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MP, Semed e Semosp realizam reunião em
escola no Cajupary
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A situação da Unidade de Ensino Básico Rosa de
Saron, localizada na comunidade Cajupary, zona rural
de São Luís, foi tema de uma reunião realizada nessa
sexta-feira (18), na Igreja Assembleia de Deus, da
própria comunidade.

Participaram o titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação de São Luís, Paulo Silvestre
Avelar Silva; a secretária municipal de Educação,
Caroline Marques Salgado; o secretário municipal de
Obras e Serviços Públicos, David Col Debella; e o
secretário-adjunto, Thiago Trindade; além do diretor da
UEB, Augusto Costa; e pais de alunos da escola.

A UEB Rosa de Saron atende alunos da educação
infantil e ensino fundamental, recebendo 225 crianças
em dois turnos de funcionamento.

A estrutura física disponível é insuficiente, com poucas
e pequenas salas de aula e sem espaços como
refeitório, biblioteca ou área de lazer para os
estudantes. Atualmente, a escola está recebendo
reparos da Prefeitura, que foram vistoriados pela
Promotoria da Educação na última quartafeira (16).

Estão sendo instalados aparelhos de ar-condicionado
e forro nas salas de aula, além de outros serviços. As
alterações, no entanto, não atendem às demandas da
comunidade.

Na reunião dessa sextafeira, o promotor de justiça
Paulo Avelar lembrou os prejuízos trazidos pelos dois
anos de pandemia para a educação das crianças e
adolescentes, ressaltando a importância do retorno
para o ambiente escolar. O titular da 1ª Promotoria de
Justiça de Defesa da Educação de São Luís afirmou
que vistoriou a escola e que o espaço é, de fato, muito
pequeno. No entanto, os serviços feitos atualmente
buscam garantir o retorno das crianças à sala de aula.

"Depois desta vistoria, convidei os secretários para
virem aqui dialogar com a comunidade. O Ministério
Público trabalha com base no diálogo, mas, também,
em documentos. Dessa reunião nós temos uma ata,
que embasará um procedimento administrativo da
Promotoria.

Isso pode resultar em um Termo de Ajustamento de
Conduta com a Prefeitura, por exemplo, no qual
definiremos o que vai ser feito e os prazos a serem

cumpridos", explicou Paulo Avelar.

A titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed)
afirmou que a demanda da comunidade já havia
chegado a ela, por meio do diretor da escola, e que a
prioridade da pasta é retomar o atendimento
presencial dos estudantes para que se faça uma
verificação de aprendizagem e se possa entender as
repercussões da pandemia.

Caroline Salgado explicou que a ampliação da escola
demanda a realização de estudos e projetos e
assumiu o compromisso de realizar as melhorias
reclamadas pela população no menor tempo possível.

O secretário David Col Debella, da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp),
afirmou que estão sendo realizadas obras em 258
escolas da rede municipal de ensino.

Em alguns casos estão sendo realizadas intervenções
maiores e, em outras unidades, reformas menores.
"Mas isso não significa que não retornaremos para
fazer obras de maior porte nessas escolas", explicou.

O titular da Semosp garantiu à comunidade que
determinará que uma equipe de arquitetos da
Secretaria vá ao Cajupary até a próxima semana para
que possa dimensionar as necessidades da UEB Rosa
de Saron e elaborar um projeto de ampliação da
escola.

Mãe de um aluno da escola, Socorro Vieira lembrou
que o prédio onde funciona a UEB já foi uma
adaptação,  po is  não fo i  const ru ído para o
funcionamento de uma unidade de ensino. De acordo
com ela, o espaço é muito pequeno e muito quente.
Não há, por exemplo, local para que as crianças façam
refeições. "É prioridade ter as crianças na escola, mas
também tem que ser prioridade o bem-estar das
crianças na escola", ressaltou.

Ao finalizar a reunião, Paulo Avelar enfatizou que a
sociedade não pede e sim exige políticas públicas,
lembrando que a educação é direito de todos e dever
do Estado.  O promotor  destacou,  a inda,  o
compromisso assumido pelas autoridades municipais
de que a UEB Rosa de Saron está na lista de
prioridades da Prefeitura.
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Governo do Maranhão participa do
lançamento do TransformAgora em São Luís
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Representando o governo do Estado, a Secretaria
Estadual de Indústria, Comércio e Energia (Seinc)
participou do lançamento do TransformAgora 2022,
programa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Maranhão (Sebrae/MA), em São Luís. O
evento ocorreu nessa sexta-feira (18), no auditório
principal da unidade Jaracaty do Sebrae.

Com a participação de agentes públicos e privados
para discutir a formação de um ambiente legal propício
ao desenvolvimento local e ao impulsionamento dos
pequenos negócios por toda a capital maranhense, o
TransformAgora atua como um ciclo de debates com
foco tanto no fortalecimento da atividade econômica
quanto no processo produtivo maranhense.

Durante o lançamento do terce i ro c ic lo  do
TransformAgora em São Luís, o secretário interino da
Seinc, Sérgio Sombra, ressaltou a importância do
programa em pontuar a ética e a integridade no meio
empresarial.

"As rodadas de debates oportunizadas pelo Sebrae,
por meio do TransformAgora, têm fundamental
importância no processo de desenvolvimento de
políticas públicas assertivas para o setor produtivo, em
especial para os pequenos negócios. Na abertura do
evento em São Luís, reiterei que o governo do
Maranhão trabalha com diálogos e parcerias. É assim
que temos conseguido garantir um ambiente favorável
aos negócios", disse.

Na oportunidade, o secretário Sérgio Sombra
compartilhou com o público os programas da Seinc
que são decisivos dentro desse processo, além de
destacar os números positivos da geração de
empregos e da abertura de empresas que reforçam o
compromisso da Seinc e do governo do Estado com
políticas públicas que dão resultados e têm um
impacto social e econômico muito forte no Maranhão.

O programa TransformAgora é uma das entregas do
Cidade Empreendedora, parceria da Seinc com o
Sebrae, que está em execução em mais de 50
municípios maranhenses.

TRANSFORMAGORA EM SÃO LUÍS Além da Seinc,
representando o governo do Maranhão, o evento em
São Luís contou também com representantes do
Ministério Público do Maranhão (MP-MA), da

Controladoria Geral da União (CGU-MA), da
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
(Fiema) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA).

