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MP alerta Estado e municípios da Ilha sobre
medidas sanitárias nas festas de fim de ano

 

EXTRA / MA - POLITICA - pág.: 03. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público do Maranhão encaminhou ofícios
nesta quarta-feira, 23, alertando o Poder Executivo
estadual e os prefeitos dos municípios da comarca da
Grande Ilha (São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São
José de Ribamar) sobre a necessidade de manter o
rigor sobre as regras sanitárias nos eventos e festas
no período natalino e de Réveillon. O objetivo é evitar
a disseminação do coronavírus e prevenir o aumento
de casos.

A comunicação ao Governo do Estado foi assinada
pelo procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, e
pelos promotores de justiça com atribuição na área de
saúde Herbeth Costa Figueiredo e Glória Mafra (São
Luís), Márcio José Bezerra Cruz (São José de
Ribamar), Gabriela da Costa Tavernard (Pmço do
Lumiar) e Reinaldo Campos Castro Júnior (Raposa).

No ofício, os membros do MPMA alertam sobre a
necessidade de cumprimento das regras sanitárias e
distanciamento a fim de conter novos casos de Covid-
19.

A última regulamentação estadual sobre eventos de
entretenimento, a Portaria n° 81, de 21 de outubro de
2020, editada pelo governador Flávio Dino e pelo
secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
alterou a Portaria n° 55, de 17 de agosto de 2020,
autorizando a realização de festas com até 150
pessoas.

"Contudo, revogou também os subitens 2.3, 7.7, 9.2 e
9.9 do anexo 1 da mesma portaria, todos que tratam
do controle e registro de entrada de pessoas nos
eventos, bem como da obrigação de manter tais
registros de presenças para ulterior fiscalização e para
providências afetas ao poder de polícia administrativo
em razão do descumprimento das normas no
momento em que os eventos estiverem sendo
realizados", destaca o documento ministerial.

O Ministério Público destaca que há vários anúncios
de festas a serem promovidas na Ilha de São Luís cuja
disponibilidade de público e previsão dos espaços de
real ização sugerem grande probabi l idade de
desobediência à determinação de restringir o acesso
além de 150 pessoas.

FISCALIZAÇÃO

Diante da possibilidade de desrespeito às regras
sanitárias, o MPMA solicitou ao Governo do Estado
que determine a adoção de medidas fiscalizatórias
sobre expedição de alvarás e licenças para os
eventos. As autorizações devem seguir o Decreto n°
36.203/2020 e demais normas vigentes. Devem ser
indeferidos os pedidos que descumpram as normas e
revogadas as autorizações já concedidas que também
as descumpram.

ILHA DE SÃO LUÍS

Também foi encaminhado ofício às Prefeituras de São
Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa
solicitando, igualmente, que observem o cumprimento
das regras sanitárias estaduais nos seus municípios e
determinem medidas de f iscal ização sobre a
expedição de alvarás e l icenças.
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Três ex-prefeitos são condenados por
descumprir política dos resíduos sólidos

 

EXTRA / MA - POLITICA - pág.: 03. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Após julgamento de Ações Civis Públicas do
Ministério Público do Maranhão, três ex-prefeitos dos
municípios de Nova Olinda do Maranhão e Presidente
Médic i  foram condenados por improbidade
administrativa devido ao descumprimento das
polí t icas de dest inação de resíduos sól idos,
especialmente a falta de Plano Municipal de Resíduos
Sólidos.

Em sentença publicada no último dia 10 de dezembro,
pelo juízo da comarca de Santa Luzia do Paruá,
Delmar Barros Sobrinho (ex-prefeito de Nova Olinda
do MA de 2009 a 2016), Antonio Rodrigues Pinho e
Gracélia Holanda de Oliveira (ex-prefeitos de
Presidente Médici, respectivamente, de 2009 a 2012 e
2013 a 2016), tiveram os seus direitos políticos
suspensos pelo prazo de três anos.

Os ex-gestores também foram condenados ao
pagamento de multa civil igual a 30 vezes o valor da
remuneração que recebiam como chefes dos
Executivos municipais, bem como à proibição de
contratar com o Poder Público pelo mesmo prazo,
ainda que por meio de pessoas jurídicas das quais
sejam sócios.

Os dois municípios são termos judiciários da Comarca
de Santa Luzia do Paruá.

LEI DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

No fundamento da Ação Civil, ajuizada em 2016, o
então titular da Promotoria de Justiça de Santa Luzia
do Paruá, Hagamenon de Jesus Azevedo, ressaltou
que a Lei nº 12.305, de 3 de agosto de 2010, instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabeleceu
alguns princípios e objetivos a serem traçados por
todos os entes federados para a destinação final
ambientalmente adequada de resíduos ou rejeitos
sólidos.

Nos municípios, o plano de gestão integrada de
resíduos sólidos deveria ser elaborado em até dois
anos,  e  a  implantação da d ispos ição f ina l
ambientalmente adequada dos resíduos em até quatro
anos, contados da data da publicação da Lei nº
12.305.

