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MPMA divulga resultados da Operação KM
Zero
O Ministério Público do Maranhão realizou na
manhã desta quarta-feira, 24, a Operação KM Zero,
em busca de provas de um esquema fraudulento em
contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Bom
Jesus das Selvas para a locação de veículos leves e
pesados.
Em Bom Jesus das Selvas, foram apreendidos
computadores, celulares, tablets, HDs, pendrives e
documentos, além de automóveis e motocicletas,
armas de fogo e R$ 10.320 em espécie. Foram
realizadas, ainda, quatro prisões em flagrante por
posse ilegal de armas. Um dos presos foi o pai do
prefeito Luís Fernando Lopes Coelho.

secretários municipais, presidente da Câmara
Municipal, vereadores do Município de Bom Jesus das
Selvas e diversos servidores públicos municipais, por
meio de transferências diretas feitas pelas empresas.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.533.orig.pdf

A operação também foi realizada em São Luís, onde
foi apreendido um veículo e R$ 6.900,00; e TeresinaPI, com a apreensão de celulares, pendrives, CPUs e
dois veículos.
A Operação foi realizada pela Promotoria de Justiça
de Buriticupu (comarca da qual Bom Jesus das Selvas
é termo judiciário), com auxílio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) do Ministério Público do Maranhão (MPMA)
e da Superintendência Estadual de Combate à
Corrupção (Seccor). Também deram apoio aos
trabalhos os promotores de justiça das Comarcas de
Olho d'Água das Cunhãs e Maracaçumé.
INVESTIGAÇÕES
O MPMA apurou que as empresas que participaram
dos procedimentos licitatórios para locação de
veículos atuariam em conluio, com confusão de sócios
e colaboradores, sem possuírem veículos e sedes
administrativas que demonstrassem atividades lícitas.
Foram quebrados judicialmente os sigilos bancários e
fiscais das empresas, sócios e servidores públicos
envolvidos nas irregularidades.
Após o processamento dos dados recebidos no
Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de
Dinheiro (LAB-LD), foram encontradas volumosas
transações financeiras atípicas, em montantes que
superam dezenas de milhões de reais.
Entre as movimentações estão o recebimento de
dinheiro em conta-cor-rente pelo prefeito, vice-prefeito,
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ação do MP aponta fraude de aluguel de
veículos em Bom Jesus das Selvas
O Ministério Público do Maranhão apontou, nessa
quarta-feira (24), a Prefeitura de Bom Jesus das
Selvas em um esquema fraudulento de bens e valores.
De acordo com o MP, foram instauradas investigações
após recebimento de representação que apontou
indícios de irregularidades em contratos firmados pela
Prefeitura para a locação de veículos leves e pesados.
A 'Operação Km Zero' foi realizada pelo Ministério
Público e pela Promotoria de Justiça de Buriticupu,
com auxílio do Grupo de Atuação Especial de
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e da
Superintendência Estadual de Combate à Corrupção
(Seccor).
A operação tem como objetivo obtenção de mais
provas do esquema fraudulento de bens e valores
para a reparação civil dos danos causados aos cofres
municipais.
Segundo o MPMA, as empresas que participaram dos
procedimentos licitatórios estariam atuando em
conluio, com confusão de sócios e colaboradores, sem
possuírem veículos e sedes administrativas que
demonstrassem atividades lícitas. Foram quebrados
judicialmente os sigilos bancários e fiscais das
empresas, sócios e servidores públicos envolvidos nas
irregularidades.
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Ministério Público divulga resultados da
Operação KM Zero
O Ministério Público do Maranhão realizou na
manhã desta quarta-feira, 24, a Operação KM Zero,
em busca de provas de um esquema fraudulento em
contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Bom
Jesus das Selvas para a locação de veículos leves e
pesados.

secretários municipais, presidente da Câmara
Municipal, vereadores do Município de Bom Jesus das
Selvas e diversos servidores públicos municipais, por
meio de transferências diretas feitas pelas empresas.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1095741/ministeriopublico-divulga-resultados-da-operacao-km-zero