Participaram o presidente do Conselho Deliberativo do
Sebrae-MA, Raimundo Coelho; o secretário de
Fiscalização do TCE-MA, Fábio Alex de Melo; o
pres idente  da F iema,  Ed i lson Ba ldez;  e  a
superintendente da CGU-MA, Leylane Maria da Silva.

MAIS Também nesta semana, a Seinc esteve
presente no ciclo do TransformAgora no município de
Bacabal, representada pela secretária adjunta da
Micro e Pequena Empresa, Luzia Rezende. Na
ocasião, foram debatidos temas sobre sobre
empreendedorismo, ética e integridade no meio
empresarial.
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BALSAS - MPMA realiza mutirão de acordo
de não persecução penal
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O Ministério Público do Maranhão realizou um
mutirão de acordos de não persecução penal em
Balsas nesta quinta-feira, 17, e arrecadou R$
32.653,50 em prestações pecuniárias. O montante foi
convertido em equipamentos doados para a Delegacia
de Homicídios do município.

A ação foi realizada por meio de uma parceria entre a
4ª Vara de Justiça da comarca e a 5ª Promotoria de
Justiça de Balsas, cujo titular é o promotor de justiça
Tiago Carvalho Rohrr.

Os valores resultantes destes acordos decorrem de
porte e posse ilegal de arma, embriaguez ao volante,
receptação e outras infrações de médio potencial
ofensivo.

Dentre os equipamentos doados estão: impressora,
scanner, notebook, HD externo, aparelhos celulares,
kit câmera externa inteligente wifi full HD, webcam full
HD, cofre de aço.

Acordo de Não Persecução Penal O acordo de não
persecução penal é de um modelo de justiça
consensual, celebrado entre o MP e o infrator,
posteriormente homologado pelo juiz.

"Uma vez feito o acordo, o infrator se compromete a
cumprir  os termos ajustados e que, após o
cumprimento, o processo é extinto. Com isso, além de
um instrumento consensual na seara criminal, o
acordo busca assegurar a celeridade e economia
processual", esclarece o promotor de justiça Tiago
Carvalho Rohrr.

(Iane Carolina - CCOMMPMA)
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Poder Judiciário, Prefeitura de Estreito,
Defensoria Pública e Ministério Público

realizam Ação Solidária (Cidades)
 

IMPER LOVE / IMPERATRIZ / MA. Sáb, 19 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por:  Imperlove

ESTREITO - O Poder Judiciário do Estado do
Maranhão por meio da Conciliação Itinerante, realizou
neste sábado (19) juntamente com a Prefeitura de
Estreito uma Ação Solidária no município.

O Deputado Estadual Antônio Pereira fez questão de
junto com o prefeito Léo Cunha, Vereadores e
Secretários prestigiar o evento. Na ação foram
oferecidos diversos serviços com ênfase na resolução
de conflitos e questões de familiares.

A população teve acesso a audiências, exame de DNA
e orientação relacionada ao consumidor, propositura
de ações e até mesmo celebração de acordos.

Os atendimentos buscam agilizar situações que as
vezes demoram muito tempo para serem resolvidas no
procedimento tradicional. Uma das demandas mais
recor ren tes  fo ram as  ações  de  a l imentos ,
encaminhadas a Defensoria Pública que participou da
ação.

O Ministério Público Estadual também participou do
evento, o promotor Eduardo André de Aguiar Lopes
esteve presente se colocando à disposição para
resolução de possíveis demandas em que o MPE
pudesse colaborar.

Os diversos serviços ofertados pela Prefeitura de
Estreito, por meio do SINE vão desde a regularização
e emissão de documentos, cadastro de currículos e a
orientação a consumidores em relação ao direito do
consumidor.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou
profissionais e diversos testes, além é claro da
vacinação e palestras focadas na área da prevenção.

A Secretaria de Assistência Social, além de todo
suporte e estrutura para a realização do evento,
ofertou orientação sobre o Benefício de Prestação
Continuada (BPC). A Secretária Amanda Cunha, fez
questão de acompanhar de perto todos os serviços e
contribuiu com todos os órgãos envolvidos.

Por fim, todos os serviços se uniram e realizaram uma
ação voltada para a população, fomentando a
dignidade das pessoas, levando o poder judiciário e
outros órgãos para um ambiente externo, mais
próximos da população.

Site: https://www.imperlove.com.br/noticia/5391/poder-

judiciario-prefeitura-de-estreito-defensoria-publica-e-

ministerio-publico-realizam-acao-solidaria
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SÃO LUÍS - MPMA, Semed e Semosp
realizam reunião em escola no Cajupary

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - GIRO DE NOTICIAS. Sáb, 19 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

omaranhense

A situação da Unidade de Ensino Básico Rosa de
Saron, localizada na comunidade Cajupary, zona rural
de São Luís, foi tema de uma reunião realizada nesta
sexta-feira, 18, na Igreja Assembleia de Deus da
própria comunidade.

Participaram o titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação de São Luís, Paulo Silvestre
Avelar Silva; a secretária municipal de Educação,
Caroline Marques Salgado; o secretário municipal de
Obras e Serviços Públicos, David Col Debella, e o
secretário-adjunto, Thiago Trindade; além do diretor da
UEB, Augusto Costa e pais de alunos da escola.

A UEB Rosa de Saron atende alunos da educação
infantil e ensino fundamental, recebendo 225 crianças
em dois turnos de funcionamento. A estrutura física
disponível é insuficiente, com poucas e pequenas
salas de aula e sem espaços como refeitório,
biblioteca ou área de lazer para os estudantes.
Atualmente, a escola está recebendo reparos da
Prefeitura, que foram vistoriados pela Promotoria da
Educação na última quarta-feira, 16.

Estão sendo instalados aparelhos de ar-condicionado
e forro nas salas de aula, além de outros serviços. As
alterações, no entanto, não atendem às demandas da
comunidade.

Na reunião desta sexta-feira, o promotor de justiça
Paulo Avelar lembrou os prejuízos trazidos pelos dois
anos de pandemia para a educação das crianças e
adolescentes, ressaltando a importância do retorno
para o ambiente escolar. O titular da 1ª Promotoria de
Justiça de Defesa da Educação de São Luís afirmou
que vistoriou a escola e que o espaço é, de fato, muito
pequeno. No entanto, os serviços feitos atualmente
buscam garantir o retorno das crianças à sala de aula.