No entanto, de acordo com o Ministério Público, os
ex-gestores de Nova Olinda e Presidente Médici foram

omissos ao não adotar as providências necessárias
para a correta destinação dos resíduos sólidos, o que
vem provocando sérios danos à saúde e ao meio
ambiente, com a manutenção de lixão a céu aberto
para depósitos de resíduos sólidos in natura. A
conduta é vedada pelo artigo 47 da Lei de Resíduos
Sólidos.
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MP-MA pede o cancelamento de eventos de
Réveillon em Imperatriz

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

IMPERATRIZ - O Ministério Público do Maranhão
(MP-MA) propôs Ação Civil Pública pedindo que a
Justiça obrigue o município de Imperatriz e o governo
do Estado do Maranhão a cancelarem o evento
chamado de Virada Cultural , bem como programação
de festas de final do ano, sob pena de multa diária de
R$ 10 mil. A ação foi protocolada no último dia 24, por
conta da pandemia do coronavírus.

O documento é assinado pelo titular da 5ª Promotoria
de Justiça Especializada na Defesa da Saúde de
Imperatriz, Thiago de Oliveira Costa Pires. Antes da
ACP,  o  promotor  de Just iça  encaminhou
recomendação ao município, orientando a adoção de
providências para evitar a realização de eventos
tendentes a gerar aglomeração de pessoas. A
prefeitura, no entanto, não informou o MP-MA sobre
medidas adotadas ou efetivo para fiscalização.

De acordo com a ACP, o município de Imperatriz vem
apresentando alta nas taxas de internação de em
leitos clínicos e Unidades de Terapia Intensiva. A taxa
de ocupação de leitos de, no mês de dezembro, no
Hospital de Campanha, variou entre 40% e 55%,
enquanto no Hospital Macrorregional de Imperatriz
chegou a 70%.

Segundo Boletim Epidemiológico do Estado do
Maranhão, até a data de 22 de dezembro, foram
confirmados 8.467 casos de coronavírus. No mês de
novembro, o município de Imperatriz registrou 431
novos casos, sendo que até o dia 22 de dezembro
foram confirmados mais 299 casos.

"O município de Imperatriz optou por realizar evento
público em total desrespeito às medidas sanitárias,
observando que o risco de disseminação viral torna-se
mais elevado em uma festa ou show porque as
pessoas são estimuladas a ficarem mais próximas, se
tocarem, se confraternizarem, contrariamente às
orientações de distanciamento social exigidas pelas
autoridades sanitárias", destacou o promotor de
Justiça Thiago de Oliveira.

Pedidos

Além do pedido para cancelar a Virada Cultural , com
shows entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a
ACP também requer, entre outras medidas, que os
gestores não licenciem ou autorizem shows e eventos

que causem aglomeração em Imperatriz. Município e
governo do Estado devem adotar medidas concretas
de fiscalização para impedir a realização de eventos
que causem aglomeração de pessoas.

O MP-MA pede ainda que os gestores autuem
estabelecimentos que estejam promovendo festas,
shows ou congêneres em desacordo com a
determinação legal, inclusive em portos e locais onde
atracam embarcações, considerando a ampla
divulgação de festas oriundas de outros Municípios
com destino a Imperatriz, exercendo poder de polícia
caso constatem descumprimento da legislação.

Site:

https://imirante.com/imperatriz/noticias/2020/12/28/mp-

ma-pede-o-cancelamento-de-eventos-de-reveillon-em-

imperatriz.shtml
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MPMA solicita cancelamento de Réveillon
em Imperatriz

 

JORNAL PEQUENO / ON LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

(Foto: Ilustração)

O Ministério Público do Maranhão propôs Ação Civil
Pública pedindo que a Justiça obrigue o Município de
Imperatriz e o Governo do Estado do Maranhão a
cancelarem o evento chamado de Virada Cultural ,
bem como programação de festas de final do ano , sob
pena de multa diária de R$ 10 mil. A Ação foi
protocolada no último dia 24, por conta do surto de
coronavírus .

O documento é assinado pelo titular da 5ª Promotoria
de Justiça Especializada na Defesa da Saúde de
Imperatriz , Thiago de Oliveira Costa Pires. Antes da
ACP,  o  promotor  de  just iça  encaminhou
Recomendação ao Município, orientando a adoção de
providências para evitar a realização de eventos
tendentes a gerar aglomeração de pessoas. A
Prefeitura, no entanto, não informou o MPMA sobre
medidas adotadas ou efetivo para fiscalização.

DADOS

De acordo com a ACP, o Município de Imperatriz vem
apresentando alta nas taxas de internação de em
leitos clínicos e Unidades de Terapia Intensiva. A taxa
de ocupação de leitos de, no mês de dezembro, no
Hospital de Campanha, variou entre 40% e 55%,
enquanto no Hospital Macrorregional de Imperatriz
chegou a 70%.

Segundo Boletim Epidemiológico do Estado do
Maranhão, até a data de 22 de dezembro, foram
confirmados 8.467 casos de coronavírus. No mês de
novembro, o Município de Imperatriz registrou 431
novos casos, sendo que até o dia 22 de dezembro
foram confirmados mais 299 casos.

"O Município de Imperatriz optou por realizar evento
público em total desrespeito às medidas sanitárias,
observando que o risco de disseminação viral torna-se
mais elevado em uma festa ou show porque as
pessoas são estimuladas a ficarem mais próximas, se
tocarem, se confraternizarem, contrariamente às
orientações de distanciamento social exigidas pelas
autoridades sanitárias", destacou o promotor de
justiça Thiago de Oliveira.

PEDIDOS

Além do pedido para cancelar a Virada Cultural, com
shows entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a
ACP também requer, entre outras medidas, que os
gestores não licenciem ou autorizem shows e eventos
que causem aglomeração em Imperatriz . Município e
Governo do Estado devem adotar medidas concretas
de fiscalização para impedir a realização de eventos
que causem aglomeração de pessoas.

