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Preso PM suspeito de planejar assalto a uma
mercearia em Santa Inês
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por Dema de Oliveira

Já está preso o pol ic ia l  mi l i tar  suspei to de
envolvimento com assaltantes que agiam na cidade de
Santa Inês, a 350 km de Imperatriz. Imagens de
câmeras de segurança e mensagens de aparelho
celular estão sendo usadas pela Polícia Civil na
apuração do caso.

O cabo Jenilson de Sousa Bastos se apresentou no 7º
Batalhão da PM em Pindaré Mirim, após ter a prisão
preventiva decretada pela Justiça de Santa Inês. Ele é
suspeito de ligação com assaltantes em Santa Inês.
Os indícios que levaram a polícia a pedir a prisão dele
surgiram a partir da prisão de dois assaltantes minutos
depois deles terem assaltado uma mercearia no
Centro da cidade.

Câmeras de segurança gravaram o assalto. Os
bandidos levaram joias da vítima e todo dinheiro que
havia no caixa. A dupla, que estava em uma
motocicleta roubada, foi perseguida e capturada por
uma equipe da Polícia Militar.

Segundo o delegado Elson Ramos, em conversa com
o comandante da 2ª Companhia da PM, um dos
presos contou que o cabo Jenilson planejou o assalto
e que ele pretendia ficar com as joias de ouro do
comerciante. Ao analisar o aparelho celular do
assaltante, a polícia encontrou conversas entre ele e o
policial militar.

"A partir do momento que a gente fez a prisão dos dois
indivíduos a gente constatou a participação do policial
militar. A gente representou pela prisão.

Foi decretada a prisão e a gente comunicou aos
superiores dele que apresentaram ele aqui. Ele vai ser
recambiado para o Comando-Geral da Polícia Militar
em São Luís e agora aguardar o pronunciamento do
Ministério Público e da Justiça", contou o delegado.

Enquanto estava em atividade na PM, o cabo Jenilson
prestava serviço na 2ª Companhia de Santa Inês. Ele
era integrante do Esquadrão Petroriano, um grupo de
elite da Polícia Militar que faz rondas de motocicleta
pelas ruas da cidade.

O comandante do 7º Batalhão disse que medidas
disciplinares estão sendo tomadas a partir da abertura

de um inquérito militar.

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/aPLH

TiP=VpnJhQeP8fXGn9LWNLn66wX73CwtpyC
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Vereador recorre ao MP contra a paralisação
dos coletivos em São Luís
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Jadson Pires

Álvaro Pires requereu à Promotora Lítia Cavalcanti
para que o MP impetre Mandando de Segurança para
garantir coletivos aos usuários

O vereador Álvaro Pires (PMN), é presidente da
Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor e
Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI,
que investiga o transporte coletivo da Capital,
apresentou agora pouco, no plantão do Ministério
Público, um pedido à Promotora de Defesa do
Consumidor, Drª Lítia Cavalcanti, para que seja
i m p e t r a d o  M A N D A D O  D E  S E G U R A N Ç A
PREVENTIVO, para que seja resguardado o direito
líquido e certo dos usuários do transporte público, em
desfavor do Sindicato das empresas de transporte
coletivo - SET, empresas de Transporte Coletivo,
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e a
Prefeitura Municipal de São Luís.

Nesta terça-feira (15) de fevereiro, após assembleia
dos rodoviários foi anunciada informalmente a
paralisação de 100% (cem por cento) da frota, o que
fere todos os direitos da sociedade que necessita
deste SERVIÇO ESSENCIAL.

A legislação determina que a instauração do
movimento grevista em atividades essenciais como a
do transporte coletivo, deve ser comunicada, por parte
do sindicato patronal ou dos trabalhadores, com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas aos
usuários (art. 13 da Lei 7.783/89).

Ainda no pedido ao MP, o vereador argumenta que
artigo 9º, da referida lei determina que em caso de
greve, o sindicato ou a comissão de negociação,
mediante acordo com a entidade patronal ou
diretamente com o empregador, manterá em atividade
equipes de empregados com o propósito de assegurar
os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo
irreparável , até à retomada das atividades.