"Depois dessa vistoria, convidei os secretários para
virem aqui dialogar com a comunidade. O Ministério
Público trabalha com base no diálogo mas, também,
em documentos. Dessa reunião nós temos uma ata,
que embasará um procedimento administrativo da
Promotoria. Isso pode resultar em um Termo de
Ajustamento de Conduta com a Prefeitura, por
exemplo, no qual definiremos o que vai ser feito e os
prazos a serem cumpridos", explicou Paulo Avelar.

A titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed)
afirmou que a demanda da comunidade já havia
chegado a ela, por meio do diretor da escola, e que a
prioridade da pasta é retomar o atendimento
presencial dos estudantes para que se faça uma
verificação de aprendizagem e se possa entender as
repercussões da pandemia.

Caroline Salgado explicou que a ampliação da escola
demanda a realização de estudos e projetos e
assumiu o compromisso de realizar as melhorias
reclamadas pela população no menor tempo possível.

O secretário David Col Debella, da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp),
afirmou que estão sendo realizadas obras em 258
escolas da rede municipal de ensino. Em alguns casos
estão sendo realizadas intervenções maiores e, em
outras unidades, reformas menores. "Mas isso não
significa que não retornaremos para fazer obras de
maior porte nessas escolas", explicou.

O titular da Semosp garantiu à comunidade que
determinará que uma equipe de arquitetos da
Secretaria vá ao Cajupary até a próxima semana para
que possa dimensionar as necessidades da UEB Rosa
de Saron e elaborar um projeto de ampliação da
escola.

Mãe de um aluno da escola, Socorro Vieira lembrou
que o prédio onde funciona a UEB já foi uma
adaptação,  po is  não fo i  const ru ído para o
funcionamento de uma unidade de ensino. De acordo
com ela, o espaço é muito pequeno e muito quente.
Não há, por exemplo, local para que as crianças façam
refeições. "É prioridade ter as crianças na escola mas
também tem que ser prioridade o bem-estar das
crianças na escola", ressaltou.

Ao finalizar a reunião, Paulo Avelar enfatizou que a
sociedade não pede e sim exige políticas públicas,
lembrando que a educação é direito de todos e dever
do Estado.  O promotor  destacou,  a inda,  o
compromisso assumido pelas autoridades municipais
de que a UEB Rosa de Saron está na lista de
prioridades da Prefeitura.

Site: https://omaranhense.com/sao-luis-mpma-semed-e-

semosp-realizam-reuniao-em-escola-no-cajupary/
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ROSÁRIO - Autoridades debatem medidas
de combate à violência
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omaranhense

Por iniciativa do Ministério Público do Maranhão, foi
realizada nesta quinta-feira, 17, na sede das
Promotorias de Justiça de Rosário, uma reunião para
debater a atuação conjunta das instituições, poderes e
órgãos públicos no combate à criminalidade no
município de Rosário. O objetivo é promover a
continuidade da integração institucional e implementar
medidas preventivas e de repressão da criminalidade.

Participaram do encontro as promotoras de justiça
Fabíola Fernandes Faheina Ferreira e Maria Cristina
Lobato; o prefeito Calvet Filho; o delegado regional em
exercício, José Souza; a titular da Delegacia
Especializada da Mulher, Tatiana Porto; o comandante
do 27º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel
Renato; o secretário municipal de Segurança Pública
de Rosário, Paulo Eduardo; o comandante da Guarda
Municipal de Rosário, Arles; e o diretor de Trânsito,
Welligton Gomes.

Ao dar as boas-vindas aos participantes, a promotora
de justiça Fabíola Fernandes destacou a necessidade
de continuidade da integração entre autoridades e
instituições para o combate ao crime. "Observamos o
aumento do número de crimes graves como assaltos e
tráfico de drogas, inclusive com o uso de menores de
idade na prática de atos infracionais. Diante desse
cenário, precisamos fortalecer as ações de combate,
com policiamento ostensivo, trabalho de inteligência
para identificação dos autores dos crimes, dentre
outras medidas".

A titular da 2ª Promotoria de Justiça de Rosário
indicou, ainda, a necessidade de estruturação das
delegacias de polícia e da Polícia Militar. Outro ponto
suscitado foi a necessidade de melhoria da iluminação
pública da cidade e pavimentação das ruas.

Em seguida, a promotora de justiça Maria Cristina
Lobato (1ª Promotoria de Justiça) enfatizou que o
MPMA tem atuado de forma rápida nos pedidos feitos
à Justiça pela Polícia e também apontou a importância
de combate à poluição sonora pela Polícia Militar. Ela
chamou a atenção para a necessidade da limpeza
urbana. "Os espaços urbanos limpos facilitam o
combate à criminalidade.

Na avaliação do comandante do 27º Batalhão da

Polícia Militar, tenente-coronel Renato, apesar da
necessidade de maior contingente de policiais para
cobrir a cidade de Rosário, que tem mais de 43 mil
habitantes, o trabalho da instituição é constante. "A
Polícia Militar vem atuando de forma intensa na
repressão dos crimes".

DELIBERAÇÕES

Ficou acertado que as autoridades que atuam em
Rosário vão marcar uma reunião com a Secretaria de
Estado de Segurança Pública, com a presença de
representantes do Executivo, Ministério Público,
Polícia Civil e Militar para solicitar melhor estrutura
para atuação das po l íc ias  e  nomeação de
inves t igadores  para  ace lerar  o  combate  à
cr imina l idade.

O Poder  Execut ivo se comprometeu a dar
continuidade às ações de melhoria de iluminação
pública, pavimentação e limpeza das ruas e avenidas.

Além disso, foi acertado o retorno das aulas
presenciais nas unidades municipais a fim de evitar a
ociosidade de crianças e adolescentes. Outro ponto é
a integração da Polícia Civil, Militar, MPMA e
Jud ic iá r io  para  que  os  inquér i tos ,  te rmos
circunstanciais de ocorrência tramitem com rapidez e
assim seja evitada a impunidade dos criminosos.

A implementação de projetos e palestras nas escolas
para o fortalecimento da cidadania e prevenção ao uso
de drogas será realizada. O MPMA deve implantar o
projeto educativo "Quem escolhe seu caminho? Você
ou as drogas".

Ao final da reunião, todas as autoridades e instituições
firmaram o compromisso da continuidade das ações
em prol da sociedade, por meio de um trabalho
preventivo e ostensivo contra a criminalidade.