O MPMA pede ainda que os gestores autuem
estabelecimentos que estejam promovendo festas,
shows ou congêneres em desacordo com a
determinação legal, inclusive em portos e locais onde
atracam embarcações, considerando a ampla
divulgação de festas oriundas de outros Municípios
com destino a Imperatriz, exercendo poder de polícia
caso constatem descumprimento da legislação.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2020/12/28/mpma-

solicita-cancelamento-de-reveillon-em-imperatriz/

1

https://jornalpequeno.com.br/2020/12/28/mpma-solicita-cancelamento-de-reveillon-em-imperatriz/
https://jornalpequeno.com.br/2020/12/28/mpma-solicita-cancelamento-de-reveillon-em-imperatriz/


MP-MA aciona município de Imperatriz e
governo do Estado pedindo cancelamento de

eventos de Réveillon
 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão propôs Ação Civil
Pública pedindo que a Justiça obrigue o município de
Imperatriz e o governo do Estado do Maranhão a
cancelarem o evento chamado de Virada Cultural, bem
como programação de festas de fim de ano, sob pena
de multa diária de R$ 10 mil. A ação foi protocolada no
último dia 24, por causa do surto de coronavírus.

O documento é assinado pelo titular da 5ª Promotoria
de Justiça Especializada na Defesa da Saúde de
Imperatriz, Thiago de Oliveira Costa Pires. Antes da
ACP,  o  promotor  de Just iça  encaminhou
Recomendação ao município, orientando a adoção de
providências para evitar a realização de eventos
tendentes a provocar aglomeração de pessoas. A
prefeitura, no entanto, não informou o MP-MA sobre
medidas adotadas ou efetivo para fiscalização.

Dados

De acordo com a ACP, o município de Imperatriz vem
apresentando alta nas taxas de internação de leitos
clínicos e Unidades de Terapia Intensiva. A taxa de
ocupação de leitos de, no mês de dezembro, no
Hospital de Campanha, variou entre 40% e 55%,
enquanto no Hospital Macrorregional de Imperatriz
chegou a 70%.

Segundo o Boletim Epidemiológico do Estado do
Maranhão, até a data de 22 de dezembro, foram
confirmados 8.467 casos de coronavírus. No mês de
novembro, o município de Imperatriz registrou 431
novos casos, sendo que até o dia 22 de dezembro
foram confirmados mais 299 casos.

"O município de Imperatriz optou por realizar evento
público em total desrespeito às medidas sanitárias,
observando que o risco de disseminação viral torna-se
mais elevado em uma festa ou 'show' porque as
pessoas são estimuladas a ficarem mais próximas, se
tocarem, se confraternizarem, contrariamente às
orientações de distanciamento social exigidas pelas
autoridades sanitárias", destacou o promotor de
Justiça Thiago de Oliveira.

Pedidos

Além do pedido para cancelar a Virada Cultural, com
"shows" entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro,
a ACP também requer, entre outras medidas, que os
gestores não licenciem ou autorizem "shows" e
eventos que causem aglomeração em Imperatriz.
Município e governo do Estado devem adotar medidas
concretas de fiscalização para impedir a realização de
eventos que causem aglomeração de pessoas.

O MP-MA pede ainda que os gestores autuem
estabelecimentos que estejam promovendo festas,
"shows" ou congêneres em desacordo com a
determinação legal, inclusive em portos e locais onde
atracam embarcações, considerando a ampla
divulgação de festas oriundas de outros municípios
com destino a Imperatriz, exercendo poder de polícia
caso constatem descumprimento da legislação.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2020/12/mp-ma-

aciona-municipio-de-imperatriz-e.html
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Ministério Público quer cancelamento do
réveillon em Imperatriz

 

BLOG GILBERTO LEDA - NOTÍCIAS. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão propôs Ação Civil
Pública pedindo que a Justiça obrigue o Município de
Imperatriz e o Governo do Estado do Maranhão a
cancelarem o evento chamado de Virada Cultural, bem
como programação de festas de final do ano, sob pena
de multa diária de R$ 10 mil. A Ação foi protocolada no
último dia 24, por conta do surto de coronavírus.

O documento é assinado pelo titular da 5ª Promotoria
de Justiça Especializada na Defesa da Saúde de
Imperatriz, Thiago de Oliveira Costa Pires. Antes da
ACP,  o  promotor  de  just iça  encaminhou
Recomendação ao Município, orientando a adoção de
providências para evitar a realização de eventos
tendentes a gerar aglomeração de pessoas. A
Prefeitura, no entanto, não informou o MPMA sobre
medidas adotadas ou efetivo para fiscalização.

DADOS

De acordo com a ACP, o Município de Imperatriz vem
apresentando alta nas taxas de internação de em
leitos clínicos e Unidades de Terapia Intensiva. A taxa
de ocupação de leitos de, no mês de dezembro, no
Hospital de Campanha, variou entre 40% e 55%,
enquanto no Hospital Macrorregional de Imperatriz
chegou a 70%.

Segundo Boletim Epidemiológico do Estado do
Maranhão, até a data de 22 de dezembro, foram
confirmados 8.467 casos de coronavírus. No mês de
novembro, o Município de Imperatriz registrou 431
novos casos, sendo que até o dia 22 de dezembro
foram confirmados mais 299 casos.

