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Promotoria investiga saques de R$ 229 mil
da conta da Prefeitura de Paulo Ramos
Saques em espécie de quase R$ 230 mil da conta da
Prefeitura de Paulo Ramos estão sendo investigados
pelo Ministério Público.
O inquérito foi instaurado pelo titular da Promotoria de
Justiça da cidade, Fábio Murilo da Silva Portela, com
base no ofício 26270/2019- BCB/DECON enviado pelo
Banco Central do Brasil, que detectou atipicidades nos
saques em espécie realizados em contas de entes
públicos municipais do Maranhão, entre eles da
Prefeitura de Paulo Ramos.
As operações bancárias suspeitas teriam sido
realizadas durante a gestão do ex-prefeito Deusimar
Serra.
Segundo o documento, foram sacados R$ 35.545,27
mil em 23 de julho de 2017; R$ 67.046,04 mil em 23
de junho 2017; R$ 61.363,12 mil em 12 de julho de
2017; R$ 65.169,70 em 11 em agosto de 2017.
O MP afirmou que consta nos autos as fitas de caixas
das operações acima, fornecidas pelo Banco
Bradesco, indicando que as operações foram
realizadas por uma mulher identificada como Delianne.
As investigações tem 90 dias para serem concluídas.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/01/promotori
a-investiga-saques-de-r-229-mil-da-conta-da-prefeiturade-paulo-ramos/
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PGJ apura se Dino Penha exigiu propina para
liberar pagamento a empreiteira em São
Bento
Yuri Almeida

A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) do Maranhão
apura em procedimento investigatório criminal se o
prefeito de São Bento, Carlos Dino Penha (PL), pediu
propina para liberar o pagamento de uma empreiteira
contratada pelo município.
O PIC, como é chamado internamente apuração em
que há previsão de medidas restritivas de liberdade,
foi instaurado em julho do ano passado pelo promotor
Danilo José de Castro Ferreira, assessor especial da
PGJ, órgão máximo do Ministério Público estadual.
A suposta propina teria sido cobrada à B dos Santos
Construção e Locação, a Mix Gestão, vencedora de
licitação para obras no matadouro municipal. Para a
liberação do empenho de R$ 416 mil, teria sido exigida
a devolução de 20% do valor devido à empresa.
Segundo a apuração, a negociata teria sido
intermediada pelo vereador Igor Paiva (PSDB). Ambos
já prestaram depoimento no bojo da investigação.
Procurado pelo ATUAL7, Dino Penha negou que tenha
participado de qualquer esquema, e informou que sua
assessoria jurídica encaminharia nota a respeito do
assunto. Até o momento, porém, não houve o retorno
prometido.
A reportagem não conseguiu o contato do vereador
Igor Paiva.
Site: https://atual7.com/cotidiano/2022/01/pgj-apura-sedino-penha-exigiu-propina-para-liberar-pagamento-aempreiteira-em-sao-bento/
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Escola Superior do Ministério Público do
Maranhão atendeu mais de 10 mil alunos em
2021
Leonardo

A Escola Superior do Ministério Público do Maranhão
(ESMP) divulgou informações sobre sua atuação
durante o ano de 2021. Com 95 cursos ofertados,
foram atendidos 10.389 alunos em 582 horas/aula
oferecidas ao longo do ano.
Para a diretora da ESMP, Karla Adriana Holanda
Farias Vieira, os resultados alcançados em 2021 são
expressivos. "Foram desenvolvidas atividades em
diversos eixos temáticos, com destaque para equidade
de gênero, direito das vítimas, tribunal do júri e
educação ambiental, além da oferta de cursos
versando sobre as temáticas de infância e juventude,
combate à corrupção, uso de tecnologias no combate
a crimes no ambiente virtual, análise da nova lei de
licitações, dentre outros" explicou.
Um dos pontos destacados pela promotora de justiça
foi o início do curso de pós-graduação lato sensu em
Ciências Criminais e Direito Anticorrupção, realizado
em parceria com a Universidade Federal do Maranhão
(UFMA).