Site: https://omaranhense.com/rosario-autoridades-

debatem-medidas-de-combate-a-violencia/

6

https://omaranhense.com/rosario-autoridades-debatem-medidas-de-combate-a-violencia/
https://omaranhense.com/rosario-autoridades-debatem-medidas-de-combate-a-violencia/


Sebrae, TCE-MA, MPMA, CGU e Governo
do Estado realizam TransformAgora em

Timon
 

PORTAL R10 / TERESINA / PI - NOTÍCIAS. Sáb, 19 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por:  Blog do Lucão

Ação acontece na próxima terça-feira, dia 22 de
fevereiro, e vai discutir a Ética e a Integridade
empresarial no âmbito dos pequenos negócios.

Timon recebe, na próxima terça-feira, 22 de fevereiro,
a partir das 9h, no Supremus Eventos, o terceiro ciclo
do TransformAgora, um evento promovido pelo Sebrae
com a parceria institucional do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão (TCE-MA), Controladoria Geral
da União (CGU), Ministério Público do Maranhão
(MPMA) e Governo do Estado, por meio da Secretaria
da Indústria e Comércio e Energia (Seinc).

Com o tema "Ética e Integridade Empresarial", o
TransformAgora promove momentos de diálogos com
empresas e instituições, abordando as temáticas do
empreendedorismo, integridade, compras públicas e
setores produtivos. O público são empresários,
entidades representativas como sindicatos, secretarias
municipais, promotorias públicas, autoridades locais,
representantes de órgãos nos municípios e imprensa.

A programação conta com a palestra "Corrupção: o
concorrente desleal do mercado. Proteja sua empresa
e conquiste melhores oportunidades", painel e debates
c o m  a g e n t e s  p ú b l i c o s  e  p r i v a d o s  s o b r e
empreendedorismo, integridade, compras públicas e
setores produtivos, além de visitas técnicas, no
período da tarde, a órgãos parceiros.

"Trazer a temática ética e integridade para discussão
junto à sociedade, entes públicos e empresários,
incentivando a implantação de controles internos e a
transparência nos processos, é de extrema relevância
para a construção dessa ambiência legal nos
municípios. Isso gera desenvolvimento local,
oportunizando maiores espaços no mercado para os
p e q u e n o s  n e g ó c i o s " ,  e n f a t i z o u  o  d i r e t o r
superintendente do Sebrae no Maranhão, Albertino
Leal.

SERVIÇO:

O QUÊ: Terceiro ciclo TransformAgora, em Timon

QUANDO: 22 de fevereiro - terça-feira

HORÁRIO: 9h

ONDE: Supremus Eventos ( Rua 17, 966B, Parque
Piauí)

PUBLICIDADE:

Site: https://www.portalr10.com/noticia/89433/sebrae-tce-

ma-mpma-cgu-e-governo-do-estado-realizam-

transformagora-em-timon
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Poder Judiciário, Prefeitura de Estreito,
Defensoria Pública e Ministério Público

realizam Ação Solidária
 

ANDRÉ IMPRENSA / BLOG ANDRÉ GOMES. Sáb, 19 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

André Gomes

ESTREITO - O Poder Judiciário do Estado do
Maranhão por meio da Conciliação Itinerante, realizou
neste sábado (19) juntamente com a Prefeitura de
Estreito uma Ação Solidária no município.

O Deputado Estadual Antônio Pereira fez questão de
estar junto com o prefeito Léo Cunha, Vereadores e
Secretários prestigiando o evento. Na ação foram
oferecidos diversos serviços com ênfase na resolução
de conflitos e questões de familiares.

A população teve acesso a audiências, exame de DNA
e orientação relacionada ao consumidor, propositura
de ações e até mesmo celebração de acordos.

Os atendimentos buscam agilizar situações que as
vezes demoram muito tempo para serem resolvidas no
procedimento tradicional. Uma das demandas mais
recor ren tes  fo ram as  ações  de  a l imentos ,
encaminhadas a Defensoria Pública que participou da
ação.

O Ministério Público Estadual também participou do
evento, o promotor Eduardo André de Aguiar Lopes
esteve presente se colocando à disposição para
resolução de possíveis demandas em que o MPE
pudesse colaborar.

Os diversos serviços ofertados pela Prefeitura de
Estreito, por meio do SINE vão desde a regularização
e emissão de documentos, cadastro de currículos e a
orientação a consumidores em relação ao direito do
consumidor.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou
profissionais e diversos testes, além é claro da
vacinação e palestras focadas na área da prevenção.

A Secretaria de Assistência Social, além de todo
suporte e estrutura para a realização do evento,
ofertou orientação sobre o Benefício de Prestação
Continuada (BPC). A Secretária Amanda Cunha, fez
questão de acompanhar de perto todos os serviços e
contribuiu com todos os órgãos envolvidos.

Por fim, todos os serviços se uniram e realizaram uma
ação voltada para a população, fomentando a
dignidade das pessoas, levando o poder judiciário e
outros órgãos para um ambiente externo, mais
próximos da população.

Site: https://andreimprensa.com.br/geral/poder-

judiciario-prefeitura-de-estreito-defensoria-publica-e-

ministerio-publico-realizam-acao-solidaria/
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ROSÁRIO - Autoridades debatem medidas
de combate à violência

 

BLOG DO PAULO ROBERTO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 19 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Paulo Roberto

Por iniciativa do Ministério Público do Maranhão, foi
realizada na sede das Promotorias de Justiça de
Rosário, uma reunião para debater a atuação conjunta
das instituições, poderes e órgãos públicos no
combate à criminalidade no município de Rosário. O
objetivo é promover a continuidade da integração
institucional e implementar medidas preventivas e de
repressão da criminalidade.

Participaram do encontro as promotoras de justiça
Fabíola Fernandes Faheina Ferreira e Maria Cristina
Lobato; o prefeito Calvet Filho; o delegado regional em
exercício, José Souza; a titular da Delegacia
Especializada da Mulher, Tatiana Porto; o comandante
do 27º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel
Renato; o secretário municipal de Segurança Pública
de Rosário, Paulo Eduardo; o comandante da Guarda
Municipal de Rosário, Arles; e o diretor de Trânsito,
Welligton Gomes.

Ao dar as boas-vindas aos participantes, a promotora
de justiça Fabíola Fernandes destacou a necessidade
de continuidade da integração entre autoridades e
instituições para o combate ao crime. "Observamos o
aumento do número de crimes graves como assaltos e
tráfico de drogas, inclusive com o uso de menores de
idade na prática de atos infracionais. Diante desse
cenário, precisamos fortalecer as ações de combate,
com policiamento ostensivo, trabalho de inteligência
para identificação dos autores dos crimes, dentre
outras medidas".