"O Município de Imperatriz optou por realizar evento
público em total desrespeito às medidas sanitárias,
observando que o risco de disseminação viral torna-se
mais elevado em uma festa ou show porque as
pessoas são estimuladas a ficarem mais próximas, se
tocarem, se confraternizarem, contrariamente às
orientações de distanciamento social exigidas pelas
autoridades sanitárias", destacou o promotor de
justiça Thiago de Oliveira.

PEDIDOS

Além do pedido para cancelar a Virada Cultural, com

shows entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a
ACP também requer, entre outras medidas, que os
gestores não licenciem ou autorizem shows e eventos
que causem aglomeração em Imperatriz. Município e
Governo do Estado devem adotar medidas concretas
de fiscalização para impedir a realização de eventos
que causem aglomeração de pessoas.

O MPMA pede ainda que os gestores autuem
estabelecimentos que estejam promovendo festas,
shows ou congêneres em desacordo com a
determinação legal, inclusive em portos e locais onde
atracam embarcações, considerando a ampla
divulgação de festas oriundas de outros Municípios
com destino a Imperatriz, exercendo poder de polícia
caso constatem descumprimento da legislação.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2020/12/28/ministerio-

publico-quer-cancelamento-do-reveillon-em-imperatriz/
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Festas de Réveillon são canceladas em São
Luís

 

BLOG NETO FERREIRA. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Neste fim de semana, duas produtoras de eventos
culturais de São Luís divulgaram o cancelamento de
eventos de Réveillon, que ocorreriam na Grande São
Luís.

O cancelamento das festas foi feito após o Ministério
Público do Maranhão encaminhar ofícios, na última
quarta-feira (23), alertando o Poder Executivo estadual
e os prefeitos dos municípios da Grande Ilha (São
Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de
Ribamar) sobre a necessidade de manter o rigor sobre
as regras sanitárias nos eventos e festas no período
natalino e de Réveillon.

No ofício, os membros do MP-MA afirmaram que o
objetivo era evitar a disseminação do coronavírus e
prevenir o aumento de casos. Nos ofícios, o MP-MA
alertou sobre a necessidade de cumprimento das
regras sanitárias e distanciamento a fim de conter
novos casos de Covid-19.

A última regulamentação estadual sobre eventos de
entretenimento, a Portaria nº 81, de 21 de outubro de
2020, editada pelo governador Flávio Dino e pelo
secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
autorizou a realização de festas com até 150 pessoas.

Uma das produtoras que cancelou uma festa de virada
de ano afirmou, por meio das redes sociais que o
evento havia sido "idealizado com o cumprimento de
todas as medidas sanitárias pertinentes para o
momento; obteve, inclusive, todas as licenças
necessárias para sua realização, fornecidas pelo
Município de Paço do Lumiar, local do evento".

Segundo a produtora, ela lamenta que "o poder
público estadual possua, mesmo neste momento em
que os índices de novos casos estão em suas
menores taxas, critérios diferentes para autorizar
funcionamento de eventos, mas não faça distinção em
relação a qualquer outro tipo de aglomeração, como
assistimos diariamente em comércios, eventos
políticos, praia, filas de banco e ignore festas
clandestinas que ocorrem semanalmente em São Luís
e em todo o Estado do Maranhão".

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

Site:
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BLOG NETO FERREIRA. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/12/festas-de-

reveillon-sao-canceladas-em-sao-luis/
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COVID-19! Ministério Público quer que a
justiça obrigue o município de Imperatriz a

cancelar as festas de final de ano!!!
 

BLOG RUI PORÃO. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rui Marisson

O Ministério Público do Maranhão propôs Ação Civil
Pública pedindo que a Justiça obrigue o Município de
Imperatriz e o Governo do Estado do Maranhão a
cancelarem o evento chamado de Virada Cultural, bem
como programação de festas de final do ano, sob pena
de multa diária de R$ 10 mil.

O Ministério Público do Maranhão propôs Ação Civil
Pública pedindo que a Justiça obrigue o Município de
Imperatriz e o Governo do Estado do Maranhão a
cancelarem o evento chamado de Virada Cultural, bem
como programação de festas de final do ano, sob pena
de multa diária de R$ 10 mil.

A Ação foi protocolada no último dia 24, por conta do
surto de coronavírus. O documento é assinado pelo
titular da 5ª Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa da Saúde de Imperatriz, Thiago de Oliveira
Costa Pires. Antes da ACP, o promotor de justiça
encaminhou Recomendação ao Município, orientando
a adoção de providências para evitar a realização de
eventos tendentes a gerar aglomeração de pessoas. A
Prefeitura, no entanto, não informou o MPMA sobre
medidas adotadas ou efetivo para scalização.

A Ação foi protocolada no último dia 24, por conta do
surto de coronavírus. O documento é assinado pelo
titular da 5ª Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa da Saúde de Imperatriz, Thiago de Oliveira
Costa Pires. Antes da ACP, o promotor de justiça
encaminhou Recomendação ao Município, orientando
a adoção de providências para evitar a realização de
eventos tendentes a gerar aglomeração de pessoas. A
Prefeitura, no entanto, não informou o MPMA sobre
medidas adotadas ou efetivo para scalização.

Dados

Dados

De acordo com a ACP, o Município de Imperatriz vem
apresentando alta nas taxas de internação de leitos
clínicos e Unidades de Terapia Intensiva. A taxa de
ocupação de leitos no mês de dezembro, no Hospital
de Campanha, variou entre 40% e 55%, enquanto no

Hospital Macrorregional de Imperatriz chegou a 70%.