certificação de 5.161 participantes, incluindo membros
e servidores do Ministério Público do Maranhão e o
público externo.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
ressaltou a eficácia e o dinamismo da Escola Superior
do Ministério Público, em especial considerando-se
as especificidades de um período de enfrentamento de
uma pandemia. "A educação é um dos pilares da
cidadania e do desenvolvimento de uma sociedade.
Por meio da ESMP, estamos incrementando a
formação de nossos membros e servidores,
contribuindo para que eles prestem melhores serviços
à sociedade, além de levar conhecimentos
importantíssimos à população maranhense, utilizando
a tecnologia a nosso favor para alcançar as pessoas",
observou.
Para 2022, a Escola Superior pretende fortalecer seus
pilares de ensino, pesquisa e extensão, atuando na
formação de membros e servidores, mas, também,
mantendo um diálogo permanente com a sociedade
civil.
Redação: CCOM-MPMA

Karla Adriana Vieira também ressaltou o
aprimoramento da estrutura física e do espaço virtual
da Escola Superior, para otimização das atividades
ofertadas aos seus alunos, além do incremento do
plano editorial da ESMP, "com o objetivo de
proporcionar uma maior visibilidade e publicidade às
rotinas de eventos, à produção acadêmica e técnica e
à produção selecionada e vinculada aos seus
objetivos".

Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/escolasuperior-do-ministerio-publico-do-maranhao-atendeumais-de-10-mil-alunos-em-2021/

Também coube à ESMP a organização do 11º
Congresso Estadual do Ministério Público, que teve
como tema "O Ministério Público na promoção das
liberdades democráticas" e contou a com a
participação de autoridades locais, nacionais e
internacionais.
Outros números relevantes alcançados durante o ano
de 2021 foram o total de visualizações dos cursos realizados de forma virtual por conta da pandemia da
Covid-19 - que chegaram a 31.318; o número de
professores envolvidos nas atividades (206); e a
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PGJ apura se Dino Penha exigiu propina para
liberar pagamento a empreiteira em São
Bento
ATUAL 7 - A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) do
Maranhão apura em procedimento investigatório
criminal se o prefeito de São Bento, Carlos Dino
Penha (PL), pediu propina para liberar o pagamento
de uma empreiteira contratada pelo município.
O PIC, como é chamado internamente apuração em
que há previsão de medidas restritivas de liberdade,
foi instaurado em julho do ano passado pelo promotor
Danilo José de Castro Ferreira, assessor especial da
PGJ, órgão máximo do Ministério Público estadual.
A suposta propina teria sido cobrada à B dos Santos
Construção e Locação, a Mix Gestão, vencedora de
licitação para obras no matadouro municipal. Para a
liberação do empenho de R$ 416 mil, teria sido exigida
a devolução de 20% do valor devido à empresa.
Segundo a apuração, a negociata teria sido
intermediada pelo vereador Igor Paiva (PSDB). Ambos
já prestaram depoimento no bojo da investigação.
Procurado pelo ATUAL7 , Dino Penha negou que
tenha participado de qualquer esquema, e informou
que sua assessoria jurídica encaminharia nota a
respeito do assunto. Até o momento, porém, não
houve o retorno prometido.
A reportagem não conseguiu o contato do vereador
Igor Paiva.
Site: https://blogdominard.com.br/2022/01/pgj-apura-sedino-penha-exigiu-propina-para-liberar-pagamento-aempreiteira-em-sao-bento/
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IMPERATRIZ | MP aciona Colina Park e
Município por irregularidades básicas de
infraestrutura
Blog do Neto Weba

O loteamento privado é alvo de alagamentos deixando
várias famílias desabrigadas
O Ministério Público do Maranhão propôs Ação Civil
Pública nesta segunda-feira, 17, contra o Município de
Imperatriz e o Residencial Imperatriz
Empreendimentos Imobiliários Ltda, responsável pelo
Loteamento Colina Park. A ACP foi proposta por conta
de irregularidades no parcelamento do solo e na
infraestrutura básica que levaram o local a ser alvo de
alagamentos no período chuvoso.
A Ação foi assinada pelo titular da 3ª Promotoria de
Justiça Especializada na Defesa do Meio Ambiente de
Imperatriz, Jadilson Cirqueira. O MPMA pede liminar
para embargar o empreendimento, estabelecendo
multa de R$ 50 mil por dia de descumprimento. O
loteamento possui 67 quadras, das quais 24 foram
afetadas pelas enchentes. Só nas quadras 27 e 28 são
92 lotes. As quadras 45 e 46 possuem 42 lotes com
habitações que possivelmente estão submersas e
imprestáveis ao uso.

