividade agropecuária. O prédio já foi derrubado. Um

investidor com assento há dez anos em Imperatriz,
começou a construir ali 56 novos espaços comerciais.
Devem ser inaugurados antes do Natal.

Fim de grupos

De um astuto observador político da cidade: - "Grupo?

Imperatriz não tem mais grupo político não. Para não
dizer que não existe, tem o do Assis (prefeito) e olhe
lá!!!" Antes de ser contestado, foi logo lascando: -
"Aqui tinham dois grupos grandes, mas acabaram. O
do Ildon, que agora se juntou ao prefeito Assis, via
senador Weverton, e o do Madeira, que se agregou ao
grupo do governador Flávio Dino".

- "É, tu tem razão", fechou a conversa o interlocutor.

Foto do Fato

O governador Flávio Dino (PSB) garante que só no
final deste mês é que decidirá quem será seu
candidato a governador. Mas os gestos de Dino,
ultimamente, tem demonstrado a sua preferência pelo
vice-governador Carlos Brandão (PSDB).

A foto abaixo, tirada em frente ao Centro de Ciências
Agrárias da UEMASUL, diz tudo...
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GAECO divulga resultados da Operação
Hespérides
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O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão executou, na manhã desta
quinta-feira, 4, a Operação Hespérides. A operação foi
realizada em conjunto com a 3ª Promotoria Regional
de Defesa das Ordens Tributária e Econômica.

A operação ocorreu em São Luís e Imperatriz, com o
apoio da Superintendência Estadual de Prevenção e
Combate à Corrupção (Seccor). Foi cumprida decisão
judicial da Central de Inquéritos e Custódia da
Comarca de Imperatriz, que expediu ordem de busca e
apreensão nas residências de servidores da Fazenda
Estadual, envolvidos com a prática dos crimes de
sonegação fiscal, falsidade ideológica, peculato,
corrupção passiva, concussão e lavagem de dinheiro.

A Justiça também autorizou o sequestro e a
indisponibilidade dos bens, assim como o afastamento
dos servidores pelo prazo de 90 dias ou até o fim das
investigações.

Em Imperatriz, foram apreendidos computadores,
celulares, pen drives e HD externo, além de diversos
documentos. Também foi feita a apreensão de dois
veículos e uma espingarda com munição, além de
duas prisões em flagrante por posse ilegal de arma de
fogo. Em São Luís foram apreendidos notebooks e um
veículo. De acordo com o Gaeco, os servidores
investigados estavam em casa no momento da
operação.

INVESTIGAÇÕES

As investigações realizadas pelo MPMA começaram
após denúncias apontarem constantes e sucessivas
divergências entre avaliações imobiliárias realizadas
pelos cartórios e pela Fazenda Estadual, relativas ao
cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). De
acordo com as denúncias, as avaliações estavam
muito abaixo do valor de mercado, o que causaria
enorme prejuízo à arrecadação tributária do Estado do
Maranhão.

Durante a apuração dos fatos, também foi constatado
que as subavaliações eram resultado de negociações
realizadas pelos servidores nas cidades de Imperatriz
e São Luís. Após solicitarem vantagem indevida aos
contribuintes e utilizarem o dinheiro em benefício

próprio ou de terceiros, eles reduziam o valor da
avaliação dos imóveis e, assim, o imposto pago era
muito menor do que o realmente devido, configurando
fraude ao Fisco Estadual.

ORIGEM DO NOME: A Operação Hespérides recebeu
esse nome em alusão à mitologia grega, se referindo
às criaturas que deveria cuidar do pomar de maçãs de
ouro da Deusa Hera, mas que passaram a consumir
indevidamente os frutos sob sua responsabilidade.

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/11/06/gaeco-

divulga-resultados-da-operacao-hesperides/
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MPMA consegue manter formatura dos
alunos do curso de Terapia Ocupacional da

Facimp
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Em audiência de concil iação promovida pelo
Ministério Público do Maranhão, no dia 28 de
outubro, a Faculdade de Imperatriz (Facimp)
concordou em manter, até o dia 14 de novembro, a
matrícula de 18 alunos do curso de Terapia
Ocupacional  para garant i r  a  formatura dos
concludentes.