De acordo com a ACP, o Município de Imperatriz vem
apresentando alta nas taxas de internação de leitos
clínicos e Unidades de Terapia Intensiva. A taxa de
ocupação de leitos no mês de dezembro, no Hospital
de Campanha, variou entre 40% e 55%, enquanto no
Hospital Macrorregional de Imperatriz chegou a 70%.

Segundo Boletim Epidemiológico do Estado do
Maranhão, até a data de 22 de dezembro, foram
confirmados 8.467 casos de coronavírus. No mês de
novembro, o município de Imperatriz registrou 431
novos casos, sendo que até o dia 22 de dezembro
foram conrmados mais 299 casos.

Segundo Boletim Epidemiológico do Estado do
Maranhão, até a data de 22 de dezembro, foram
confirmados 8.467 casos de coronavírus. No mês de
novembro, o município de Imperatriz registrou 431
novos casos, sendo que até o dia 22 de dezembro
foram conrmados mais 299 casos.

O Município de Imperatriz optou por realizar evento
público em total desrespeito às medidas sanitárias,
observando que o risco de disseminação viral torna-se
mais elevado em uma festa ou show porque as
pessoas são estimuladas a ficarem mais próximas, se
tocarem, se confraternizarem, contrariamente às
orientações de distanciamento social exigidas pelas
autoridades sanitárias - destacou o promotor de
justiça Thiago de Oliveira.

O Município de Imperatriz optou por realizar evento
público em total desrespeito às medidas sanitárias,
observando que o risco de disseminação viral torna-se
mais elevado em uma festa ou show porque as
pessoas são estimuladas a ficarem mais próximas, se
tocarem, se confraternizarem, contrariamente às
orientações de distanciamento social exigidas pelas
autoridades sanitárias - destacou o promotor de
justiça Thiago de Oliveira.

Pedidos

Pedidos
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BLOG RUI PORÃO. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Além do pedido para cancelar a Virada Cultural, com
shows entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a
ACP também requer, entre outras medidas, que os
gestores não licenciem ou autorizem shows e eventos
que causem aglomeração em Imperatriz. Município e
Governo do Estado devem adotar medidas concretas
de fiscalização para impedir a realização de eventos
que causem aglomeração de pessoas.

Além do pedido para cancelar a Virada Cultural, com
shows entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a
ACP também requer, entre outras medidas, que os
gestores não licenciem ou autorizem shows e eventos
que causem aglomeração em Imperatriz. Município e
Governo do Estado devem adotar medidas concretas
de fiscalização para impedir a realização de eventos
que causem aglomeração de pessoas.

O MPMA pede ainda que os gestores autuem
estabelecimentos que estejam promovendo festas,
shows ou congêneres em desacordo com a
determinação legal, inclusive em portos e locais onde
atracam embarcações, considerando a ampla
divulgação de festas oriundas de outros Municípios
com destino a Imperatriz, exercendo poder de polícia
caso constatem descumprimento da legislação.

O MPMA pede ainda que os gestores autuem
estabelecimentos que estejam promovendo festas,
shows ou congêneres em desacordo com a
determinação legal, inclusive em portos e locais onde
atracam embarcações, considerando a ampla

divulgação de festas oriundas de outros Municípios
com destino a Imperatriz, exercendo poder de polícia
caso constatem descumprimento da legislação.

*Deu no Jornal Imperatriz!

*Deu no Jornal Imperatriz!

Site: https://www.ruiporao.com.br/2020/12/covid-19-

ministerio-publico-quer-que.html
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Ex-delegado Tiago Bardal é condenado a dez
anos e oito meses de prisão por peculato e

concussão
 

BLOG DO ANTÔNIO MARCOS - SEM CATEGORIA. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O ex-chefe da Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic), da Polícia Civil do
Maranhão, Tiago Mattos Bardal, foi condenado pelos
crimes de peculato e concussão. Somadas, as penas
chegam a dez anos e oito meses de prisão.

Proferida no último dia 17, pelo juiz José Ribamar
D'Oliveira Costa Júnior, da 2ª Vara Criminal de São
Luís, a decisão se refere a processo criminal que trata
da prisão em flagrante de um comerciante, identificado
como Francisco de Almeida Cruz, com diversas caixas
de cigarro clandestinas.

Segundo o Ministério Público, após o pagamento de
R$ 100 mil em propina, ele foi liberado indevidamente
por Bardal, com uma caminhonete Amarok e toda
ca rga  ap reend idas  po r  i nves t i gado res  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor).

O dinheiro, ainda segundo a acusação, foi entregue
pelo empresário a Bardal em duas parcelas de R$ 50
mil, no estacionamento do Mix Mateus do Recanto dos
Vinhais.

O Ministério Público diz também que Tiago Bardal,
de posse de um termo interrogatório, que não fora
usado para formalizar nenhuma peça de investigação
policial, obrigou o comerciante a lhe pagar mais R$ 80
mil em propina, em 10 parcelas de R$ 8 mil, cada, no
mesmo local.

Bardal também foi condenado a 52 dias-multa, no
valor de um quarto do salário-mínimo legal, a ser
recolhido até o décimo dia útil, e à perda do cargo de
degelado de Polícia Civil do Estado do Maranhão,
ambas após o trânsito em julgado da sentença - ele já
foi exonerado do cargo, administrativamente, pelo
governador Flávio Dino (PCdoB).