Em Bom Jesus das Selvas, foram apreendidos
computadores, celulares, tablets, HDs, pendrives e
documentos, além de automóveis e motocicletas,
armas de fogo e R$ 10.320 em espécie. Foram
realizadas, ainda, quatro prisões em flagrante por
posse ilegal de armas. Um dos presos foi o pai do
prefeito Luís Fernando Lopes Coelho.
A operação também foi realizada em São Luís, onde
foi apreendido um veículo e R$ 6.900,00; e TeresinaPI, com a apreensão de celulares, pendrives, CPUs e
dois veículos.
A Operação foi realizada pela Promotoria de Justiça
de Buriticupu (comarca da qual Bom Jesus das Selvas
é termo judiciário), com auxílio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) do Ministério Público do Maranhão (MPMA)
e da Superintendência Estadual de Combate à
Corrupção (Seccor). Também deram apoio aos
trabalhos os promotores de justiça das Comarcas de
Olho d'Água das Cunhãs e Maracaçumé.
INVESTIGAÇÕES
O MPMA apurou que as empresas que participaram
dos procedimentos licitatórios para locação de
veículos atuariam em conluio, com confusão de sócios
e colaboradores, sem possuírem veículos e sedes
administrativas que demonstrassem atividades lícitas.
Foram quebrados judicialmente os sigilos bancários e
fiscais das empresas, sócios e servidores públicos
envolvidos nas irregularidades.
Após o processamento dos dados recebidos no
Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de
Dinheiro (LAB-LD), foram encontradas volumosas
transações financeiras atípicas, em montantes que
superam dezenas de milhões de reais.
Entre as movimentações estão o recebimento de
dinheiro em conta-corrente pelo prefeito, vice-prefeito,
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Prefeitura de Peri Mirim firma contratos
obscuros de quase R$6 milhões
Para chamar atenção do Ministério Público, TCE,
TCU, Policia Federal, e demais órgãos, o blogue do
jornalista Vandoval Rodrigues, traz uma série de
matérias com extratos de contratos exorbitantes
realizados pela Prefeitura Municipal de Peri Mirim,
localizada na Baixada Maranhense, comandada pelo
prefeito Heliezer Soares (PCdoB).
A gestão do prefeito Heliezer que não oferece uma
ação em prol dos munícipes e castiga a população
com mão de ferro, firma contratos de cifras milionários
em prestações de serviços que não chegam a
população, contratos obscuros que levantam suspeitas
quanto ao desvio de verbas dos cofres da Prefeitura
da pequena Peri Mirim.
No mês de setembro de 2021, a Prefeitura Municipal
da cidade de Peri Mirim, firmou 05 (Cinco) contratos
através das secretarias Municipais de Finanças e
Gestão Administrativa, Assistência Social, Secretária,
Saúde, Educação e Secretário Municipal de Obras e
Transportes, que somam quase "seis milhões de reais"
com a empresa AW TRANSFORTES E LOCACAO
EIRELI/ME, com sede na cidade de jatobá no
Maranhão.
Site: https://g7ma.com/prefeitura-de-peri-mirim-firmacontratos-obscuros-de-quase-r6-milhoes/