A negociação se deu por conta da Ação Civil Pública
proposta pelo MPMA, que foi motivada por denúncias
de que a faculdade encerraria o curso sem graduar os
alunos já matriculados.

Da audiência participaram o promotor de justiça
Newton de  Bar ros  Be l lo  Neto ,  a tua lmente
respondendo pela 9ª Promotor ia de Just iça
Especializada na Defesa da Educação de Imperatriz, e
representantes da Facimp.

A Ação Civil Pública teve como base informações do
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 16ª Região (Crefito-16), segundo as
quais a Facimp estaria encerrando o curso por conta
da baixa procura e por questões financeiras, mesmo
tendo alunos matriculados e com algumas formaturas
já programadas para 2022.

"Os interesses financeiros da sociedade empresarial
mantenedora da Facimp não podem jamais se
sobrepor ao direito fundamental à educação do grupo
de alunos que já se encontram em meio ao curso. Tal
conduta é inadmissível, haja vista que a instituição de
ensino superior assumiu perante o Poder Público o
dever de ofertar o curso de Terapia Ocupacional na
região, ao receber a autorização do MEC para a oferta
deste serviço", ressaltou o promotor Newton Bello
Neto.

Site: https://omaranhense.com/mpma-consegue-manter-

formatura-dos-alunos-do-curso-de-terapia-ocupacional-

da-facimp/
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Ministério Público consegue manter
formatura dos alunos do curso de Terapia

Ocupacional da FACIMP
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Leonardo

Em audiência de concil iação promovida pelo
Ministério Público do Maranhão, no dia 28 de
outubro, a Faculdade de Imperatriz (Facimp)
concordou em manter, até o dia 14 de novembro, a
matrícula de 18 alunos do curso de Terapia
Ocupacional  para garant i r  a  formatura dos
concludentes.

A negociação se deu por conta da Ação Civil Pública
proposta pelo MPMA, que foi motivada por denúncias
de que a faculdade encerraria o curso sem graduar os
alunos já matriculados.

Da audiência participaram o promotor de justiça
Newton de  Bar ros  Be l lo  Neto ,  a tua lmente
respondendo pela 9ª Promotor ia de Just iça
Especializada na Defesa da Educação de Imperatriz, e
representantes da Facimp.

A Ação Civil Pública teve como base informações do
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 16ª Região (Crefito-16), segundo as
quais a Facimp estaria encerrando o curso por conta
da baixa procura e por questões financeiras, mesmo
tendo alunos matriculados e com algumas formaturas
já programadas para 2022.

"Os interesses financeiros da sociedade empresarial
mantenedora da Facimp não podem jamais se
sobrepor ao direito fundamental à educação do grupo
de alunos que já se encontram em meio ao curso. Tal
conduta é inadmissível, haja vista que a instituição de
ensino superior assumiu perante o Poder Público o
dever de ofertar o curso de Terapia Ocupacional na
região, ao receber a autorização do MEC para a oferta
deste serviço", ressaltou o promotor Newton Bello
Neto.

Redação: Iane Carolina (CCOM-MPMA)

Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/ministerio-

publico-consegue-manter-formatura-dos-alunos-do-

curso-de-terapia-ocupacional-da-facimp/
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Em Imperatriz, MP-MA consegue manter
formatura dos alunos do curso de Terapia

Ocupacional da Facimp
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Em audiência de concil iação promovida pelo
Ministério Público do Maranhão, no dia 28 de
outubro, a Faculdade de Imperatriz (Facimp)
concordou em manter, até o dia 14 de novembro, a
matrícula de 18 alunos do curso de Terapia
Ocupacional  para garant i r  a  formatura dos
concludentes.

A negociação se deu por causa da Ação Civil Pública
proposta pelo MP-MA ,  que foi  motivada por
informações de que a faculdade encerraria o curso
sem graduar os alunos já matriculados.

Da audiência participaram o promotor de Justiça
Newton de  Bar ros  Be l lo  Neto ,  a tua lmente
respondendo pela 9ª Promotor ia de Just iça
Especializada na Defesa da Educação de Imperatriz, e
representantes da Facimp.