Apenas em relação à acusação de prevaricação houve
absolvição. O juiz José Ribamar Júnior entendeu que,
"por ser menos grave", esse crime foi "absorvido pelo
crime de concussão".

Na decisão, o magistrado não acolheu a defesa do ex-
chefe da Seic, dentre outras alegações, de que ele

estaria sendo vítima de perseguição do secretário
estadual da Segurança Pública, Jefferson Portela,
por ser, segundo alegou, seu desafeto.

Considerando que Tiago Bardal não se encontra preso
em razão das acusações, e que "não se verificou
alteração da situação sobre a necessidade da
segregação cautelar com o término da instrução
processual", o titular da 2ª Vara Criminal de São Luís
assegurou ao ex-superintendente de investigações
criminais da Polícia Civil do Maranhão o direito de
apelar em liberdade no processo.

Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/ex-delegado-

tiago-bardal-e-condenado-a-dez-anos-e-oito-meses-de-

prisao-por-peculato-e-concussao/
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Ex-delegado Tiago Bardal é condenado a dez
anos e oito meses de prisão por peculato e

concussão
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

O ex-chefe da Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic), da Polícia Civil do
Maranhão, Tiago Mattos Bardal, foi condenado pelos
crimes de peculato e concussão. Somadas, as penas
chegam a dez anos e oito meses de prisão.

Proferida no último dia 17, pelo juiz José Ribamar
D'Oliveira Costa Júnior, da 2ª Vara Criminal de São
Luís, a decisão se refere a processo criminal que trata
da prisão em flagrante de um comerciante, identificado
como Francisco de Almeida Cruz, com diversas caixas
de cigarro clandestinas.

Segundo o Ministério Público, após o pagamento de
R$ 100 mil em propina, ele foi liberado indevidamente
por Bardal, com uma caminhonete Amarok e toda
ca rga  ap reend idas  po r  i nves t i gado res  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor).

O dinheiro, ainda segundo a acusação, foi entregue
pelo empresário a Bardal em duas parcelas de R$ 50
mil, no estacionamento do Mix Mateus do Recanto dos
Vinhais.

O Ministério Público diz também que Tiago Bardal,
de posse de um termo interrogatório, que não fora
usado para formalizar nenhuma peça de investigação
policial, obrigou o comerciante a lhe pagar mais R$ 80
mil em propina, em 10 parcelas de R$ 8 mil, cada, no
mesmo local.

Bardal também foi condenado a 52 dias-multa, no
valor de um quarto do salário-mínimo legal, a ser
recolhido até o décimo dia útil, e à perda do cargo de
degelado de Polícia Civil do Estado do Maranhão,
ambas após o trânsito em julgado da sentença - ele já
foi exonerado do cargo, administrativamente, pelo
governador Flávio Dino (PCdoB).

Apenas em relação à acusação de prevaricação houve
absolvição. O juiz José Ribamar Júnior entendeu que,
"por ser menos grave", esse crime foi "absorvido pelo
crime de concussão".

Na decisão, o magistrado não acolheu a defesa do ex-
chefe da Seic, dentre outras alegações, de que ele
estaria sendo vítima de perseguição do secretário
estadual da Segurança Pública, Jefferson Portela,
por ser, segundo alegou, seu desafeto.

Considerando que Tiago Bardal não se encontra preso
em razão das acusações, e que "não se verificou
alteração da situação sobre a necessidade da
segregação cautelar com o término da instrução
processual", o titular da 2ª Vara Criminal de São Luís
assegurou ao ex-superintendente de investigações
criminais da Polícia Civil do Maranhão o direito de
apelar em liberdade no processo.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/12/ex-

delegado-tiago-bardal-e-condenado.html
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Ex-superintendente da Polícia Civil no MA é
condenado a 10 anos de prisão

 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por G1 MA - São Luís, MA

A Justiça condenou o ex-delegado Tiago Bardal a 10
anos e 8 meses de prisão pelos crimes de concussão
e peculato referente ao período que exercia o cargo de
Superintendente de Investigações Criminais no
Maranhão (SEIC). A decisão ocorreu no último dia 18.

Concussão é quando um servidor público exige
vantagem indevida em razão do cargo, enquanto o
peculato acontece quando um servidor público desvia
bens públicos ou privados de que tem a posse em
razão do cargo que ocupa.

Segundo a denúncia do Ministério Público do
Maranhão, investigadores da Polícia Civil prenderam
em flagrante delito, no dia 11 de agosto de 2016,
Francisco de Almeida Cruz e apreenderam uma
caminhonete com várias caixas de cigarro clandestina.

Toda a carga apreendida foi apresentada a Tiago
Bardal, que liberou indevidamente o preso, além da
caminhonete e os cigarros, sem a formalização de
qualquer investigação, e recebendo em contrapartida
propina no valor de R$ 180 mil.

Por esses crimes, o juiz José Ribamar d Oliveira Costa
Júnior condenou Tiago Bardal a prisão e também ao
pagamento 52 dias-multa, equivalente a 1/4 do salário
mínimo. Inclusive, o juiz determinou o cumprimento da
prisão imediata do ex-delegado. Cabe recurso da
decisão.

Tiago Bardal  fo i  super in tendente t i tu lar  da
Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC) e perdeu o cargo de Delegado da Polícia Civil
do Maranhão (PC-MA). Bardal foi expulso por
responder a um processo administrativo dentro da
corporação.