A titular da 2ª Promotoria de Justiça de Rosário
indicou, ainda, a necessidade de estruturação das
delegacias de polícia e da Polícia Militar. Outro ponto
suscitado foi a necessidade de melhoria da iluminação
pública da cidade e pavimentação das ruas.

Em seguida, a promotora de justiça Maria Cristina
Lobato (1ª Promotoria de Justiça) enfatizou que o
MPMA tem atuado de forma rápida nos pedidos feitos
à Justiça pela Polícia e também apontou a importância
de combate à poluição sonora pela Polícia Militar. Ela
chamou a atenção para a necessidade da limpeza
urbana. "Os espaços urbanos limpos facilitam o
combate à criminalidade.

Na avaliação do comandante do 27º Batalhão da

Polícia Militar, tenente-coronel Renato, apesar da
necessidade de maior contingente de policiais para
cobrir a cidade de Rosário, que tem mais de 43 mil
habitantes, o trabalho da instituição é constante. "A
Polícia Militar vem atuando de forma intensa na
repressão dos crimes".

DELIBERAÇÕES

Ficou acertado que as autoridades que atuam em
Rosário vão marcar uma reunião com a Secretaria de
Estado de Segurança Pública, com a presença de
representantes do Executivo, Ministério Público,
Polícia Civil e Militar para solicitar melhor estrutura
para atuação das po l íc ias  e  nomeação de
inves t igadores  para  ace lerar  o  combate  à
cr imina l idade.

O Poder  Execut ivo se comprometeu a dar
continuidade às ações de melhoria de iluminação
pública, pavimentação e limpeza das ruas e avenidas.

Além disso, foi acertado o retorno das aulas
presenciais nas unidades municipais a fim de evitar a
ociosidade de crianças e adolescentes. Outro ponto é
a integração da Polícia Civil, Militar, MPMA e
Jud ic iá r io  para  que  os  inquér i tos ,  te rmos
circunstanciais de ocorrência tramitem com rapidez e
assim seja evitada a impunidade dos criminosos.

A implementação de projetos e palestras nas escolas
para o fortalecimento da cidadania e prevenção ao uso
de drogas será realizada. O MPMA deve implantar o
projeto educativo "Quem escolhe seu caminho? Você
ou as drogas".

Ao final da reunião, todas as autoridades e instituições
firmaram o compromisso da continuidade das ações
em prol da sociedade, por meio de um trabalho
preventivo e ostensivo contra a criminalidade.

Site: https://blogdopauloroberto.com.br/2022/02/rosario-

autoridades-debatem-medidas-de-combate-a-violencia/
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Autoridades debatem medidas de combate à
violência

 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 19 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

Participaram do encontro as promotoras de justiça
Fabíola Fernandes Faheina Ferreira e Maria Cristina
Lobato; o prefeito Calvet Filho; o delegado regional em
exercício, José Souza; a titular da Delegacia
Especializada da Mulher, Tatiana Porto; o comandante
do 27º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel
Renato; o secretário municipal de Segurança Pública
de Rosário, Paulo Eduardo; o comandante da Guarda
Municipal de Rosário, Arles; e o diretor de Trânsito,
Welligton Gomes.

Ao dar as boas-vindas aos participantes, a promotora
de justiça Fabíola Fernandes destacou a necessidade
de continuidade da integração entre autoridades e
instituições para o combate ao crime. "Observamos o
aumento do número de crimes graves como assaltos e
tráfico de drogas, inclusive com o uso de menores de
idade na prática de atos infracionais. Diante desse
cenário, precisamos fortalecer as ações de combate,
com policiamento ostensivo, trabalho de inteligência
para identificação dos autores dos crimes, dentre
outras medidas".

A titular da 2ª Promotoria de Justiça de Rosário
indicou, ainda, a necessidade de estruturação das
delegacias de polícia e da Polícia Militar. Outro ponto
suscitado foi a necessidade de melhoria da iluminação
pública da cidade e pavimentação das ruas.

Em seguida, a promotora de justiça Maria Cristina
Lobato (1ª Promotoria de Justiça) enfatizou que o
MPMA tem atuado de forma rápida nos pedidos feitos
à Justiça pela Polícia e também apontou a importância
de combate à poluição sonora pela Polícia Militar. Ela
chamou a atenção para a necessidade da limpeza
urbana. "Os espaços urbanos limpos facilitam o
combate à criminalidade.

Na avaliação do comandante do 27º Batalhão da
Polícia Militar, tenente-coronel Renato, apesar da
necessidade de maior contingente de policiais para
cobrir a cidade de Rosário, que tem mais de 43 mil
habitantes, o trabalho da instituição é constante. "A
Polícia Militar vem atuando de forma intensa na
repressão dos crimes".

DELIBERAÇÕES

Ficou acertado que as autoridades que atuam em
Rosário vão marcar uma reunião com a Secretaria de
Estado de Segurança Pública, com a presença de
representantes do Executivo, Ministério Público,
Polícia Civil e Militar para solicitar melhor estrutura
para atuação das po l íc ias  e  nomeação de
inves t igadores  para  ace lerar  o  combate  à
cr imina l idade.

O Poder  Execut ivo se comprometeu a dar
continuidade às ações de melhoria de iluminação
pública, pavimentação e limpeza das ruas e avenidas.

Além disso, foi acertado o retorno das aulas
presenciais nas unidades municipais a fim de evitar a
ociosidade de crianças e adolescentes. Outro ponto é
a integração da Polícia Civil, Militar, MPMA e
Jud ic iá r io  para  que  os  inquér i tos ,  te rmos
circunstanciais de ocorrência tramitem com rapidez e
assim seja evitada a impunidade dos criminosos.

A implementação de projetos e palestras nas escolas
para o fortalecimento da cidadania e prevenção ao uso
de drogas será realizada. O MPMA deve implantar o
projeto educativo "Quem escolhe seu caminho? Você
ou as drogas".

Ao final da reunião, todas as autoridades e instituições
firmaram o compromisso da continuidade das ações
em prol da sociedade, por meio de um trabalho
preventivo e ostensivo contra a criminalidade. (CCOM-
MPMA)

Site: https://horaextra.slz.br/2022/02/19/rosario-

autoridades-debatem-medidas-de-combate-a-violencia/
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Sebrae, TCE-MA, MPMA, CGU e Governo
do Estado realizam TransformAgora em

Timon
 

PORTAL R10 /  BLOG DO LUCÃO / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 19 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por:  Blog do Lucão

Ação acontece na próxima terça-feira, dia 22 de
fevereiro, e vai discutir a Ética e a Integridade
empresarial no âmbito dos pequenos negócios.