A Ação Civil Pública teve como base informações do
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 16ª Região (Crefito-16), segundo as
quais a Facimp estaria encerrando o curso em razão
da baixa procura e por questões financeiras, mesmo
tendo alunos matriculados e com algumas formaturas
já programadas para 2022.

"Os interesses financeiros da sociedade empresarial
mantenedora da Facimp não podem jamais se
sobrepor ao direito fundamental à educação do grupo
de alunos que já se encontram em meio ao curso. Tal
conduta é inadmissível, haja vista que a instituição de
ensino superior assumiu perante o Poder Público o
dever de ofertar o curso de Terapia Ocupacional na
região, ao receber a autorização do MEC para a oferta
deste serviço", ressaltou o promotor Newton Bello
Neto.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/11/em-

imperatriz-mp-ma-consegue-manter.html
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MP/MA investiga suspeita de desvios de
Imposto de Renda dos servidores da Câmara

Municipal de Arame/MA.
 

BLOG JÓ FERNANDES / BURITICUPU / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 6 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

JO FERNANDES

O MP/MA-Ministério Público do Maranhão, Instaura

Procedimento Investigatório Criminal - PIC com o
objetivo de apurar a

responsabilidade criminal por desvios de valores
retidos a título de Imposto de

Renda dos servidores públicos da Câmara Municipal
de Arame/MA, nos anos de 2020

e 2021, na gestão do ex-presidente ELIAS JOSÉ
RIBEIRO CONCEIÇÃO.

As investigações são presididas pelo Promotor de
Justiça

Felipe Augusto Rotondo, respondendo pela Promotoria
de Justiça de Arame/MA,

Segundo o promotor Dr. Felipe, o procedimento

Investigatório Criminal tem o objetivo de apurar o
possível crime de peculato

(Art. 312 do Código Penal) praticado pelo ex-
Presidente da Câmara Municipal de

Arame/MA ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO em
razão da ausência de repasse de

valores a título de Imposto de Renda dos servidores
públicos da Câmara

Municipal de Arame/MA, nos anos de 2020 e 2021.

Ao Ministério Público foi dada função institucional de

" zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância

pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas

necessárias a sua garantia" .

"  CONSIDERANDO que  a  i ns tau ração  de
Proced imen to

Investigatório Criminal - PIC não se destina a
exclusivamente possibilitar a

propositura de ação penal pública, mas, antes de tudo
e fundamentalmente, visa

à apuração sér ia de fatos que cheguem ao
conhecimento do Ministério Público ,

tendo a precípua finalidade de permitir a atuação
legítima e a formação de

convencimento do agente político ministerial quanto à
verificação da hipótese

concreta sob exame; Considerando o poder
const i tucional confer ido ao Ministér io

Público de expedir notificações e requisições para
instruir procedimentos

administrativos de sua competência ", disse Dr.
Rotondo.

Segundo o jovem promotor de justiça, o

Procedimento Investigatório Criminal - PIC é o
instrumento de natureza

administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido
pelo membro do

Ministério Público com atribuição criminal, que tem
por finalidade apurar a

ocorrência de infrações penais de natureza pública,
servindo como preparação e

embasamento para o juízo de propositura, ou não, da
respectiva ação penal.

Site: https://www.jofernandes.com.br/2021/11/mpma-

investiga-suspeita-de-desvios-de.html
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Entregue ao Ministério Público proposta de
Projeto de Lei com reestruturação

administrativa da Câmara de Imperatriz
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williamarinho

Por Karoline Tragante

O presidente da Câmara Municipal de Imperatriz,
Alberto Sousa (PDT), o vereador Adhemar Freitas
Junior (SDD) e o procurador -geral da Casa, Mário
Henrique Sampaio, estiveram reunidos com o
promotor de justiça Sandro Bíscaro, do Ministério
Público do Estado do Maranhão, para tratarem sobre
os pontos firmados no Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) em relação ao processo de
reestruturação administrativa da Casa Legislativa. A
proposta de Projeto de Lei com a adequação do
quadro funcional da Casa foi entregue ao procurador e
poderá ser debatida em plenário nos próximos dias.