Tiago Bardal também já foi condenado há dois anos
de reclusão e três meses de detenção, pelos crimes
de apropriação indevida e prevaricação. Nesse caso, a
pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva
de direitos.

De acordo com o Ministério Público do Maranhão
(MP-MA), responsável por apresentar a denúncia, uma
delegada da Polícia Civil que assumiu o cargo de
superintendente no lugar de Bardal, encontrou

documentos deixados por ele e que indicavam que ele
praticava delitos quando exercia o cargo na SEIC.

A partir disso, o delegado-geral da Polícia Civil iniciou
uma investigação em um auto de prisão em flagrante
por contrabando de cigarros contra Egildo Silva
Campos, conhecido como 'Diabo Louro', em dezembro
de 2016, no município de Viana, cidade a 217 km de
São Luís. A carga foi avaliada em R$ 273 mil reais.

Em depoimento à polícia, o delegado regional de
Viana confirmou que no mesmo mês, recebeu um
telefonema de Tiago Bardal informando sobre a prisão
do suspeito. Na ligação, o ex-superintendente pediu ao
delegado que 'não tomasse nenhuma providência',
pois poderia prejudicar a investigação de um caso
mais complexo que estava sendo realizada por ele.

Tiago Bardal era superintendente de investigações
criminais - um dos cargos mais altos da Polícia Civil -
quando foi preso pela primeira vez em fevereiro de
2018, suspeito de envolvimento com uma quadrilha de
contrabandistas que atuava em São Luís.

Depois de três meses, ele foi solto para responder em
liberdade, mas voltou a ser preso meses depois, junto
com outros investigados de São Luís e Imperatriz, por
suspeita de extorquir dinheiro de assaltantes de banco
para facilitar as ações dos criminosos no Maranhão.

De acordo com as investigações, os casos de extorsão
começaram em 2015, quando Tiago Bardal era o
delegado-chefe do setor de inteligência da polícia em
Imperatriz. Segundo a Secretaria de Segurança do
Maranhão (SES), o valor negociado seria em torno de
R$ 100 mil por mês para proteger a maior quadrilha de
assaltantes de banco com atuação no Maranhão, Pará
e Tocantins. Bardal também responde ao caso da
prisão em flagrante por contrabando de cigarros.

Em abril de 2019, Tiago Bardal foi expulso pelo
Conselho da Polícia Civil do Maranhão por responder
a processo administrativo dentro da instituição. Dois
meses após a expulsão, o governador Flávio Dino,
assinou a saída dele da Polícia Civil.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/12/28/ex-

superintendente-da-policia-civil-no-maranhao-e-

condenado-a-10-anos-de-prisao.ghtml
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Ex-delegado Tiago Bardal é condenado a
mais de 10 anos de prisão

 

BLOG DO DOMINGOS COSTA. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O ex-chefe da Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic), da Polícia Civil do
Maranhão, Tiago Mattos Bardal, foi condenado pelos
crimes de peculato e concussão.

Somadas, as penas chegam a dez anos e oito meses
de prisão. Proferida no último dia 17, pelo juiz José
Ribamar D'Oliveira Costa Júnior, da 2ª Vara Criminal
de São Luís, a decisão se refere a processo criminal
que trata da prisão em flagrante de um comerciante,
identificado como Francisco de Almeida Cruz, com
diversas caixas de cigarro clandestinas.

Segundo o Ministério Público, após o pagamento de
R$ 100 mil em propina, ele foi liberado indevidamente
por Bardal, com uma caminhonete Amarok e toda
ca rga  ap reend idas  po r  i nves t i gado res  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor).

O dinheiro, ainda segundo a acusação, foi entregue
pelo empresário a Bardal em duas parcelas de R$ 50
mil, no estacionamento do Mix Mateus do Recanto dos
Vinhais.

O Ministério Público diz também que Tiago Bardal,
de posse de um termo interrogatório, que não fora
usado para formalizar nenhuma peça de investigação
policial, obrigou o comerciante a lhe pagar mais R$ 80
mil em propina, em 10 parcelas de R$ 8 mil, cada, no
mesmo local.

Bardal também foi condenado a 52 dias-multa, no
valor de um quarto do salário-mínimo legal, a ser
recolhido até o décimo dia útil, e à perda do cargo de
degelado de Polícia Civil do Estado do Maranhão,
ambas após o trânsito em julgado da sentença - ele já
foi exonerado do cargo, administrativamente, pelo
governador Flávio Dino (PCdoB).

Apenas em relação à acusação de prevaricação houve
absolvição. O juiz José Ribamar Júnior entendeu que,
"por ser menos grave", esse crime foi "absorvido pelo
crime de concussão".

Na decisão, o magistrado não acolheu a defesa do ex-
chefe da Seic, dentre outras alegações, de que ele
estaria sendo vítima de perseguição do secretário
estadual da Segurança Pública, Jefferson Portela,
por ser, segundo alegou, seu desafeto.

Considerando que Tiago Bardal não se encontra preso
em razão das acusações, e que "não se verificou
alteração da situação sobre a necessidade da
segregação cautelar com o término da instrução
processual", o titular da 2ª Vara Criminal de São Luís
assegurou ao ex-superintendente de investigações
criminais da Polícia Civil do Maranhão o direito de
apelar em liberdade no processo.