O vereador Álvaro Pires, que é o relator da CPI que
investiga desmandos no transporte coletivo da Capital,
disse que mais uma paralisação, penalizando a
população de São Luís, com certeza vai pesar em seu
relatório final que será encaminhado ao Ministério
Público.

"Como relator da CPI dos transporte coletivo em nossa
Capital, mais uma paralisação vai pesar com certeza
no meu relatório final que encaminharemos ao
Ministério Público. A população de São Luís não
deve e nem pode ser penalizada em mais um
paralisação irresponsável. O usuário já paga caro, por
um sistema de transporte sucateado e nossa decisão
na CPI vai com certeza penalizar os culpados", disse o
vereador Álvaro Pires.

Fonte: Blog do Filipe Mota

Site: https://observatoriodablogosfera.com/vereador-

recorre-ao-mp-contra-a-paralisacao-dos-coletivos-em-

sao-luis/
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Sebrae, MPE, TCU e CGU promovem
TransformAgora nesta quinta-feira, em

Pinheiro
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Na terceira edição, evento vai discutir a ética e
integridade no âmbito empresarial.

Será realizado na quinta-feira, dia 17 de fevereiro, em
Pinheiro, a terceira edição do TransformAgora. A ação
institucional do Sebrae vai discutir a importância da
ética e integridade no meio empresarial. O evento
acontecerá das 9h às 11h, no auditório da UFMA
Campus Pinheiro, Estrada de Pacas.

A programação inicia com a palestra "Corrupção: o
concorrente desleal do mercado. Proteja sua empresa
e conquiste melhores oportunidades" e seguirá com
um ciclo de painel e debates com agentes públicos e
privados sobre a manutenção de um ambiente
favorável ao Compliance, com destaque para a
importância da implantação à cultura dos controles
internos nas gestões empresariais e públicas, como
fator gerador de riqueza ao município, de forma que os
entes envolvidos estejam aptos a atuarem nesse
sentido. Também haverá visitas técnicas durante o
período da tarde.

São parceiros na realização da ação, o Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), a
Controladoria Geral da União (CGU), o Ministério
Público do Maranhão (MPMA) e o Governo do
Estado, por meio da Secretaria da Indústria e
Comércio e Energia (Seinc).

O evento visa promover momentos de diálogos com
empresas e instituições, abordando as temáticas do
empreendedorismo, integridade, compras públicas e
setores produtivos. O público alvo são empresários,
entidades representativas como sindicatos, secretarias
municipais, promotorias públicas, autoridades locais,
representantes de órgãos nos municípios e imprensa.

O TransformAgora, iniciou a programação no dia 07 de
fevereiro, em Imperatriz, Açailândia (08), Balsas (10) e
Bacabal (15). Amanhã será a vez de São Luís e dia
22, acontece em Timon.

SERVIÇO:

O QUÊ?

Terceiro ciclo do programa TransformAgora, em
Pinheiro;

QUANDO?

Quinta-feira (17), às 9h;

Site: https://blogdoclaudiomendes.com.br/sebrae-mpe-

tcu-e-cgu-promovem-transformagora-nesta-quinta-feira-

em-pinheiro/
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Sebrae, MPE, TCU e CGU promovem
TransformAgora nesta quinta-feira, em

Pinheiro
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Na terceira edição, evento vai discutir a ética e
integridade no âmbito empresarial

Será realizado na quinta-feira, dia 17 de fevereiro, em
Pinheiro, a terceira edição do TransformAgora. A ação
institucional do Sebrae vai discutir a importância da
ética e integridade no meio empresarial. O evento
acontecerá das 9h às 11h, no auditório da UFMA
Campus Pinheiro, Estrada de Pacas.

A programação inicia com a palestra "Corrupção: o
concorrente desleal do mercado. Proteja sua empresa
e conquiste melhores oportunidades" e seguirá com
um ciclo de painel e debates com agentes públicos e
privados sobre a manutenção de um ambiente
favorável ao Compliance, com destaque para a
importância da implantação à cultura dos controles
internos nas gestões empresariais e públicas, como
fator gerador de riqueza ao município, de forma que os
entes envolvidos estejam aptos a atuarem nesse
sentido. Também haverá visitas técnicas durante o
período da tarde.