O objetivo do TAC é sanar as irregularidades
praticadas em gestões anteriores identificadas pela
Promotoria de Justiça e, dessa forma, resolver a
d ispar idade ent re  o  número de serv idores
comissionados e efetivos da Casa, além de reduzir o
número de cargos de assessores comunitários
parlamentares e estabelecer critérios para as
nomeações.

A Câmara precisa ser a solução para a sociedade e
não um problema. Precisamos fazer o dever de casa,
para podermos ter a dignidade de olhar para a
população seguros que estamos cumprindo com o que
se espera de nós. Estamos tratando dentro do diálogo
para termos uma Câmara altiva, representativa e
harmônica, disse Alberto.

Site: http://www.willian.net.br/2021/11/entregue-ao-

ministerio-publico-proposta.html
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Raio-Xsobrie o sistema de transporte de São
Luís
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O Sistema Integrado de Transporte (popularmente
conhecido como SIT) é o transporte público por ônibus
do município de São Luís, capital do estado do
Maranhão. Foi criado pela prefeitura municipal em
1996, a partir da inauguração do primeiro terminal de
ônibus da cidade. É administrado pela Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT), com a
concessão outorgada a quatro consórcios/empresas
privados divididos também em quatro lotes, onde são
responsáveis pela manutenção e operação de todo o
sistema. Por ser o único meio de transporte de massa
da capital, estima-se que cerca de 700 mil pessoas o
utilizem diariamente.

Em 2015, na gestão do prefeito Edivaldo Holanda
Júnior, a Câmara Municipal aprovou o projeto de Lei
Complementar n° 141, que estabeleceu novas normas
para a operação do Sistema Integrado de Transporte,
bem como a adição de novas especificações, como
100% da frota adaptada para portadores de deficiência
física e com ar condicionado, e idade média da frota,
que agora passará a ser de 10 anos (12 para ônibus
articulados).[5] Em 28 de março de 2016, a prefeitura
lançou o edital da concorrência n° 004/2016, que
licitava as linhas urbanas do SIT,[6][7] ao mesmo
tempo que as semiurbanas passaram a ficar sob a
responsabilidade do Governo do Estado do Maranhão,
por meio da Agência Estadual de Mobilidade Urbana
e Serviços Públicos (MOB). A licitação foi encerrada
em 17 de ju lho,  com a convocação dos 4
consórcios/empresas vencedores para a assinatura
dos contratos de concessão. Com isso, o número de
empresas que operavam no SIT caiu de 27 para 11.[8]

Em 5 de março de 2021, na gestão do prefeito
Eduardo Braide, foi criado o Rapidão São Luís, serviço
de linhas expressas entre os terminais de integração,
e com paradas alternadas ao longo do trajeto. O
modelo havia sido planejado ainda em 2002 durante
os esboços do sistema tronco-alimenta-dor que surgiu
com a construção dos novos terminais, mas nunca
chegou a ser implantado, e é similar ao Expresso
Metropolitano, implantado pela MOB nas linhas
semiurbanas.

O SIT possui atualmente 178 linhas de ônibus, onde
operam 912 veículos. [11] A tarifa atual é de R$ 3,70,
valendo para as 154 linhas que circulam nos terminais
de integração. As 24 linhas não integradas, que
operam na região central da cidade e na área Itaqui-

Ba-canga, possuem tarifa de R$ 3,20.

As linhas de ônibus atualmente são divididas desta
forma:

Troncais - Linhas que utilizam o prefixo "T", ligam os
principais bairros e o Centro através das vias mais
importantes da cidade, e são integradas em um ou
mais terminais de integração.

Alimentadoras - Linhas que utilizam o prefixo "A",
ligam os bairros apenas a terminais próximos.
Algumas tem como ponto final o próprio terminal, ao
invés do bairro.

Circulares - Linhas que utilizam o prefixo "C", que
possuem um trajeto de ida diferente da volta, tendo
geralmente como ponto inicial e final um terminal de
integração. Um exemplo de linha circular é a 080,
porém, seu ponto final é fora de um terminal.