Timon recebe, na próxima terça-feira, 22 de fevereiro,
a partir das 9h, no Supremus Eventos, o terceiro ciclo
do TransformAgora, um evento promovido pelo Sebrae
com a parceria institucional do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão (TCE-MA), Controladoria Geral
da União (CGU), Ministério Público do Maranhão
(MPMA) e Governo do Estado, por meio da Secretaria
da Indústria e Comércio e Energia (Seinc).

Com o tema "Ética e Integridade Empresarial", o
TransformAgora promove momentos de diálogos com
empresas e instituições, abordando as temáticas do
empreendedorismo, integridade, compras públicas e
setores produtivos. O público são empresários,
entidades representativas como sindicatos, secretarias
municipais, promotorias públicas, autoridades locais,
representantes de órgãos nos municípios e imprensa.

A programação conta com a palestra "Corrupção: o
concorrente desleal do mercado. Proteja sua empresa
e conquiste melhores oportunidades", painel e debates
c o m  a g e n t e s  p ú b l i c o s  e  p r i v a d o s  s o b r e
empreendedorismo, integridade, compras públicas e
setores produtivos, além de visitas técnicas, no
período da tarde, a órgãos parceiros.

"Trazer a temática ética e integridade para discussão
junto à sociedade, entes públicos e empresários,
incentivando a implantação de controles internos e a
transparência nos processos, é de extrema relevância
para a construção dessa ambiência legal nos
municípios. Isso gera desenvolvimento local,
oportunizando maiores espaços no mercado para os
p e q u e n o s  n e g ó c i o s " ,  e n f a t i z o u  o  d i r e t o r
superintendente do Sebrae no Maranhão, Albertino
Leal.

SERVIÇO:

O QUÊ: Terceiro ciclo TransformAgora, em Timon

QUANDO: 22 de fevereiro - terça-feira

HORÁRIO: 9h

ONDE: Supremus Eventos ( Rua 17, 966B, Parque
Piauí)

Site: https://www.portalr10.com/noticia/89433/sebrae-tce-

ma-mpma-cgu-e-governo-do-estado-realizam-

transformagora-em-timon
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Em destaque - CONTEXTO
 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - VARIEDADES - pág.: 14. Dom, 20 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

CONTEXTO

*** O presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Maranhão (FIEMA), Edilson Baldez das
Neves, participou nesta sexta-feira, 18, em São Luís,
da abertura da terceira etapa do TransformAgora,
inciativa do Sebrae e dos parceiros Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão (TCE-MA), Ministério
Públ ico  do  Es tado do Maranhão (MPMA ) ,
Controladoria Geral da União (CGU) e Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio e Energia (Seinc).

***Representando o empresariado maranhense,
Edilson Baldez, frisou a importância da mudança de
cultura nas empresas para sustentabilidade dos
negócios.

"Todas as grandes empresas, hoje, do Brasil e no
mundo, já têm seu código de ética, já tem seu
compromisso de ret idão, de honestidade, de
comportamento. Por isso o Sebrae está trazendo esse
assunto para ser discutido e trabalhado com as micro
e pequenas empresas, que não podem ficar de fora
desse momento. Tanto o Sebrae como a FIEMA já têm
seu código de ética, já tem o seu compliance, que
reúne toda essa orientação, todos esses normativos,
que devemos seguir para diminuir a corrupção,
diminuir as dificuldades de relacionamento com o
poder público, e mesmo entre a iniciativa privada",
destacou.

Seletivo (I) SÃO LUÍS - O Senac no Maranhão abre
inscrições na próxima segunda-feira, 21 de fevereiro,
para o processo seletivo de contratação de instrutores
de Educação Profissional para atuarem nas áreas de
Beleza, Tecnologia da Informação e Gastronomia.

Seletivo (II) Ao todo, estão sendo disponibilizadas
quatro vagas disponibilizadas para a cidade de São
Luís, sendo 01 para instrutor de Beleza (05 para
cadastro reserva); 01 para instrutor de Tecnologia da
Informação (05 para cadastro reserva); 01 para
Cozinheiro Instrutor (09 para cadastro reserva); e 01
para Auxiliar de Cozinha (09 para cadastro reserva).
Os interessados podem, até o dia 27 de fevereiro,
r e a l i z a r  s u a  i n s c r i ç ã o  n o  l i n k  h t t p : / /
www.seletivo.ma.senac.br. Após a inscrição, deve ser
e n v i a d o  o  c u r r í c u l o  p a r a  o  e - m a i l
p r o c e s s o . s e l e t i v o @ m a . s e n a c .

br com o assunto: [SELETIVO 002 - NOME DO
CANDIDATO - CARGO PRETENDIDO].

Premiada A acadêmica do curso de Geografia,
modalidade EaD, da Universidade Estadual do
Maranhão,  Franci lda Fonseca Machado,  fo i
selecionada como finalista do Prêmio Educador Nota
10, maior e mais importante prêmio da Educação
Básica Brasileira . Ela é professora de História da
Escola Municipal de Santa Bárbara, em São Bento e
segue junto com outros 50 finalistas, na busca por
uma vaga entre os dez vencedores da 24ª edição do
prêmio, além da chance de disputar o título de
Educadora do Ano.

Parceria (I) O reitor Natalino Salgado participou, na
última sexta-feira, 18, do lançamento do Programa
Porto do Futuro, criado pela EMAP, com o objetivo de
incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação,
e a preparação de profissionais para o mercado de
trabalho (2022 a 2025).

Parceira (II) O Porto do Futuro é um programa de
concessão de bolsas de pesquisa a estudantes e
programas de pós-graduação maranhenses, auxílios a
projetos de pesquisa, programa de intercâmbio
portuário e reconhecimento de artigos e trabalhos de
jornalismo científico, por meio do Prêmio Porto do
Itaqui.

As pesquisas devem ter como tema um dos seis eixos
temáticos, alinhados ao setor portuário: 1) Operações;
2) Meio ambiente; 3) Relação porto-cidade; 4)
Desenvolvimento socioeconômico sustentável; 5)
Desenvolvimento tecnológico; e 6) Gestão pública.