4

G7 MA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 25 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público exige que Estado coloque
delegado de Polícia Civil em 15 dias em
Alcântara
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) ajuizou,
em 8 de novembro, Ação Civil Pública de obrigação
de fazer contra o Estado do Maranhão, solicitando
lotação, em 15 dias, de um delegado de Polícia Civil
titular para o município de Alcântara. A designação do
profissional pode ser realizada por relotação,
convocação ou nomeação de aprovado em concurso
público.
Segundo o autor da ACP, promotor de justiça
Raimundo Nonato Leite Filho, desde janeiro, o MPMA
tem solicitado à Secretaria de Estado de Segurança
Pública a lotação de um delegado para o município.
Atualmente, o delegado de Pinheiro, Guilherme
Campelo, tem respondido pela unidade policial em
Alcântara, a 112 km de Pinheiro. Também trabalham
na delegacia três cabos e cinco soldados.
Para o MPMA, a situação acarreta atraso nas
conclusões dos inquéritos e termos circunstanciados
de ocorrência (TCO), como ocorre com um morador do
município que registrou Boletim de ocorrência por
ameaça em agosto de 2021. Entretanto, até o
momento o respectivo TCO não foi encaminhado ao
fórum, a exemplo de outros procedimentos.
ABANDONO
"A população de Alcântara vive em estado de total
abandono e insegurança pública. Embora os
servidores lotados na delegacia e os policiais militares
sejam esforçados para exercer suas atividades, são
visíveis o descrédito e o evidente prejuízo no
andamento das ocorrências levadas à unidade policial,
devido à inexistência de delegado de carreira e ao
desaparelhamento da Polícia Civil no município",
destaca o promotor de justiça.
Ainda de acordo com o Ministério Público, há
omissão do Poder Público quanto à inexistência de um
delegado de carreira e policiais civis em número
adequado no município, inviabilizando investigações e
conclusão de inquéritos, que permanecem sem
diligências e tramitação.
Site: https://g7ma.com/ministerio-publico-exige-queestado-coloque-delegado-de-policia-civil-em-15-dias-em-
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alcantara/
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Instituições realizam Simpósio sobre Sistema
de Justiça e Segurança
Acontece nestas quinta-feira (25) e sexta-feira (26), no
Auditório da Procuradoria Geral da Justiça, o Simpósio
"Sistema de Justiça Militar e Segurança Pública no
Estado Democrático de Direito", voltado para juízes e
juízas, promotores e promotoras de Justiça, delegados
e delegadas, policiais civis e militares, advogados (as),
professores (as) e estudantes. O evento é promovido
pelo Poder Judiciário, por meio da Justiça Militar, em
parceria com o Ministério Público do Maranhão
(MPMA), Escola Superior do Ministério Público e
Escola Superior da Magistratura do Maranhão
(ESMAM).
A iniciativa tem o objetivo de debater as principais
questões atualmente postas para o Sistema de Justiça
Militar e Segurança Pública com vistas a assegurar
condições modernas de funcionamento de suas
estruturas, a fim de que possam cumprir as suas
missões dentro de um ambiente regrado pela
democracia. A realização do Simpósio considera a
necessidade de manter vivo o debate sobre os
principais desafios das instituições afetas à justiça e
segurança pública, tendo em vista a intensificação
das desigualdades sociais no país e a contribuição da
divulgação de notícias falsas para a fragilização das
instituições.
A solenidade de abertura do evento acontece às 10h,
com a primeira Mesa de Trabalho - "O Sistema de
Justiça Militar no século XXI", com a participação do
promotor de Justiça Militar do MPDFT Nísio
Edmundo Tostes Ribeiro Filho, que tratará do tema "O
sistema de Justiça Militar no Estado Democrático de
Direito"; da juíza corregedora auxiliar da Justiça Militar
da União Safira Maria de Figueiredo, com o tema "A
Justiça Militar no contexto do Globalismo" e a
coordenação da juíza de Direito Janaina Araujo de
Carvalho.

de Crimes Violentos"; do delegado de Polícia Federal
Walace Alípio Gonçalves, com o tema "Quebra de
Sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático"; e
coordenação do desembargador José Jorge
Figueiredo dos Anjos, diretor da ESMAM.
Na sexta-feira (26), a programação prevê a 4ª Mesa de
Trabalho (9h), com o tema "Direitos Humanos e
Segurança Pública: caminhos para sua harmonia".
Participam o promotor de Controle Externo da
Atividade Policial Claúdio Alberto Gabriel Guimarães,
tratando do tema "Enfrentamento da Violência pelo
Sistema Penal"; o juiz federal Roberto Carvalho
Veloso, com o tema "A competência da Justiça Militar
para julgar crimes comuns"; e coordenação do coronel
e comandante do Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão, Célio Roberto de Araújo.
A 5ª Mesa de Trabalho (10:30h) tem como tema "A
organização da Justiça Militar e suas peculiaridades",
que será tratado pelo promotor de Justiça Militar
Paulo Roberto Barbosa Ramos; com coordenação da
presidente da Comissão de Direito Militar da OAB/MA,
Ana Carina Saraiva Castro.
A 6ª Mesa de Trabalho (11:30h) terá o tema
"Geopolítica e Segurança Nacional", com a
participação de Marcelo Simas (UFRJ/PUC/RJ) e
coordenação do promotor de Justiça Militar Clodomir
Bandeira Lima Neto.

