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Roda de conversa discutirá, hoje, sobre o Dia
Internacional contra a Corrupção

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - ATOS, FATOS E BARATOS - pág.: 02. Ter, 7 de Dezembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, vai
participar, hoje, 7, de roda de conversa virtual sobre o
Dia Internacional contra a Corrupção, com transmissão
pelo canal da Escola Superior de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA).

A data de 9 de dezembro foi instituída como Dia
Internacional contra a Corrupção como resultado de
proposta feita pela delegação brasileira na Convenção
de Mérida, com a ideia central de fortalecer a
cooperação internaci-onal para ampliar a prevenção e
o combate à corrupção no mundo todo.

A programação terá sequência com as apresentações
do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção -
PNPC: Resultados e próximos passos, com Leonardo
Vieira de Melo, secretário substituto do TCU, e do
Programa Time Brasil, com Jheny Lopes Silva, da
CGU.

Em seguida, a promotora de justiça Nahyma Ribeiro
Abas falará a respeito do tema "Reflexos sobre as
recentes alterações promovidas na Lei de Im-
probidade Administrativa no combate à corrupção".
Por fim, o procurador-chefe do Ministério Público de
Contas, Jairo Cavalcanti Vieira, abordará o tema
"Instrumentos da Nova Lei de Licitações no combate à
corrupção".
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MPMA vai participar de discussão sobre o
Dia Internacional contra a Corrupção

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Ter, 7 de Dezembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, vai
participar nesta terça-feira, 7, de uma roda de
conversa virtual sobre o Dia Internacional contra a
Corrupção, com transmissão pelo canal da Escola
Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Maranhão (TCE-MA).

Realizada pela Rede de Controle da Gestão Pública
no Maranhão, a mesa virtual de abertura terá ainda as
presenças do governador Flávio Dino; do secretário do
Tribunal de Contas da União, Alexandre José
Walraven; da superintendente da Controladoria Geral
da União, Leylane Maria da Silva; do procurador
regional eleitoral (Ministério Público Federal), Juraci
Guimarães Júnior; do procurador-geral do Ministério
Público de Contas, Jairo Cavalcanti Vieira; da
secretária de Estado de Transparência e Controle,
Lilian Régia Gonçalves Guimarães, e do presidente do
TCE-MA, Washington Luiz de Oliveira.

A data de 9 de dezembro foi instituída como Dia
Internacional contra a Corrupção como resultado de
proposta feita pela delegação brasileira na Convenção
de Mérida, com a ideia central de fortalecer a
cooperação internacional para ampliar a prevenção e o
combate à corrupção no mundo todo.

A programação terá sequência com as apresentações
do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção -
PNPC: Resultados e próximos passos, com Leonardo
Vieira de Melo, secretário substituto do TCU, e do
Programa Time Brasil, com Jheny Lopes Silva, da
CGU.

Em seguida, a promotora de justiça Nahyma Ribeiro
Abas falará a respeito do tema "Reflexos sobre as
recentes a l terações promovidas na Le i  de
Improbidade Administrat iva  no combate à
corrupção". Por fim, o procurador-chefe do Ministério
Público de Contas, Jairo Cavalcanti Vieira, abordará o
tema "Instrumentos da Nova Lei de Licitações no
combate à corrupção".

A Rede de Controle da Gestão Pública foi constituída
em março de 2010, por meio de um Acordo de
Cooperação Técnica, e é composta atualmente por 28
órgãos e instituições que atuam na defesa do Estado,
na fiscalização, na auditoria, no controle interno e
externo, como o Ministério Público do Maranhão,
Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do

Estado do Maranhão, Controladoria-Geral da União,
Secretaria de Transparência e Controle do Estado,
Ministério Público Federal, Secretaria de Estado da
Fazenda, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
dentre outros.

Site: https://omaranhense.com/mpma-vai-participar-de-

discussao-sobre-o-dia-internacional-contra-a-corrupcao/
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Revoltante: Montador de móveis denuncia
agressões físicas e ataque racista dentro de

residência de contratante de serviços em São
Luís

 

BLOG DO GILBERTO LIMA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Ter, 7 de Dezembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

GILBERTO LIMA

O homem identificado como Nildo Sá,

montador de móveis e técnico em refrigeração,
denunciou, na noite dessa

segunda-feira (06), em vídeo compartilhado nas redes
sociais, que foi vítima de

agressões e de crime de racismo, na noite do último
sábado (4), dentro de uma

residência no Jardim Coelho Neto, no bairro Cohama,
em São Luís.

