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BLOG NETO WEBA. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público quer barrar festas de
Carnaval no MA
Blog do Neto Weba

O Ministério Público do Maranhão quer barrar as
festas de pré- Carnaval e Carnaval por todo o Estado.
A informação foi dada por meio de nota emitida nesta
quarta-feira (13) pelo próprio órgão ministerial.
O MP afirma que está planejando ações de forma
coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval.
Leia abaixo:
"O Ministério Público do Maranhão, reforçando seu
papel de defesa dos direitos da população e
respeitando a independência funcional de cada
membro, informa que está planejando uma atuação de
forma coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval, assim como tem feito
desde o início da pandemia. Esclarece ainda que
evitar a ocorrência de situações que favoreçam o
aumento de casos de Covid-19 no estado é uma
necessidade preeminente. O Ministério Público do
Maranhão ressalta que, nos limites de suas
atribuições, continuará atuando no sentido de proteger
a saúde população maranhense."
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/01/ministeriopublico-quer-barrar-festas.html
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BLOG GARRONE. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Coren pede providências contra médico
acusado de estuprar enfermeira em hospital
de São Luís
O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
(Coren) solicitou, oficialmente, nesta quarta-feira, 13,
ao Ministério Público do Maranhão, a apuração de
um suposto caso de estupro que teria sido cometido
pelo médico e policial militar Allan Xavier Dias contra
uma profissional de enfermagem no Hospital Genésio
Rêgo, em São Luís.
O ofício foi entregue pelo presidente do referido
conselho, José Carlos Costa Araújo Júnior, ao
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau. De
acordo com o documento, após ser vítima da violência
sexual, na madrugada do último domingo, 10, a
técnica de enfermagem denunciou o fato à Delegacia
Especial da Mulher.
Após a conclusão do inquérito policial, os autos devem
ser encaminhados para o Ministério Público do
Maranhão. O presidente do Coren pediu empenho e
seguimento da eventual Ação Penal.
.
Site: http://garrone.com.br/coren-pede-providenciascontra-medico-acusado-de-estuprar-enfermeira-emhospital-de-sao-luis/
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BLOG EDUARDO ERICEIRA. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA requer a suspensão de motoristas
irregulares que atuam na Saúde e Educação
em Matões
Eduardo Ericeira

Por meio de Ação Civil Pública, proposta no dia 11
de janeiro, o Ministério Público do Maranhão
requereu à Justiça que determine, em caráter liminar,
a suspensão das atividades de todos os motoristas
atrelados às secretarias municipais de Educação e de
Saúde que não atendam aos requisitos exigidos pela
legislação de trânsito para o transporte de pessoas.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/01/mpmarequer-suspensao-de-motoristas.html
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SUA CIDADE.COM. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

COREN pede providências contra médico
acusado de estupro
O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
(Coren) solicitou oficialmente ao Ministério Público
do Maranhão, a apuração de um suposto caso de
estupro que teria sido cometido pelo médico e policial
militar Allan Xavier Dias ( foto ao lado ) contra uma
profissional de enfermagem no Hospital Genésio
Rêgo, em São Luís.
O ofício foi entregue pelo presidente do referido
conselho, José Carlos Costa Araújo Júnior, ao
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau. De
acordo com o documento, após ser vítima da violência
sexual, na madrugada do último domingo, 10, a
técnica de enfermagem denunciou o fato à Delegacia
Especial da Mulher.
Após a conclusão do inquérito policial, os autos devem
ser encaminhados para o Ministério Público do
Maranhão. O presidente do Coren pediu empenho e
seguimento da eventual Ação Penal.
Com informações MPMA
Site:
http://www.suacidade.com/index.php/noticias/policia/cor
en-pede-providencias-contra-medico-acusado-deestupro
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O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS - PGJ recebe vereador e discute
instalação de promotorias distritais
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, na manhã desta quarta-feira, 13, a visita do
vereador Aldir Júnior, segundo secretário da Câmara
Municipal de São Luís. Durante a visita, o parlamentar
se comprometeu a apoiar o Ministério Público do
Maranhão no projeto de instalação de Promotorias de
Justiça distritais nas diversas áreas de São Luís.