Site: https://www.domingoscosta.com.br/ex-delegado-

tiago-bardal-e-condenado-a-mais-de-10-anos-de-prisao/
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Tiago Bardal é condenado a 10 anos e 8
meses de prisão (Polícia)

 

BLOG DO LUÍS PABLO. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Luís Pablo

A Justiça condenou o ex-delegado Tiago Bardal a 10
anos e 8 meses de prisão pelos crimes de concussão
e peculato referente ao período que exercia o cargo de
Superintendente de Investigações Criminais no
Maranhão (SEIC). A decisão ocorreu no último dia 18.

Concussão é quando um servidor público exige
vantagem indevida em razão do cargo, enquanto o
peculato acontece quando um servidor público desvia
bens públicos ou privados de que tem a posse em
razão do cargo que ocupa.

Segundo a denúncia do Ministério Público do
Maranhão, investigadores da Polícia Civil prenderam
em flagrante delito, no dia 11 de agosto de 2016,
Francisco de Almeida Cruz e apreenderam uma
caminhonete com várias caixas de cigarro clandestina.

Toda a carga apreendida foi apresentada a Tiago
Bardal, que liberou indevidamente o preso, além da
caminhonete e os cigarros, sem a formalização de
qualquer investigação, e recebendo em contrapartida
propina no valor de R$ 180 mil.

Por esses crimes, o juiz José Ribamar d'Oliveira Costa
Júnior condenou Tiago Bardal a prisão e também ao
pagamento 52 dias-multa, equivalente a 1/4 do salário
mínimo. Inclusive, o juiz determinou o cumprimento da
prisão imediata do ex-delegado. Cabe recurso da
decisão.

Outras condenações

Tiago Bardal  fo i  super in tendente t i tu lar  da
Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC) e perdeu o cargo de Delegado da Polícia Civil
do Maranhão (PC-MA). Bardal foi expulso por
responder a um processo administrativo dentro da
corporação.

Tiago Bardal também já foi condenado há dois anos
de reclusão e três meses de detenção, pelos crimes
de apropriação indevida e prevaricação. Nesse caso, a
pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva
de direitos.

De acordo com o Ministério Público do Maranhão
(MP-MA), responsável por apresentar a denúncia, uma

delegada da Polícia Civil que assumiu o cargo de
superintendente no lugar de Bardal, encontrou
documentos deixados por ele e que indicavam que ele
praticava delitos quando exercia o cargo na SEIC.

A partir disso, o delegado-geral da Polícia Civil iniciou
uma investigação em um auto de prisão em flagrante
por contrabando de cigarros contra Egildo Silva
Campos, conhecido como 'Diabo Louro', em dezembro
de 2016, no município de Viana, cidade a 217 km de
São Luís. A carga foi avaliada em R$ 273 mil reais.

Em depoimento à polícia, o delegado regional de
Viana confirmou que no mesmo mês, recebeu um
telefonema de Tiago Bardal informando sobre a prisão
do suspeito. Na ligação, o ex-superintendente pediu ao
delegado que 'não tomasse nenhuma providência',
pois poderia prejudicar a investigação de um caso
mais complexo que estava sendo realizada por ele.

Preso por contrabando

Tiago Bardal era superintendente de investigações
criminais - um dos cargos mais altos da Polícia Civil -
quando foi preso pela primeira vez em fevereiro de
2018, suspeito de envolvimento com uma quadrilha de
contrabandistas que atuava em São Luís.

Depois de três meses, ele foi solto para responder em
liberdade, mas voltou a ser preso meses depois, junto
com outros investigados de São Luís e Imperatriz, por
suspeita de extorquir dinheiro de assaltantes de banco
para facilitar as ações dos criminosos no Maranhão.

De acordo com as investigações, os casos de extorsão
começaram em 2015, quando Tiago Bardal era o
delegado-chefe do setor de inteligência da polícia em
Imperatriz. Segundo a Secretaria de Segurança do
Maranhão (SES), o valor negociado seria em torno de
R$ 100 mil por mês para proteger a maior quadrilha de
assaltantes de banco com atuação no Maranhão, Pará
e Tocantins. Bardal também responde ao caso da
prisão em flagrante por contrabando de cigarros.

Em abril de 2019, Tiago Bardal foi expulso pelo
Conselho da Polícia Civil do Maranhão por responder
a processo administrativo dentro da instituição. Dois
meses após a expulsão, o governador Flávio Dino,
assinou a saída dele da Polícia Civil.
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Flávio Dino anuncia fogos, mas silencia
diante de pressão do MP a festas

 

BLOG MARCO D EÇA - NOTÍCIAS. Seg, 28 de Dezembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Marco Aurélio D Eça

Faltando três dias para o reveillon, o clima é de tensão
e expectativa nas casas de eventos, bares e
restaurantes que já anunciaram a realização de festas
na virada do ano, diante da pressão do Ministério
Público por fiscalização do governo.

Embora se mantenha em silêncio diante da cobrança
do MP - mas com a decisão da Vigilância Sanitária de
fiscalizar as festas - o governo Flávio Dino (PCdoB) já
foi às redes sociais para anunciar locais de queima de
fogos promovida pelo Executivo, o que, obviamente,
atrai aglomerações.

Ainda não há nenhuma decisão judicial ou decreto
governamenta l  sob re  o  reve i l l on ,  mas  as
manifestações públicas de promotores de Justiça têm
gerado instabilidade na organização das festas,
inclusive com queda na venda de entradas e pacotes
de fim de ano.

E a ameaça dos órgãos de fiscalização têm levado ao
cancelamento de várias destas festas.
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