Ele relata que tem uma empresa de

mudanças, e foi  contratado por um homem,
ident i f icado como Fábio, para

transportar móveis de um apartamento na área da
península da Ponta d´Areia para

uma casa no Jardim Coelho Neto, no bairro Cohama.

Os trabalhos começaram na sexta-feira

e foram concluídos no sábado, quando todos os
móveis foram transportados para a

nova casa. Nildo foi à residência de Fábio, por volta
das 19h, para fazer a

montagem de um painel.

Ele diz que foi recebido pelo próprio

Fábio, que estava em companhia de outros homens.
Quando ele adentrou a casa,

pouco tempo depois um dos homens começou a
brincar, mas Nilton não respondeu à

brincadeira.

"Ele perguntou se eu não gostava de

brincar e respondi que, quanto eu estava trabalhando,
não gostava de

brincadeira", afirma o montador.

Segundo ele, em seguida, após 20

minutos, o homem passou a agredi-lo fisicamente.
Depois disso, o agressor

passou a chamá-lo de preto otário, burro, negrinho,
merda e morto de fome.

"Chega! O racismo chegou muito longe.

Acabou! Procurei uma delegacia de polícia e registrei
boletim contra todos

eles. Muita gente dentro da casa e ninguém fez nada
para evitar que eu fosse agredido", desabafa Nildo Sá.

No Twitter, o deputado Bira do

Pindaré (PSB) afirma que vai levar o caso à Comissão
de Direitos Humanos da da

Câmara Federal.

"Gravíssima a denúncia de Nildo Sá.

Vou representar perante a Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Federal

pedindo providências das autoridade policial e do MP
exigindo apuração imediata

e que não seja mais um caso impune. Racismo é
crime. Chega!", diz o

parlamentar.
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BLOG DO GILBERTO LIMA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Ter, 7 de Dezembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/12/revoltante-

montador-de-moveis-denuncia.html
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Ministério Público vai participar de
discussão sobre o Dia Internacional contra a

Corrupção
 

BLOG DO LEONARDO ALVES / CODÓ /MA - NOTICIAS. Ter, 7 de Dezembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Leonardo

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, vai
participar nesta terça-feira, 7, de uma roda de
conversa virtual sobre o Dia Internacional contra a
Corrupção, com transmissão pelo canal da Escola
Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Maranhão (TCE-MA).

Realizada pela Rede de Controle da Gestão Pública
no Maranhão, a mesa virtual de abertura terá ainda as
presenças do governador Flávio Dino; do secretário do
Tribunal de Contas da União, Alexandre José
Walraven; da superintendente da Controladoria Geral
da União, Leylane Maria da Silva; do procurador
regional eleitoral (Ministério Público Federal), Juraci
Guimarães Júnior; do procurador-geral do Ministério
Público de Contas, Jairo Cavalcanti Vieira; da
secretária de Estado de Transparência e Controle,
Lilian Régia Gonçalves Guimarães, e do presidente do
TCE-MA, Washington Luiz de Oliveira.

A data de 9 de dezembro foi instituída como Dia
Internacional contra a Corrupção como resultado de
proposta feita pela delegação brasileira na Convenção
de Mérida, com a ideia central de fortalecer a
cooperação internacional para ampliar a prevenção e o
combate à corrupção no mundo todo.

A programação terá sequência com as apresentações
do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção -
PNPC: Resultados e próximos passos, com Leonardo
Vieira de Melo, secretário substituto do TCU, e do
Programa Time Brasil, com Jheny Lopes Silva, da
CGU.

Em seguida, a promotora de justiça Nahyma Ribeiro
Abas falará a respeito do tema "Reflexos sobre as
recentes a l terações promovidas na Le i  de
Improbidade Administrat iva  no combate à
corrupção". Por fim, o procurador-chefe do Ministério
Público de Contas, Jairo Cavalcanti Vieira, abordará o
tema "Instrumentos da Nova Lei de Licitações no
combate à corrupção".

A Rede de Controle da Gestão Pública foi constituída
em março de 2010, por meio de um Acordo de

Cooperação Técnica, e é composta atualmente por 28
órgãos e instituições que atuam na defesa do Estado,
na fiscalização, na auditoria, no controle interno e
externo, como o Ministério Público do Maranhão,
Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, Controladoria-Geral da União,
Secretaria de Transparência e Controle do Estado,
Ministério Público Federal, Secretaria de Estado da
Fazenda, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
dentre outros.

Redação: CCOMP-MPMA

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

publico-vai-participar-de-discussao-sobre-o-dia-

internacional-contra-a-corrupcao/
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