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Agricultura inicia Programa de Integridade com mecanismos
de prevenção de irregularidades

O Ministério da
Agricultura (Mapa) instituiu o Programa de Integridade da pasta, que
tem como objetivo implementar e aprimorar mecanismos de prevenção,
detecção e remediação
de fraudes, irregularidades e desvios de conduta, segundo a Portaria nº
705, publicada no Diário
Oficial da União desta
terça-feira, 11.
A medida vem
quase um mês após a
deflagração da Operação Carne Fraca, pela
Polícia Federal, que revelou um esquema de
corrupção nas superintendências regionais do
Ministério da Agricultura,
que envolvia fiscais federais e empresários de

frigoríficos.
O plano de integridade será desenvolvido em consonância com
os eixos definidos por
uma Portaria da Controladoria Geral da União
(CGU), de abril de 2016,
que instituiu o Programa
de Fomento da Integridade Pública da CGU, para
a administração pública,
autárquica e fundacional
do Poder Executivo.
Segundo a portaria, o programa de integridade do Mapa "deverá
contemplar diretrizes e
mecanismos de apoio e
fomento à implantação
de políticas de compliance pelos estabelecimentos agropecuários
sujeitos à fiscalização
federal".

Fica instituído,
segundo a norma, o comitê de integridade do
Mapa que terá a responsabilidade, sob a coordenação do secretário
-executivo da pasta, de
elaborar, implementar,
coordenar, operacionalizar e monitorar o Plano
de Integridade. O comitê será composto pela
assessoria especial de
controle interno, pela ouvidoria do Mapa, comissão de ética, assessoria
de comunicação e corregedoria do Mapa.
O
parágrafo
único da norma diz que
o Plano de Integridade
"deverá ser elaborado
a partir do mapeamento
de riscos de integridade
e da avaliação das medi-

das de integridade
já existentes, com
a
finalidade de
identificar
vulnerabilidades
e propor
medidas
para sua
resolução
e mitigação".

Ministério da Agricultura e Abastecimento busca
mecanismos para prevenção de fraudes.

Homens suspeitos de fraude em sorteio da
Apae de Alvorada do Sul são presos
Uma festa com
sorteio de prêmios promovida pela Apae de Alvorada do Sul, no norte
do Paraná, no domingo
(9), terminou com três
homens presos. O trio,
que foi preso na segunda-feira (10), é suspeito
de fraudar cartelas que
foram utilizadas durante
o evento beneficente.
Um dia antes do
evento, um funcionário
da Apae recebeu uma
ligação de uma pessoa
afirmando que uma quadrilha do interior de São
Paulo fraudaria as cartelas da premiação.
Durante a festa,
que reuniu mais de duas
mil pessoas no ginásio
da cidade, os organizadores não notaram nada
de diferente porque as
cartelas dos vencedores
eram originais, tinham
até o carimbo e assina• Terça-feira será de tempo instável em todas as regiões do estado
do Paraná. Nas regiões oeste, sudoeste e em parte do Noroeste as
chuvas acompanhadas de raios
ocorrem já pela manhã. Nas demais
regiões, as instabilidades ocorrem
preferencialmente a partir da tarde.
Há condições para o registro de
temporais localizados, com rajadas
de vento forte ao longo do dia.
Mín: 17º em Curitiba
Máx: 28º em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$
30,00 para entrega em Sertanópolis e R$ 50,00
nos demais municípios, pelos Correios.

tura do presidente da
Apae.
Mas, de acordo
com os policiais militares
os criminosos apagaram
os números impressos
nas cartelas originais e
carimbavam outros durante o sorteio. Dos cinco prêmios do evento,
o grupo teria ganho ao
menos dois deles - uma
moto e o prêmio principal
de R$ 20 mil.
Os suspeitos foram presos quando tentavam descontar os cheques com os valores das
premiações no banco. A
Polícia Civil investiga se
outras pessoas participaram da fraude.
Como o golpe
foi descoberto e os homens presos, restou um
prejuízo de R$ 1 mil para
a Apae, dinheiro que foi
pago a um dos suspeitos
em troca da moto recebi-

Show de prêmios acaba com fraude em Alvorada do Sul.
da como prêmio.
A Apae de Alvorada do Sul tem 54 alunos,
e sobrevive com dinheiro arrecadado em eventos
beneficentes. “É triste uma situação dessa, porque
por mais que tenhamos recuperado quase todo o

dinheiro desviado, mas o objetivo principal que era
fazer o show de prêmios, fica com uma marca ruim.
Agora, temos que aguardar o desfecho do inquérito
policial”, diz o advogado da Apae de Alvorada do Sul,
Alessandro Búfalo.
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