São parceiros na realização da ação, o Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), a
Controladoria Geral da União (CGU), o Ministério
Público do Maranhão (MPMA) e o Governo do
Estado, por meio da Secretaria da Indústria e
Comércio e Energia (Seinc).

O evento visa promover momentos de diálogos com
empresas e instituições, abordando as temáticas do
empreendedorismo, integridade, compras públicas e
setores produtivos. O público alvo são empresários,
entidades representativas como sindicatos, secretarias
municipais, promotorias públicas, autoridades locais,
representantes de órgãos nos municípios e imprensa.

O TransformAgora, iniciou a programação no dia 07 de
fevereiro, em Imperatriz, Açailândia (08), Balsas (10) e
Bacabal (15). Amanhã será a vez de São Luís e dia
22, acontece emTimon.

SERVIÇO:

O QUÊ?

Terceiro ciclo do programa TransformAgora, em
Pinheiro;

QUANDO?

Quinta-feira (17), às 9h;

ONDE?

Auditório da UFMA Campus Pinheiro, Estrada de
Pacas, Pinheiro-MA

Sugestão de sonora:

Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae
Maranhão, Raimundo Coelho

Diretor Superintendente do Sebrae Maranhão,
Albertino Leal

Eduardo Nicolau, procurador-geral de justiça - Porta
voz do MPMA

Washington Luiz Oliveira - Presidente do TCE-MA -
Porta voz do TCE-MA

Site: https://vandovalrodrigues.com/sebrae-mpe-tcu-e-

cgu-promovem-transformagora-nesta-quinta-feira-em-

pinheiro/
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Licitação de R$ 2,6 milhões de Alcântara
entra mira da Procuradoria Geral de Justiça
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Administrada pelo padre William, a Prefeitura de
Alcântara entra mais uma vez na mira da Procuradoria
Geral de Justiça do Maranhão (PGJ-MA) por fortes
indícios de irregularidades em licitação milionária.

Desde o ano passado, o Executivo Municipal vem se
tornando alvo de inquéritos criminais que apuram
ilegalidades em processos licitatórios que visam
locação de veículos, fornecimento de materiais de
expediente, limpeza, copa e cozinha, de kits escolares,
de material hospitalar, laboratorial e odontológico e
escritórios de advocacia e contabilidade (reveja aqui ,
aqui e aqui ) .

No dia 1º de fevereiro de 2022, o Parquet voltou a
mirar a gestão do Padre William e abriu um novo
Procedimento Investigatório Criminal (PIC), agora para
apurar a compra de gêneros alimentícios pelo valor R$
2.657.350,10 milhões.

As investigações estão em trâmite na Assessoria
Especial de Investigação dos Ilícito Praticados por
Autoridades com Prerrogativa de Foro pelo Exercício
de Função Pública da PGJ, sob a coordenação do
promotor de Justiça Pedro Lino Silva Curvelo.

O PIC foi instaurado na Procuradoria após declínio de
atribuições promovido pela Promotoria de Justiça de
Alcântara e mot ivado pela necessidade dar
seguimento na apuração com o fito de levantar as
provas necessárias para instauração de eventual ação
penal pública ou promover o arquivamento dos fatos.

O inquérito tem 90 dias para ser concluído.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/02/licitacao-

de-r-26-milhoes-de-alcantara-entra-mira-da-

procuradoria-geral-de-justica/
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Agentes de saúde fazem apelo por segurança
após assassinato de colega no João Paulo
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Daniel Matos

O secretário de Segurança Pública, Leonardo Diniz,
se reuniu, na manhã da última segunda-feira (14), com
representantes dos sindicados dos Agentes de
Controle de Endemias e dos Agentes Comunitários de
Saúde de São Luís para dialogar sobre medidas de
segurança para os profissionais que trabalham nas
ruas da capital.

O encontro contou com as presenças do subsecretário
da SSP, coronel Wallace, do comandante Geral da
Polícia Militar, coronel Pedro Ribeiro e do delegado-
geral, André Gossain.

O secretário ouviu as demandas da categoria
referentes, principalmente, ao trabalho realizado pelos
agentes nos bairros da capital, principalmente nos
bairros de maior vulnerabilidade, e se prontificou a
estabelecer um contato maior dos profissionais com as
forças de segurança do Estado.