inspecionaram toda a área do loteamento e
apresentaram laudos e relatórios técnicos confirmando
as reclamações dos populares.
O Laudo de Constatação nº 0010/2022 da SEMMARH
confirmou que as águas do Riacho Cacau, Córrego
Cacauzinho e Rio Tocantins, todos limítrofes ao
loteamento, atingiram 38 quadras. Apesar dos
impactos e prejuízos causados pelas chuvas, o
parecer afirma que são necessárias obras mais
criteriosas no empreendimento, dotadas de prevenção
e precaução para evitar os alagamentos.
"O fato de o município possuir responsabilidade pela
correta aprovação do loteamento, de exigir a
infraestrutura básica do empreendedor, do exigir
caução para a execução das obras de infraestrutura e
de fiscalizar, não significa que seja o responsável
absoluto pelas obras estruturantes do
empreendimento. O povo não pode arcar com as
omissões e irresponsabilidades do loteador e do
Município. A responsabilidade é conjunta", ressalta o
promotor de justiça Jadilson Cirqueira.
DOS PEDIDOS

O MPMA também requer que a empresa forneça, em
caráter de urgência, a relação nominal de
proprietários, possuidores ou inquilinos, impactados
diretamente com danos estruturais em razão dos
alagamentos de 2019 a 2022. A lista deve conter
informações como os respectivos lotes, casas ou
comércios em questão e o empreendimento deve
suspender a propaganda e comercialização do
loteamento.
INVESTIGAÇÕES
O promotor de justiça Jadilson Cirqueira pontua que
a investigação teve início em 2019, após provocação
de moradores impactados contra o 'Residencial Colina
Park', por conta de diversas irregularidades nas obras
de drenagem de águas pluviais, no período chuvoso,
com alagamentos de suas casas.
Após provocação do MPMA, as Secretarias de
Infraestrutura e Serviços Públicos (Sinfra) e de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMMARH),

O Ministério Público requer que a Justiça conceda,
em decisão de caráter liminar, o embargo do
empreendimento para qualquer modificação como o
parcelamento do solo, de infraestrutura, inclusive em
lotes já comercializados, até o julgamento da ação.
Também deve ser feito um relatório de pessoas
impactadas pelas enchentes de 2022, além de outras
medidas.
Quanto ao Poder Executivo, o MPMA requer que a
Justiça determine que o Município exija do
empreendedor a apresentação de um procedimento
administrativo para a recuperação e/ou realização de
obras de infraestrutura básica. O ente municipal deve
levar em consideração que a área onde está
implantado o loteamento pode ser considerada como
terreno alagadiço e sujeito a inundações, bem como
tomar as providências para assegurar o escoamento
das águas, mediante determinações legais.
O Município também deve apresentar um relatório
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formulado pela Defesa Civil, no prazo de 15 dias,
avaliando a situação do empreendimento, mapeando
os riscos para as pessoas detentoras de lotes ou
construções, incluindo medidas de prevenção. O
MPMA pede, ainda, que o Serviço de Ação Social do
Município faça levantamento das pessoas com poucos
recursos financeiros impactadas pelas enchentes.
Site: https://www.netoweba.com.br/2022/01/imperatrizmp-aciona-colina-park-e.html
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Volta às aulas na rede pública estadual no
Maranhão será presencial e sem exigência de
passaporte de vacinação
Secretário Felipe Camarão diz que a previsão de
retorno seguirá decreto e monitoramento vem sendo
realizado.
O Maranhão está entre os Estados da federação que
não exigirão passaporte de vacinação para acesso às
unidades de ensino da rede pública estadual. Segundo
o secretário de estado da Educação, Felipe Camarão,
as aulas serão retomadas em fevereiro no regime
presencial.
"Até o momento a previsão é que as atividades
escolares sejam presenciais, conforme art 2º do
Decreto nº 35.587/2020. No entanto, a Seduc está
atenta ao monitoramento da situação sanitária da
Covid-19 e Influenza, realizado pelo governo
estadual", afirma o secretário.