Pesquisa (I) Os consumidores estão cada vez mais
engajados na missão de criar um futuro próspero. Por
isso, muitas pessoas valorizam e se identificam com
marcas que adotam medidas sustentáveis em prol do
meio ambiente e de questões sociais.

Para as empresas, o grande desafio é descobrir quais
são as melhores estratégias para obter vantagens
competitivas por meio da sustentabilidade.

Pesquisa (II) O estudo Who Cares, Who Does?

Latam 2021, realizado pela Kantar, líder global em
dados, insights e consultoria, por exemplo, mostra a
importância de aliar o crescimento nos negócios a
ações relacionadas a conceitos sustentáveis.

O estudo foi feito em 7 países, com 18.300 entrevistas,
e está na sua terceira edição.
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MPMA participa de reunião para discutir
falta de vagas em escolas municipais na

Cidade Operária
 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - GIRO DE NOTICIAS. Dom, 20 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

omaranhense

O Ministério Público do Maranhão participou nesta
quarta-feira, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação de São Luís, de uma reunião no
Centro de Ensino Maria Aragão, a respeito da falta de
vagas na rede municipal de ensino em escolas na
região da Cidade Operária.

Organizada pelo Fórum dos Direitos da Criança e do
Adolescente e pelo Conselho Tutelar da Cidade
Operária e Cidade Olímpica, a reunião contou com a
presença do promotor de Justiça Lindonjonsom
Gonçalves de Sousa.

Também participaram o defensor público Davi Rafael
Silva Veras, do Núcleo de Defesa da Criança e do
Adolescente da DPE, e os covereadores do Coletivo
Nós Jhonatan Soares, Raimunda Oliveira e Enilson
Costa Ribeiro, integrantes de conselhos tutelares, pais
e mães de estudantes da Cidade Operária e bairros
adjacentes e a presidente do Sindicato dos
Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São
Luís (Sindeducação), Regina Sheila Bordalo.

Convidada, a Secretaria Municipal de Educação
(Semed) não mandou representante.

Segundo Sandra Silva, integrante do Fórum dos
Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade
Operária e Cidade Olímpica, criado em 1999, a
entidade luta, desde então, pela ampliação da oferta
de vagas nas escolas públicas para as crianças e
adolescentes da área.

"Desde 1999, nós lutamos por políticas públicas para a
educação. Todo ano faltam escolas para as nossas
crianças. Na nossa região, são mais de 40 bairros e
temos poucas creches e escolas do ensino
fundamental" ,  reclamou.

A conselheira tutelar Clara Farias informou que,
atualmente, há uma demanda de 58 vagas em escolas
da rede pública municipal de ensino que já foi
formalizada junto à Semed. Acrescentou que esse
número já foi maior, mas o próprio Conselho
providenciou matrículas junto ao sistema de inscrição

on-line do município ou requerendo diretamente aos
gestores das escolas de ensino fundamental.
"Precisamos garantir a educação das nossas crianças,
para transformar a realidade delas, evitando que
sejam conquistadas pela criminalidade", destacou.

Também conselheiro tutelar da região da Cidade
Operária e Cidade Olímpica, Diego Mesquita enfatizou
a conexão existente entre a falta de vagas nas escolas
e o crescimento da violência contra crianças e
adolescentes, identificado por meio do aumento do
número de processos no Programa de Proteção a
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
(PPCAAM). "Se o Conselho Tutelar está identificando
que há falta de vagas para atender a demanda e, ao
mesmo tempo, existe um aumento de processos no
PPCAAM, então só podemos concluir que estão
faltando escolas", argumentou.

Para o promotor de justiça Lindonjonsom Gonçalves,
não tem havido investimento em educação no
Município de São Luís nas últimas gestões, resultando
na incapacidade de as escolas municipais oferecerem
as vagas necessárias no ensino fundamental. "Investir
em educação não significa pintar e reformar escola.
Invest imento é construir  e ampliar unidades
escolares",  af i rmou.

Segundo o membro do Ministério Público, na região
da Cidade Operária e Cidade Olímpica existem cerca
de mais de 200 mil habitantes e apenas cinco escolas
munipais. "Com a audiência, nós ouvimos a
comunidade para apurar a situação que aponta a
incapacidade do municíp io em absorver  as
necessidades educacionais da população desses
bairros e adotar providências no sentido de se
encontrar uma solução definitiva para a questão",
resumiu.

Site: https://omaranhense.com/mpma-participa-de-
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MPMA participa de reunião para discutir
falta de vagas em escolas municipais na

Cidade Operária
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Dom, 20 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão participou nesta
quarta-feira, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação de São Luís, de uma reunião no
Centro de Ensino Maria Aragão, a respeito da falta de
vagas na rede municipal de ensino em escolas na
região da Cidade Operária.

Organizada pelo Fórum dos Direitos da Criança e do
Adolescente e pelo Conselho Tutelar da Cidade
Operária e Cidade Olímpica, a reunião contou com a
presença do promotor de Justiça Lindonjonsom
Gonçalves de Sousa.

Também participaram o defensor público Davi Rafael
Silva Veras, do Núcleo de Defesa da Criança e do
Adolescente da DPE, e os covereadores do Coletivo
Nós Jhonatan Soares, Raimunda Oliveira e Enilson
Costa Ribeiro, integrantes de conselhos tutelares, pais
e mães de estudantes da Cidade Operária e bairros
adjacentes e a presidente do Sindicato dos
Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São
Luís (Sindeducação), Regina Sheila Bordalo.

Convidada, a Secretaria Municipal de Educação
(Semed) não mandou representante.

Segundo Sandra Silva, integrante do Fórum dos
Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade
Operária e Cidade Olímpica, criado em 1999, a
entidade luta, desde então, pela ampliação da oferta
de vagas nas escolas públicas para as crianças e
adolescentes da área.

"Desde 1999, nós lutamos por políticas públicas para a
educação. Todo ano faltam escolas para as nossas
crianças. Na nossa região, são mais de 40 bairros e
temos poucas creches e escolas do ensino
fundamental" ,  reclamou.

A conselheira tutelar Clara Farias informou que,
atualmente, há uma demanda de 58 vagas em escolas
da rede pública municipal de ensino que já foi
formalizada junto à Semed. Acrescentou que esse
número já foi maior, mas o próprio Conselho
providenciou matrículas junto ao sistema de inscrição

on-line do município ou requerendo diretamente aos
gestores das escolas de ensino fundamental.
"Precisamos garantir a educação das nossas crianças,
para transformar a real idade delas, evitando
que sejam conquistadas pela criminalidade", destacou.