Para o vereador, a iniciativa é indispensável para
garantir direitos à população da capital, em especial
nas comunidades mais afastadas e socialmente
vulneráveis. Aldir Júnior sugeriu espaços que podem
ser interessantes para a instalação do Ministério
Público e se dispôs a ajudar a viabilizar o projeto.
Também estiveram presentes o diretor da Secretaria
para Assuntos Institucionais, José Márcio Maia Alves;
o assessor especial da PGJ, Joaquim Ribeiro de
Souza Júnior e o coordenador de Modernização e
Tecnologia da Informação, Gledston Reis.
Site: https://omaranhense.com/sao-luis-pgj-recebevereador-e-discute-instalacao-de-promotorias-distritais/
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O IMPARCIAL ON/LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público do Maranhão vai
fiscalizar festas de carnaval
Da Redação

Assim com foi na véspera de Natal e nas festas de
Réveillon, o Ministério Público do Maranhão (MPMA)
vai fiscalizar as festas de pré-carnaval, que acontecem
nos bairros, centros culturais e clubes do estado,
principalmente na capital maranhense.
Ontem, quarta-feira (13), o Ministério Público
expediu uma nota que serve de alerta para os
promotores de evento que pretendem realizar festas
de pré-carnaval e carnaval.
Aos promotores de festas desavisados, assim como
no Ano Novo, esta nota antecipa qualquer problema
em dias próximos do evento, para que não tenham
prejuízos financeiros como aconteceu no Réveillon.
De acordo com a nota, o Ministério Público do
Maranhão garante rigorosidade nas vigilância contra
aglomerações que venham a se formar em eventos
nos períodos que antecedem nos dias da festa de
Momesca.
O Governo do Estado, através do governador em
exercício, Carlos Brandão (Republicanos), ratificou a
posição tomada pelo executivo estadual, ainda no ano
passado, garantindo que não haverá festas em
espaços públicos promovidas pelo governo e,
provavelmente, por prefeituras também e que as de
caráter privado terão de obedecer normas como as de
uma lotação máxima de 150 pessoas.
Confia a nota do Ministério Público:
Site:
https://oimparcial.com.br/cidades/2021/01/ministeriopublico-do-maranhao-vai-fiscalizar-festas-de-carnaval/
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AGORA SANTA INÊS ONLINE/MA. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO SE PLANEJA
PARA ATUAR CONTRA PRÉCARNAVAL E CARNAVAL NO
MARANHÃO
O Ministério Público do Maranhão, reforçando seu
papel de defesa dos direitos da população e
respeitando a independência funcional de cada
membro, informa que está planejando uma atuação de
forma coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval, assim como tem feito
desde o início da pandemia. Esclarece ainda que
evitar a ocorrência de situações que favoreçam o
aumento de casos de Covid-19 no estado é uma
necessidade preeminente. O Ministério Público do
Maranhão ressalta que, nos limites de suas
atribuições, continuará atuando no sentido de proteger
a
saúde
população
maranhense.
(MPMA/Comunicação)
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=16520
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O PROGRESSO / MA - REGIONAL - pág.: 07. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Conselho de Enfermagem pede providências
contra médico acusado de estupro
O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
(Coren) solicitou, oficialmente, nesta quarta-feira, 13,
ao Ministério Público do Maranhão, a apuração de
um suposto caso de estupro que teria sido cometido
pelo médico e policial militar Allan Xavier Dias contra
uma profissional de enfermagem no Hospital Genésio
Rêgo, em São Luís.
O ofício foi entregue pelo presidente do referido
conselho, José Carlos Costa Araújo Júnior, ao
procurador- geral de justiça, Eduardo Nicolau. De
acordo com o documento, após ser vítima da violência
sexual, na madrugada do último domin- CCOM-MPMA
go, 10, a técnica de enfermagem denunciou o fato à
Delegacia Especial da Mulher.