A 2ª Mesa de Trabalho (11h) terá como tema "A
Ampliação da competência da justiça militar em face
da Lei N° 13.491/2017", com a participação do juiz
Nelson Melo Moraes Rego (Auditor Militar) e
coordenação do coronel Pedro Ribeiro, comandante
da Polícia Militar do Maranhão (PMMA).

A programação da tarde terá a 7ª Mesa de Trabalho,
com o tema "Forças Armadas, Segurança Nacional e
Cidadania", com a participação do general João
Roberto Albim Gobert Damasceno, que vai tratar do
tema "A defesa da Foz do Rio Amazonas: a
concepção estratégica de emprego da força terrestre
para a região"; do brigadeiro do Ar Luiz Guilherme da
Silva Magarão, com o tema "Segurança Nacional na
Amazônia: o papel da Força Aérea Brasileira"; do
capitão de Mar e Guerra Alekson Barbosa Porto, que
vai falar do tema "A importância da Marinha para a
Defesa das riquezas da Amazônia"; e coordenação da
promotora de Justiça do Controle Externo da Atividade
Policial Márcia Haydée Porto de Carvalho.

À tarde, será realizada a 3ª Mesa de Trabalho:
"Aspectos importantes das investigações policiais",
com a participação do delegado de Polícia Civil Márcio
Araújo, que vai tratar do tema "Preservação do Local

A Conferência de encerramento terá como tema "A
Justiça Militar e Segurança Pública no Estado
Democrático de Direito", com a participação do vicepresidente do Superior Tribunal Militar, ministro
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Péricles Aurélio Lima de Queiroz e coordenação da
promotora de Justiça e diretora da Escola Superior do
Ministério Público do Maranhão Karla Adriana
Holanda Farias Vieira.
Site: https://omaranhense.com/instituicoes-realizamsimposio-sobre-sistema-de-justica-e-seguranca/
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Ministério Público divulga resultados da
Operação KM Zero
Leonardo

O Ministério Público do Maranhão realizou na
manhã desta quarta-feira, 24, a Operação KM Zero,
em busca de provas de um esquema fraudulento em
contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Bom
Jesus das Selvas para a locação de veículos leves e
pesados.
Em Bom Jesus das Selvas, foram apreendidos
computadores, celulares, tablets, HDs, pendrives e
documentos, além de automóveis e motocicletas,
armas de fogo e R$ 10.320 em espécie. Foram
realizadas, ainda, quatro prisões em flagrante por
posse ilegal de armas. Um dos presos foi o pai do
prefeito Luís Fernando Lopes Coelho.

Entre as movimentações estão o recebimento de
dinheiro em conta-corrente pelo prefeito, vice-prefeito,
secretários municipais, presidente da Câmara
Municipal, vereadores do Município de Bom Jesus das
Selvas e diversos servidores públicos municipais, por
meio de transferências diretas feitas pelas empresas.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/ministeriopublico-divulga-resultados-da-operacao-km-zero/