A busca ativa realizada pela Seduc vem sendo
mediada entre gestores escolares e familiares por
meio de contato direto, visitas residenciais,
campanhas de rádio, carreatas pelos bairros, cartazes
entre outras ações. "Esse é um processo permanente
que em 2022 será terá ampliação a partir do que será
discutido e sistematizado durante a Jornada
pedagógica", assinala o secretário Felipe Camarão.
Site: https://ma98.com.br/2022/01/19/volta-as-aulas-narede-publica-estadual-no-maranhao-sera-presencial-esem-exigencia-de-passaporte-de-vacinacao/

Desde o início da pandemia no Brasil, em março de
2020, o Governo do Estado do Maranhão já adquiriu
mais de 200 mil chips com pacote de dados para
estudantes da rede pública estadual. O estado, porém,
apresenta elevado déficit de cobertura digital.
"Como qualquer outra variante, a Ômicron acaba
sendo sim uma ameaça, no entanto, considerando o
avanço da imunização pela vacina, inclusive entre
crianças e adolescentes, o que minimiza
significativamente o risco de agravamento em caso de
contaminação, além da manutenção e reforço dos
protocolos sanitários, acreditamos que aos poucos
conseguiremos retornar à "normalidade", afirma o
secretário Felipe Camarão.
A Seduc vem acompanhando periodicamente a
frequência e participação dos estudantes nas unidades
de ensino públicas estadual. O objetivo é identificar o
possível abandono escolar ao longo do ano em curso
e realizar intervenções para evitar a evasão.
A busca ativa escolar tem sido a estratégia utilizada
pela Secretaria de Educação para conter a evasão
escolar, mais acentuada desde o início da pandemia.
De acordo com dados divulgados pelo INEP, relativos
ao período de 2018/2019, a taxa de evasão no ensino
médio no Maranhão era de 12,3%.
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Homem mata esposa, filha e sogra e liga para
a PM: "Fiz besteira"
Um crime bárbaro chocou Campinas (SP). Um homem
foi preso em flagrante suspeito de matar a filha, de
apenas 3 aninhos, a esposa e a sogra com golpes de
pá e enxada na cabeça, na Vila Aeroporto. Logo
depois, ele ligou para a Polícia Militar e disse que tinha
feito "besteira".
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é Miqueias
da Silva Santana, 30 anos. Ele teria matado, na noite
de segunda-feira (17/1), a filha, Manuella Bernardes
Santana, e a sogra, Creuza Aparecida Bernardes, de
71. Já a esposa dele, Claudia Bernardes Santos, 34,
foi assassinada na manhã dessa terça-feira (18/1).
Após ser preso, Miqueias prestou depoimento. De
acordo com reportagem do G1 , "estava bastante
tranquilo e falou tudo espontaneamente", conforme
contou o delegado Mateus Rocha, da 2ª Delegacia de
Defesa da Mulher. "A princípio, houve um histórico de
discussões, mas nada além disso, não há notícias de
agressões anteriores. Mas houve um desentendimento
há cerca de três meses. Segundo ele, a convivência
entre os dois piorou e começaram a discutir mais",
detalhou o investigador.
No dia do crime, ainda de acordo com o relato do
suspeito à polícia, houve nova discussão. "Ele saiu de
casa a pretexto de buscar refrigerante para a família, e
decidiu que era aquele o momento de praticar o crime.
Voltou pra casa, se apoderou da ferramenta que tinha
lá, agrediu primeiramente a sogra, a filha, em seguida
a esposa entrou em luta corporal e acabou sendo
vitimada", destacou o delegado Mateus Rocha, da 2ª
Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), ainda
segundo reportagem do G1.
Uma vizinha diz que a vítima queria a separação. A
mulher contou, ainda, ter ouvido gritos vindos do
interior da casa da família. O caso é tratado como
triplo feminicídio.
Site: http://www.rosecastro.com.br/2022/01/homemmata-esposa-filha-e-sogra-e-liga.html
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