Após a conclusão do inquérito policial, os autos devem
ser encaminhados para o Ministério Público do
Maranhão.
O presidente do Coren pediu empenho e seguimento
da eventual Ação Penal. (Johelton Gomes - CCOMMPMA)
Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/197/oprogresso--14-de-janeiro-de-2021
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JORNAL PEQUENO / MA - CIDADE - pág.: 09. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Coren pede providências contra médico
acusado de estupro
O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
(Coren) solicitou, oficialmente, nessa quarta-feira, 13,
ao Ministério Público do Maranhão, a apuração de
um suposto caso de estupro que teria sido cometido
pelo médico e policial militar Allan Xavier Dias contra
uma profissional de enfermagem no Hospital Genésio
Rêgo, em São Luís.
O ofício foi entregue pelo presidente do referido
conselho, José Carlos Costa Araújo Júnior, ao
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau. De
acordo com o documento, após ser vítima da violência
sexual, na madrugada do último domingo, 10, a
técnica de enfermagem denunciou o fato à Delegacia
Especial da Mulher.
Após a conclusão do inquérito policial, os autos devem
ser encaminhados para o Ministério Público do
Maranhão. O presidente do Coren pediu empenho e
seguimento da eventual Ação Penal.
Site:
https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque
no/?numero=26986
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JORNAL PEQUENO / MA - CIDADE - pág.: 05. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

PGJ recebe vereador e discute instalação de
promotorias distritais
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, na manhã dessa quarta-feira, 13, a visita do
vereador Aldir Júnior, segundo secretário da Câmara
Municipal de São Luís.
Durante a visita, o parlamentar se comprometeu a
apoiar o Ministério Público do Maranhão no projeto
de instalação de Promotorias de Justiça distritais nas
diversas áreas de São Luís.
Para o vereador, a iniciativa é indispensável para
garantir direitos à população da capital, em especial
nas comunidades mais afastadas e socialmente
vulneráveis. Aldir Júnior sugeriu espaços que podem
ser interessantes para a instalação do Ministério
Público e se dispôs a ajudar a viabilizar o projeto.
Também estiveram presentes o diretor da Secretaria
para Assuntos Institucionais, José Márcio Maia Alves;
o assessor especial da PGJ, Joaquim Ribeiro de
Souza Júnior e o coordenador de Modernização e
Tecnologia da Informação, Gledston Reis.
Site:
https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque
no/?numero=26986
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O IMPARCIAL / MA - VIDA - pág.: 10. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público vai fiscalizar festas
Assim com foi na véspera de Natal e nas festas de
Réveillon, o Ministério Público do Maranhão (MPMA)
vai fiscalizar as festas de pré-carnaval, que acontecem
nos bairros, centros culturais e clubes do estado,
principalmente na capital maranhense.
Ontem, quarta-feira (13), o Ministério Público
expediu uma nota que serve de alerta para os
promotores de evento que pretendem realizar festas
de pré-carnaval e carnaval.
Aos promotores de festas desavisados, assim como
no Ano Novo, esta nota antecipa qualquer problema
em dias próximos do evento, para que não tenham
prejuízos financeiros como aconteceu no Réveillon.
De acordo com a nota, o Ministério Público do
Maranhão garante rigorosidade nas vigilância contra
aglomerações que venham a se formar em eventos
nos períodos que antecedem e nos dias da festa de
Momesca.
O Governo do Estado, através do governador em
exercício, Carlos Brandão (Republicanos), ratificou a
posição tomada pelo executivo estadual, ainda no ano
passado, garantindo que não haverá festas em
espaços públicos promovidas pelo governo e,
provavelmente, por prefeituras também e que as de
caráter privado terão de obedecer normas como as de
uma lotação máxima de 150 pessoas.