Outras classificações existiam anteriormente e foram
descontinuadas:

Remanescentes - Linhas que utilizam o prefixo "R",
que não são integradas e em sua maioria eram
existentes antes da criação do SIT. Existem
atualmente 30 linhas de ônibus nesta condição
(desconsiderando as integradas), e até 2016, apenas
a linha 901 utilizava esse prefixo.

Executivas - Linhas que utilizam o prefixo "E", logo
após sua numeração. Possuíam caráter expresso, e
portanto, não eram integradas. Foi abolido em 2016, e
as três linhas que existiam na época tornaram-se
convencionais.
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Tribunal de Justiça do Maranhão decide que
Filuca Mendes está inelegível e terá que
devolver dinheiro aos cofres de Pinheiro
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Parece que chegou ao fim a carreira política do ex-
prefeito de Pinheiro, Filuca Mendes, Filadelfo Mendes
Neto. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do
Maranhão por ato de improbidade administrativa,
tendo seus direitos políticos suspensos e terá que
devolver dinheiro aos cofres públicos.

De acordo com a decisão da Justiça, Filuca firmou
Convênio de número 1381/2002 com a Secretaria
estadual de Educação no valor de R$ 736.000,00
(setecentos e trinta e seis mil reais) e, muito embora
tenha apresentado a prestação de contas, foram
constatadas diversas irregularidades, dentre as quais,
se era possível citar as seguintes: ausência das notas

fiscais, recibos, folhas de pagamentos, comprovante
de recolhimento do INSS, ISS, imposto de renda retido
na fonte.

Filuca Mendes terminou em terceiro lugar na última
disputa da Prefeitura de Pinheiro em 2020 e estava
sendo cotado para disputar o cargo de deputado
estadual em 2022.

Com a decisão, o grupo político de Filuca Mendes fica
completamente acéfalo.

Voto do Magistrado

Site: http://diegoemir.com/2021/11/tribunal-de-justica-do-

maranhao-decide-que-filuca-mendes-esta-inelegivel-e-

tera-que-devolver-dinheiro-aos-cofres-de-pinheiro/
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MP recebe proposta com reestruturação
administrativa
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Direto da Aldeia é uma obra de fricção. Um BlogProg.
Fundador: Frederico Luiz

O presidente da Câmara Municipal de Imperatriz,
Alberto Sousa (PDT), o vereador Adhemar Freitas
Junior (SDD) e o procurador-geral da Casa, Mário
Henrique Sampaio, estiveram reunidos com o
promotor de justiça Sandro Bíscaro, do Ministério
Público do Estado do Maranhão, para tratarem sobre
os pontos firmados no Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) em relação ao processo de
reestruturação administrativa da Casa Legislativa.

A proposta de Projeto de Lei com a adequação do
quadro funcional da Casa foi entregue ao promotor
Sandro Bíscaro e poderá ser debatida em plenário nos
próximos dias.

O objetivo do TAC é sanar as irregularidades
praticadas em gestões anteriores identificadas pela
Promotoria de Justiça e, dessa forma, resolver a
d ispar idade ent re  o  número de serv idores
comissionados e efetivos da Casa, além de reduzir o
número de cargos de assessores comunitários
parlamentares e estabelecer critérios para as
nomeações.

"A Câmara precisa ser a solução para a sociedade e
não um problema. Precisamos fazer o dever de casa,
para podermos ter a dignidade de olhar para a
população seguros que estamos cumprindo com o que
se espera de nós. Estamos tratando dentro do diálogo
para termos uma Câmara altiva, representativa e
harmônica," disse Alberto.

Por Karoline Tragante

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *

Direto da Aldeia usa o Regulamento Geral de Proteção
de Dados (GPDR) para melhorar sua experiência, em
conformidade com a legis lação brasi le i ra e
internacional. Veja nossa Política de Privacidade em
Quem Somos.

Site: https://diretodaaldeia.com.br/2021/11/07/ministerio-

publico-recebe-proposta-com-reestruturacao-
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2

https://diretodaaldeia.com.br/2021/11/07/ministerio-publico-recebe-proposta-com-reestruturacao-administrativa/


GAECO divulga resultados da Operação
Hespérides
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Inscreva-se em nosso canal

Equipes do Gaeco atuaram nas cidades de São Luís e
Imperatriz

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão executou, na última quinta-
feira, 4, a Operação Hespérides. A operação foi
realizada em conjunto com a 3ª Promotoria Regional
de Defesa das Ordens Tributária e Econômica.