A operação também foi realizada em São Luís, onde
foi apreendido um veículo e R$ 6.900,00; e TeresinaPI, com a apreensão de celulares, pendrives, CPUs e
dois veículos.
A Operação foi realizada pela Promotoria de Justiça
de Buriticupu (comarca da qual Bom Jesus das Selvas
é termo judiciário), com auxílio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) do Ministério Público do Maranhão (MPMA)
e da Superintendência Estadual de Combate à
Corrupção (Seccor). Também deram apoio aos
trabalhos os promotores de justiça das Comarcas de
Olho d'Água das Cunhãs e Maracaçumé.
INVESTIGAÇÕES
O MPMA apurou que as empresas que participaram
dos procedimentos licitatórios para locação de
veículos atuariam em conluio, com confusão de sócios
e colaboradores, sem possuírem veículos e sedes
administrativas que demonstrassem atividades lícitas.
Foram quebrados judicialmente os sigilos bancários e
fiscais das empresas, sócios e servidores públicos
envolvidos nas irregularidades.
Após o processamento dos dados recebidos no
Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de
Dinheiro (LAB-LD), foram encontradas volumosas
transações financeiras atípicas, em montantes que
superam dezenas de milhões de reais.
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MPMA realizada operação no estado contra
esquema de locação de veículos
Alberto Barros

A promotoria de Boriticupu com auxílio do GAECO e
da SECCOR realizou a operação KM 0 no município
de Bom Jesus das Selvas, esta operação visa a
obtenção de mais provas do esquema fraudulento de
bens e valores para reparação civil dos danos
causados aos cofres municipais.
O MPMA iniciou investigação após recebimento de
representação formulada pelo Ministério público de
contas que apontou indícios de irregularidades em
contratos firmados entra a prefeitura municipal para a
locação de veículos leves e pesados, foi apurado que
as empresas que participaram dos procedimentos
licitatórios atuariam em conluio com a confusão de
sócios e colaboradores sem possuírem veículos e sem
sede administrativa que demonstrassem atividades
lícitas onde foram quebrados os sigilos bancários e
fiscais da empresa e de sócios, servidores públicos
envolvidos nas irregularidades.
Mediante ao processamento de dados, foram
encontradas volumosas transações financeiras
atípicas em montantes que superam dezenas de
milhões de reais entre as movimentações estão o
recebimento de dinheiro em conta - corrente pelo
prefeito e seu vice, secretários municipais, presidente
da câmara municipal, vereadores do município de Bom
Jesus das Selvas e diversos servidores por meio de
transações diretas feitas pelas empresas, atuam na
operação os GAECOS de São Luís, Imperatriz, Timon
e com apoio também dos promotores de justiça das
comarcas de Olho d"água das Cunhãs e Maracaçumé.
Tagas: MPMA, GAECO, SECCOR
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/11/25/RDIOFCFM965C
ODMA-06.41.00-06.43.58-1637835081.mp3
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Fórum de Enfrentamento à Violência contra
a Mulher debate políticas públicas que
contemplem todos os ciclos e fases da vida
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), iniciou, nesta quarta-feira
(24), a programação do "Fórum Estadual de
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher em Todos
os Ciclos de Vida".
"É um momento onde iremos discutir com vários entes
a assistência à mulher nos seus vários contextos de
vida. Neste sentido, iremos trabalhar a prevenção à
violência não apenas enquanto promoção, mas
também qualificando e debatendo a política pública
como forma de oferta de cuidado integral às mulheres,
seja na saúde, como também na segurança, Direitos
Humanos e demais áreas participantes", disse a
secretária adjunta da Política de Atenção Primária e
Vigilância em Saúde da SES, Waldeise Pereira.
O "Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher em Todos os Ciclos de Vida" tem
como objetivo discutir e fortalecer as políticas públicas
que contemplem todas as fases do desenvolvimento
da mulher. Dessa forma, observase também as
questões de gênero, de orientação sexual, de raça e
etnia, bem como os determinantes e condicionantes
sociais que impactam a saúde e a vida das mulheres.
O primeiro dia do evento contou com a participação de
profissionais de saúde de São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e Alcântara.
Para a chefe do Departamento de Atenção à Saúde da
Mulher da SES, Ana Cleide Vieira, o Fórum demarca
os 21 dias do ativismo de enfrentamento à violência
contra a mulher.
"A nossa proposta é que seja fortalecida a rede de
cuidado, começando pela forma como a vítima é
recebida nos equipamentos. Aqui temos a presença de
profissionais de unidades municipais e estaduais,
sejam hospitais, maternidades e postos de saúde, e
com isso contemplamos todos os tipos de suporte a
fim de atender desde a criança até a terceira idade",
afirmou.