"É sempre importante termos um bom diálogo com
esses profissionais, que são importantes para a saúde
dos maranhenses. A SSP sempre estará aberta às
demandas e ao diálogo para que esses profissionais,
na questão de segurança pública, possam exercer
suas atividades", afirmou.

Latrocínio

Durante a reunião, o delegado André Gossain falou
ainda sobre o andamento das investigações do
latrocínio que vit imou o agente de endemias
Deiranilson de Jesus Martins, de 30 anos, ocorrido no
início deste mês, no bairro João Paulo.

O delegado afirmou que o inquérito que investiga o
crime está adiantado e que já há um pedido de prisão
decretado pela Justiça contra o suposto matador e que
diligências estão sendo realizadas para localizá-lo.

Site:

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2022/02/16/a

gentes-de-saude-fazem-apelo-por-seguranca-apos-

assassinato-de-colega-no-joao-paulo/
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MOTORAS PINTAM O "SET" -
Rodoviários e empresários não se entendem

e São Luís amanhece sem ônibus
 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 16 de Fevereiro de 2022
ASSUNTOS AFINS

Walkir Marinho

Cerca de 700 mil usuários do transporte coletivo de
São Luís estão em dificuldade para deslacamento aos
seus destinos. O Sindicato dos Rodoviários não se
entendeu com o Sindicato dos Empresários do
Transporte Público (SET) e foi declarada a greve dos
motoristas a partir da manhã desta quarta-feira (16).

Greve dos Motoristas e empresários de São Luís (Foto
Reprodução)

Os rodoviários pedem reajuste salarial de 15%, abono
de R$ 800,00, aumento do ticket refeição, inclusão de
mais im dependente no plano de saúde, entre outros
benefícios acordados em reuniões com a classe
patronal. Os empresários, por sua vez, estão
"ofertando" tão somente 5% de reajuste no salário,
porém com a demissão de todos os cobradores.

O Ministério Público do Trabalho recomendou aos
grevistas que mantenham 80% dos ônibus circulando
normalmente, mas a medida está sendo descumprida
pela categoria. Vale dizer que a greve envolve também
o serviço de transporte semiurbano da Ilha de São
Luís, sob a responsabilidade da Agência Eatadual de
Mobilidade Urbana e Serviços (MOB).

A Prefeitura de São Luís afirma que está cumprindo a
sua parte com relação às tratativas acordadas em
reuniões anteriores, inclusive, mantendo o auxílio
emergencial para o setor de transporte público.

Site: https://horaextra.slz.br/2022/02/16/motoras-pintam-

o-set-rodoviarios-e-empresarios-nao-se-entendem-e-

sao-luis-amanhece-sem-onibus/
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Cleomar Tema pode ser enquadrado na Lei
Maria da Penha

 

IMARANHÃO 360 / SÃO LUÍS / MA. Qua, 16 de Fevereiro de 2022
ASSUNTOS AFINS

O ex-prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, pode ser
enquadrado na Lei Maria da Penha, que penaliza
aqueles que praticam violência contra as mulheres,
seja por agressões físicas ou psicológicas.

Hoje, durante pronunciamento na Assembleia
Legislativa, a deputada estadual Daniella Tema
(DEM), sua ex-esposa, tornou públicos os abusos e
perseguições que vinha sofrendo desde quando
terminou o relacionamento com Cleomar. "Eu fui
escorraçada de casa. Esse é o termo que vou usar
porque foi o que aconteceu", disse a parlamente
durante o seu relato.

As graves acusações feitas por Daniella Tema, que é
Procuradora da Mulher, podem configurar os crimes
de agressão verbal e tortura psicológica contra o ex-
prefeito de Tuntum, passíveis de punição conforme
preconiza a Lei Maria da Penha.

Por trás da crise conjugal entre Daniella e Cleomar,
estaria a disputa de ambos por cadeiras na
Assembleia Legislativa, pois ela é candidata à
reeleição, enquanto seu ex-marido busca conquistar o
mandato. Os dois são apoiadores de Carlos Brandão
(PSDB), pré-candidato ao governo do estado.

Site: https://www.imaranhao360.com.br/2022/02/cleomar-

tema-pode-ser-enquadrado-na-lei.html
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