A operação ocorreu em São Luís e Imperatriz, com o
apoio da Superintendência Estadual de Prevenção e
Combate à Corrupção (Seccor). Foi cumprida decisão
judicial da Central de Inquéritos e Custódia da
Comarca de Imperatriz, que expediu ordem de busca e
apreensão nas residências de servidores da Fazenda
Estadual, envolvidos com a prática dos crimes de
sonegação fiscal, falsidade ideológica, peculato,
corrupção passiva, concussão e lavagem de dinheiro.

A Justiça também autorizou o sequestro e a
indisponibilidade dos bens, assim como o afastamento
dos servidores pelo prazo de 90 dias ou até o fim das
investigações.

Em Imperatriz, foram apreendidos computadores,
celulares, pen drives e HD externo, além de diversos
documentos. Também foi feita a apreensão de dois
veículos e uma espingarda com munição, além de
duas prisões em flagrante por posse ilegal de arma de
fogo. Em São Luís foram apreendidos notebooks e um
veículo. De acordo com o Gaeco, os servidores
investigados estavam em casa no momento da
operação.

INVESTIGAÇÕES

As investigações realizadas pelo MPMA começaram
após denúncias apontarem constantes e sucessivas
divergências entre avaliações imobiliárias realizadas
pelos cartórios e pela Fazenda Estadual, relativas ao
cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). De
acordo com as denúncias, as avaliações estavam
muito abaixo do valor de mercado, o que causaria
enorme prejuízo à arrecadação tributária do Estado do

Maranhão.

Durante a apuração dos fatos, também foi constatado
que as subavaliações eram resultado de negociações
realizadas pelos servidores nas cidades de Imperatriz
e São Luís. Após solicitarem vantagem indevida aos
contribuintes e utilizarem o dinheiro em benefício
próprio ou de terceiros, eles reduziam o valor da
avaliação dos imóveis e, assim, o imposto pago era
muito menor do que o realmente devido, configurando
fraude ao Fisco Estadual.

ORIGEM DO NOME: A Operação Hespérides recebeu
esse nome em alusão à mitologia grega, se referindo
às criaturas que deveria cuidar do pomar de maçãs de
ouro da Deusa Hera, mas que passaram a consumir
indevidamente os frutos sob sua responsabilidade. As
informações são do MPMA.

Por Ludwig Almeida at

Tags: #Cidade , #Imperatriz , #Maranhão , #MP ,
#Polícia , #São Luís

Os comentários não representam a opinião deste blog.
Os comentários anônimos não serão liberados. Envie
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Viver é lutar.

A vida é combate,

Que os fracos abate,
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Que os fortes, os bravos,

Só pode exaltar.

(Poeta Gonçalves Dias)

(086) 98810-3601 e (086) 99907-2887

Flávio Dino despacha Weverton Rocha e Brandão será
anunciado como candidato do grupo

Flávio Dino está decidido e já teria externado sua
opção pelo v ice-governador Carlos Brandão
Finalmente novembro chegou trazendo com ele a e...

GAECO realiza Operação Hespérides em São Luís e
Imperatriz

Imagem ilustrativa O Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do
Ministério Público do Maranhão realiza, em c...

Sem apoio político mínimo, gestão Dinair não
consegue aprovar a Lei Orçamentária

Como estratégia, vereadores aliados da prefeita Dinair
Veloso estão se ausentando das sessões A Câmara
de Vereadores de Timon já soma seis s...

Mais de R$ 2 milhões para serviços de buffet na
Assembleia Legislativa do Maranhão

Segundo informa o Diário Oficial do Maranhão,
publicações de Terceiros, do dia 13 de outubro na
página 32 a Assembleia Legislativa do Maranh...

Caxias: PSD faz ato de filiação para empresário
Constantino Castro

O Partido Social Democrático (PSD) realizou nesta
quinta-feira (04), ato de filiação partidária para marcar
a entrada em suas fileiras do em...
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