mulher no Estado do Maranhão", "Feminicídio: por que
as mulheres são mortas?" e "Aborto Legal: uma
garantia de direitos" serão debatidos em palestras e
oficinas.
Além das exposições temáticas, o Fórum também
oportunizará discussões em grupos de trabalho em
quatro eixos diferentes. São eles: saúde, defesa,
protagonismo e encaminhamentos, com visão da
construção da proposta de portaria estadual sobre a
notificação e Aborto Legal.
A colaboradora da Unidade Mista do Maiobão, Keila
Almeida, ressalta a importância do fórum. "Acredito
que iniciativas como esta podem contribuir na forma
como recebemos as pacientes. Muitas delas chegam
até nós cheias de traumas. Assim, penso que o fórum
também é um momento para que nós mulheres, sejam
profissionais da saúde ou não, estejamos sensíveis
umas às outras".
Presente na abertura do evento, a delegada da
Delegacia da Mulher, Carla Daniele Moraes, destacou
que o combate às violências se dá em rede.
"Muitas das vezes, as vítimas infelizmente não
formalizam os casos de agressão. Então, a partir do
momento que podemos dialogar com profissionais da
saúde sobre o acolhimento dado à mulher, o
atendimento e a notificação podem contribuir nas
investigações, de forma que o autor da agressão seja
responsabilizado", disse.
Participaram da mesa de abertura do Fórum Estadual
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher a
secretária adjunta da Política de Atenção Primária e
Vigilância em Saúde da SES, Waldeise Pereira; a
delegada da Delegacia da Mulher, Carla Daniele
Moraes; a secretária adjunta da Igualdade Racial,
Socorro Guterres; a secretária adjunta dos Direitos
Humanos, Silvane Magali Vale; e o perito geral do
Estado do Maranhão, Miguel Alves da Silva Neto

Durante os dois dias do encontro, temas como "O
enfrentamento às violências contra a mulher em todos
os ciclos de vida", "O cenário da violência contra a
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Fórum de Enfrentamento à Violência contra
a Mulher debate políticas públicas que
contemplem todos os ciclos e fases da vida
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), iniciou, nesta quarta-feira
(24), a programação do "Fórum Estadual de
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher em Todos
os Ciclos de Vida".
"É um momento onde iremos discutir com vários entes
a assistência à mulher nos seus vários contextos de
vida. Neste sentido, iremos trabalhar a prevenção à
violência não apenas enquanto promoção, mas
também qualificando e debatendo a política pública
como forma de oferta de cuidado integral às mulheres,
seja na saúde, como também na segurança, Direitos
Humanos e demais áreas participantes", disse a
secretária adjunta da Política de Atenção Primária e
Vigilância em Saúde da SES, Waldeise Pereira.
O 'Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher em Todos os Ciclos de Vida" tem
como objetivo discutir e fortalecer as políticas públicas
que contemplem todas as fases do desenvolvimento
da mulher. Dessa forma, observa--se também as
questões de gênero, de orientação sexual, de raça e
etnia, bem como os determinantes e condidonantes
sociais que impactam a saúde e a vida das mulheres.
O primeiro dia do evento contou com a participação de
profissionais de saúde de São Luís. São José de
Ribamar. Paço do Lumiar, Raposa e Alcântara. Para a
chefe do Departamento de Atenção à Saúde da
Mulher da SES, Ana Cleide Vieira, o Fórum demarca
os 21 dias do ativismo de enfrentamento à violência
contra a mulher. "A nossa proposta é que seja
fortalecida a rede de cuidado, começando pela forma
como a vítima é recebida nos equipamentos. Aqui
temos a presença de profissionais de unidades
municipais e estaduais, sejam hospitais, maternidades
e postos de saúde, e com isso contemplamos todos os
tipos de suporte a fim de atender desde a criança até a
terceira idade", afirmou.