Também conselheiro tutelar da região da Cidade
Operária e Cidade Olímpica, Diego Mesquita enfatizou
a conexão existente entre a falta de vagas nas escolas
e o crescimento da violência contra crianças e
adolescentes, identificado por meio do aumento do
número de processos no Programa de Proteção a
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
(PPCAAM). "Se o Conselho Tutelar está identificando
que há falta de vagas para atender a demanda e, ao
mesmo tempo, existe um aumento de processos no
PPCAAM, então só podemos concluir que estão
faltando escolas", argumentou.

Para o promotor de justiça Lindonjonsom Gonçalves,
não tem havido investimento em educação no
Município de São Luís nas últimas gestões, resultando
na incapacidade de as escolas municipais oferecerem
as vagas necessárias no ensino fundamental. "Investir
em educação não significa pintar e reformar escola.
Invest imento é construir  e ampliar unidades
escolares",  af i rmou.

Segundo o membro do Ministério Público, na região
da Cidade Operária e Cidade Olímpica existem cerca
de mais de 200 mil habitantes e apenas cinco escolas
municipais. "Com a audiência, nós ouvimos a
comunidade para apurar a situação que aponta a
incapacidade do municíp io em absorver  as
necessidades educacionais da população desses
bairros e adotar providências no sentido de se
encontrar uma solução definitiva para a questão",
resumiu.
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Operação policial prende suspeitos de
sequestro e assassinato no Maranhão

 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - NOTICIAS. Dom, 20 de Fevereiro de 2022
ASSUNTOS AFINS

Redação

Uma ação policial na cidade de São Vicente de Ferrer,
na Baixada Maranhense, cumpriu mandados de prisão
temporária contra três indivíduos investigados pelos
crimes de sequestro e homicídio. A operação contou
com participação da Polícia Civil, Força Estadual
Integrada de Segurança Pública e da Polícia Militar
do Maranhão.

Segundo o delegado Mateus Ferraz , os presos são
apontados pelas investigações como sendo os
principais suspeitos de terem sequestrado e
assassinado um homem identificado como Herisson
Carlos Costa ,de 25 anos de idade, no dia 24 de
fevereiro de 2021, no Povoado Santo Estevam.

As prisões ocorreram na comunidade São Jerônimo ,
em São Vicente de Ferrer. Conforme a polícia, um
quarto suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal
de arma de fogo, porém, diante ao pagamento de
fiança, l iberado. Os demais criminosos foram
encaminhados para Unidade Prisional de Viana, onde
se encontram à disposição da justiça.
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PINHEIRO - Programa TransformAgora é
apresentado no município

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - GIRO DE NOTICIAS. Dom, 20 de Fevereiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

omaranhense

Com o objetivo levar aos municípios maranhenses
diretr izes sobre ét ica e integridade no meio
empresarial ,  o programa TransformAgora foi
apresentado, na manhã desta quinta-feira, 17, no
município de Pinheiro, em solenidade realizada no
auditório do Campus da Universidade Federal do
Maranhão.

O projeto do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Maranhão (Sebrae/MA) é promovido em
parceria com o Ministério Público do Maranhão,
Governo do Estado, Controladoria Geral da União
(CGU/MA) e Tribunal de Contas do Estado (TCE/MA).

Membros do MPMA, representantes das instituições
parceiras e convidados participaram da abertura da
atividade.

Do Ministério Público do Maranhão, estiveram
presentes na apresentação do TransformAgora em
Pinheiro os promotores de justiça, Nahyma Ribeiro
Abas ,  coordenadora  do  Centro  de  Apoio
Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa (CAOp-ProAd), que
representou o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau; Marco Aurélio Batista Barros, assessor
especial do PGJ e coordenador do projeto Ética e
Integridade Empresarial do MPMA; e Thereza Muniz
de La Iglesia, chefe de gabinete do procurador-geral
de Justiça.

Também comparecerem os promotores de justiça
Linda Luz Matos Carvalho (1ª Promotoria de Justiça de
Pinheiro), Letícia Teresa Sales Freire (3ª Promotoria
de Justiça de Pinheiro), Laura Amélia Barbosa
(Promotoria de Justiça de São Bento) e Frederido
Bianchini Joviano dos Santos (Promotoria de Justiça
de Guimarães)

A mesa de abertura foi composta pelo presidente do
Conselho Deliberativo do Sebrae/MA, Raimundo
Coelho; pela promotora de justiça Nahyma Ribeiro
Abas; e pelo secretário de Fiscalização do TCE/MA,
Fábio Alex de Melo.

A coordenadora do CAOp-PRoAd, Nahyma Abas,
tratou do compromisso institucional com a pauta da
integridade e ética no ambiente de negócios, com foco

nas contratações públicas, através do fomento de
ações de transparência e controle nas gestões
municipais.

A promotora de justiça destacou, ainda, que "o
programa TransformAgora constitui etapa do programa
Ética e Integridade na prevenção da corrupção,
coordenado pelo Caop-Proad".

DEBATES

A palestra de abertura, "Corrupção: o concorrente
desleal do mercado. Proteja sua empresa e conquiste
melhores oportunidades!", foi apresentada pelo
professor  mestre Gi lber to Socoloski  Junior ,
administrador e especialista em Comércio Exterior e
mestre em Engenharia de Produção pela Universidade
Federal de Santa Catarina, analista do Sebrae
Nacional e diretor da Socoloski Engenharia.

Em seguida, representantes das instituições parceiras
apresentaram o painel "Ética e Integridade", que
abordou os dois valores centrais do programa.
Participaram do debate e o promotor de justiça
Marco Auré l io  Bar ros  de Sousa;  o  d i re tor
superintendente do Sebrae no Maranhão, Albertino
Leal de Barros Filho; o representante da Junta
Comercial do Maranhão, Ítalo Guilherme Lima; e o
secretário-geral de Fiscalização do TCE/MA, Fábio
Alex de Melo. Mediou o painel o professor Gilberto
Socoloski Junior.

Para Marco Aurélio Batista Barros, a construção de
ambientes de negócios pautados pela ética é uma
necessidade básica, em especial para que se combata
os enormes prejuízos trazidos pela corrupção para
toda a sociedade brasileira. Para isso, o promotor de
justiça ressaltou a atuação preventiva do Ministério
Público e outros órgãos de controle, tanto na
fiscalização quanto na orientação de entes públicos e
empresários.
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