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Procurador-geral de justiça participa de
Reunião do CNPG em Brasília
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O procurador-geral de justiça do Maranhão, Eduardo
Nicolau, participou, nesta quarta-feira, 16, da Reunião
Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais do Ministério Público dos Estados e da União
(CNPG), realizada em Brasília. A reunião foi conduzida
pela presidente do CNPG, Ivana Lúcia Franco Cei.

Na ocasião, foram aprovados a ata da Reunião
Ordinária realizada no dia 26 de janeiro de 2022 e o
calendário de reuniões para os meses de maio a julho
deste ano.

Após os informes, a presidente do Grupo Nacional de
Coordenadores de Centro de Apoio Criminal
(GNCCRIM), Fabiana Costa Oliveira Barreto,
apresentou a Nota Técnica nº 01/2022 com sugestões
de alteração das proposições destinadas à reforma da
Resolução nº 181/CNMP, de 7 de agosto de 2017, que
normatiza a instauração e tramitação do procedimento
investigatório criminal (PIC), no âmbito do Ministério
Público, em decorrência da edição da Lei nº
13.964/2019 ('Pacote Anticrime').

Foram discut idos,  a inda, a aproximação da
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão com os
Ministérios Públicos Estaduais e o Banco Nacional de
Peças Criminais do Ministério Público. Os temas
foram abordados pelo procurador federal dos Direitos
do Cidadão do MPF, Carlos Alberto Vilhena, e pela
presidente do CNPG, Ivana Lúcia Cei, e o PGJ do
Amapá, Rodinei da Silva Paixão.
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Jovem é resgatada após mais de três meses
de sequestro no interior do Maranhão
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Uma jovem de 22 anos que estava sequestrada há 3
meses e 16 dias foi resgatada nessa quarta-feira, 16,
após operação realizada pela Polícia Civil de
Carutapera - distante 345 km de São Luís.

Diversas dil igências foram realizadas, até ser
descoberto o cativeiro de Rosy Lenne Baldez
Peixinho, moradora de Carutapera. Ela foi sequestrada
na madrugada do dia 1° de novembro de 2021.

A operação contou com apoio da Polícia Militar e a
Força Tática, que descobriram o paradeiro do
suspei to,  após abr igos improvisados serem
encontrados.

Uma campana foi montada desde a madrugada dessa
quarta, e testemunhas ajudaram no deslocamento por
dentro da mata. De acordo com a polícia, além de
manter a jovem como refém, o sequestrador fez
ameaças aos moradores da região.

A polícia se deslocou por cerca de 7 km dentro da
zona de mata fechada, na região do povoado
conhecido como Quatro Bocas, no município de Junco
do Maranhão, onde encontraram o suspeito com
vítima em um acampamento improvisado.

Ao notar a presença da equipe policial, o indivíduo
abriu fogo, então teve início um tiroteio, e ele acabou
baleado. O suspeito foi encaminhado para receber os
primeiros socorros em Boa Vista do Gurupi. Depois,
precisou ser transferido para um hospital em
Governador Nunes Freire, onde se encontra à
disposição da Justiça.

A vítima, de acordo com o delegado Carlos Magno,
estava muito abalada, e informou que era submetida a
tortura física e psicológica, entre outros crimes.

Após passar mais de 100 dias em cativeiro, a jovem
reencontrou a família.
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APÓS RECEBER SEM TRABALHAR,
IRMÃ DO VICE-PREFEITO DE

PARAIBANO CONTINUA TODA
ENROLADA
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Trata-se dos desdobramentos do caso envolvendo a
irmã do vice prefeito de Paraibano, Orlanda Maria
Coelho.

Conforme noticiado anteriormente pela mídia, o MPMA
instaurou Inquérito Civil para apurar a legalidade da
nomeação da irmã do vice - prefeito para o cargo em
comissão DAS 2 da Secretaria Municipal de Saúde.

O MP já recomendou a exoneração da servidora por
suposto nepotismo, o que já foi cumprido pela
prefeitura. Contudo, como havia fortes indícios de que
a ex servidora mora em Barra do Corda e, assim, não
comparecia para executar suas atividades laborais na
cidade de Paraibano pode responder por Improbidade
Administrativa , ter que ressarci os cofres públicos
durante todo o período e, ainda, ficar impedida de
ocupar cargos públicos .

Ocorre que, no decorrer das investigações, com a
juntada de documentos e novas diligencias, o caso
tem agora novos desdobramentos e alcança outros
órgãos.

Conforme apurado, além de ter um cargo em
comissão na cidade de Paraibano a ex - servidora
também ocupava no mesmo período função pública no
Hospital de Urgência e Emergência de Presidente
Dutra o "Socorrão" na cidade de Presidente Dutra e,
nesse mesmo período, recebeu junto ao INSS auxilio
doença mesmo estando investida em duas funções
públicas.

Assim, diante dessas novas informações o Ministério
Público Federal e o INSS foram acionados para
apurar suposto crime de estelionato por parte da ex-
servidora. O MPF - por sua vez, instaurou Noticia de
Fato sob o número 1.19.000.002161/2021-43 e o INSS
instaurou processo administrativo sansionador para
apurar o caso.

Se condenada pelo crime de estelionato a ex -
servidora pode pegar uma pena de 5 anos de
reclusão, além de multa e, ainda, ter que devolver
todos os valores recebidos indevidamente.

" A VERACIDADE DAS INFORMAÇOES PODEM SER
OBTIDAS JUNTO AO SITE DE PESQUISA
PROCESSUAL DO MPF/MA E INSS"
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