oficinas.
Além das exposições temáticas, o Fórum também
oportunizará discussões em grupos de trabalho em
quatro eixos diferentes. São eles: saúde, defesa,
protagonismo e encaminhamentos. com visão da
construção da proposta de portaria estadual sobre a
notificação e Aborto Legal.
A colaboradora da Unidade Mista do Maiobão, Keila
Almeida, ressalta a importância do fórum. "Acredito
que iniciativas como esta podem contribuir na forma
como recebemos as pacientes. Muitas delas chegam
até nós cheias de traumas. Assim, penso que o fórum
também é um momento para que nós mulheres, sejam
profissionais da saúde ou não, estejamos sensíveis
umas às outras".
Presente na abertura do evento, a delegada da
Delegacia da Mulher. Carla Daniele Moraes, destacou
que o combate às violências se dá em rede. "Muitas
das vezes, as vítimas infelizmente não formalizam os
casos de agressão. Então, a partir do momento que
podemos dialogar com profissionais da saúde sobre o
acolhimento dado à mulher, o atendimento e a
notificação podem contribuir nas investigações, de
forma que o autor da agressão seja responsabilizado",
disse.
Participaram da mesa de abertura do Fórum Estadual
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher a
secretária adjunta da Política de Atenção Primária e
Vigilância em Saúde da SES. Waldeise Pereira; a
delegada da Delegacia da Mulher, Carla Daniele
Moraes; a secretária adjunta da Igualdade Racial,
Socorro Guterres; a secretária adjunta dos Direitos
Humanos, Silvane Magali Vale; e o perito geral do
Estado do Maranhão. Miguel Alves da Silva Neto.
Site: https://assets.img2pdf.club/download/7a8505a17d3a-4038-ac84-4491e6a5c573/output.pdf

Durante os dois dias do encontro, temas como "O
enfrentamento às violências contra a mulher em todos
os ciclos de vida", "O cenário da violência contra a
mulher no Estado do Maranhão", "Feminicídio: por que
as mulheres são mortas?" e "Aborto Legal: uma
garantia de direitos" serão debatidos em palestras e
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MPMA realizada operação no estado contra
esquema de locação de veículos
Alberto Barros

A promotoria de Boriticupu com auxílio do GAECO e
da SECCOR realizou a operação KM 0 no município
de Bom Jesus das Selvas, esta operação visa a
obtenção de mais provas do esquema fraudulento de
bens e valores para reparação civil dos danos
causados aos cofres municipais.
O MPMA iniciou investigação após recebimento de
representação formulada pelo Ministério público de
contas que apontou indícios de irregularidades em
contratos firmados entra a prefeitura municipal para a
locação de veículos leves e pesados, foi apurado que
as empresas que participaram dos procedimentos
licitatórios atuariam em conluio com a confusão de
sócios e colaboradores sem possuírem veículos e sem
sede administrativa que demonstrassem atividades
lícitas onde foram quebrados os sigilos bancários e
fiscais da empresa e de sócios, servidores públicos
envolvidos nas irregularidades.
Mediante ao processamento de dados, foram
encontradas volumosas transações financeiras
atípicas em montantes que superam dezenas de
milhões de reais entre as movimentações estão o
recebimento de dinheiro em conta - corrente pelo
prefeito e seu vice, secretários municipais, presidente
da câmara municipal, vereadores do município de Bom
Jesus das Selvas e diversos servidores por meio de
transações diretas feitas pelas empresas, atuam na
operação os GAECOS de São Luís, Imperatriz, Timon
e com apoio também dos promotores de justiça das
comarcas de Olho d"água das Cunhãs e Maracaçumé.
Tagas: MPMA, GAECO, SECCOR
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/11/25/RDIOFCFM965C
ODMA-06.41.00-06.43.58-1637835081.mp3
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