Confia a nota do Ministério Público:
O Ministério Público do Maranhão, reforçando seu
papel de defesa dos direitos da população e
respeitando a independência funcional de cada
membro, informa que está planejando uma atuação de
forma coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval, assim como tem feito
desde o início da pandemia. Esclarece ainda que,
evitar a ocorrência de situações que favoreçam o
aumento de casos de Covid-19 no estado é uma
necessidade preeminente. O Ministério Público do
Maranhão ressalta que, nos limites de suas
atribuições, continuará atuando no sentido de proteger
a saúde população maranhense.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/01/3993
0/
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O ESTADO DO MARANHÃO / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público traça plano para impedir
aglomerações no Carnaval
O Ministério Público do Estado informou, em nota,
que planeja uma série de ações visando "evitar
aglomerações" antes e durante o período de Carnaval.
Segundo o órgão, trabalho semelhante vem sendo
executado "desde o início da pandemia".
O órgão não detalhou quais medidas serão estas, no
entanto, esclareceu que "evitar a ocorrência de
situações como esta é uma necessidade".
Segundo o MP, o objetivo é ainda impedir um possível
colapso na rede de saúde, cuja estrutura foi
desmobilizada em algumas cidades.
"O Ministério Público do Maranhão, reforçando seu
papel de defesa dos direitos da população e
respeitando a independência funcional de cada
membro, informa que está planejando uma atuação de
forma coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval, assim como tem feito
desde o início da pandemia. Esclarece ainda que
evitar a ocorrência de situações que favoreçam o
aumento de casos de Covid-19 no estado é uma
necessidade preeminente", diz a nota.
Na capital, desde o início da semana, o MP em
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde
(Semus) estipulam metas para a vacinação.
Uma delas é inserir postos de vacinação por vários
pontos da cidade.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/01/14
/
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BLOG DO DOMINGOS COSTA. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Coren quer médico policial que estuprou
enfermeira dentro de hospital de volta a
cadeia
O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
(Coren) solicitou, oficialmente, nesta quarta-feira, 13,
ao Ministério Público do Maranhão, a apuração de
um suposto caso de estupro que teria sido cometido
pelo médico e policial militar Allan Xavier Dias contra
uma profissional de enfermagem no Hospital Genésio
Rêgo, em São Luís.
Na prática, o Coren quer o médico policial de volta
atrás das grades.
O ofício foi entregue pelo presidente do referido
conselho, José Carlos Costa Araújo Júnior, ao
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau. De
acordo com o documento, após ser vítima da violência
sexual, na madrugada do último domingo, 10, a
técnica de enfermagem denunciou o fato à Delegacia
Especial da Mulher.
Após a conclusão do inquérito policial, os autos devem
ser encaminhados para o Ministério Público do
Maranhão. O presidente do Coren pediu empenho e
seguimento da eventual Ação Penal.
LEIA TAMBÉM:
- Enfermeira é estuprada por médico policial durante
plantão em hospital de São Luís
Site: https://www.domingoscosta.com.br/coren-quermedico-policial-que-estuprou-enfermeira-dentro-dehospital-de-volta-a-cadeia/
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BLOG JORGE ARAGÃO - NOTÍCIAS. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Dois pesos e duas medidas
Jorge Aragão

A Coluna Estado Maior, do jornal O Estado, nesta
quinta-feira (14), faz uma justa crítica a postura dúbia
do Ministério Público do Maranhão com relação a
pandemia do novo coronavírus.
Na coluna é destacada o fato que o MPMA voltou a
ser alvo de pressão social nas redes após o anúncio
de novas medidas contra o possível avanço do novo
coronavírus numa segunda onda pela estado.
O Ministério Público emitiu uma nota informando
"que está planejando uma atuação de forma
coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval". O objetivo é evitar que
grandes eventos aconteçam, tanto no período précarnavalesco, quanto no feriado carnavalesco.
Só que o MPMA tem sido alvo de críticas não pelas
precauções tomadas agora, mas pela omissão do
próprio órgão durante a campanha eleitoral no
Maranhão, ou seja, não está existindo critério para agir
o Ministério Público e vai demonstrando ter dois
pesos e duas medidas.
O que tem incomodado a população foi ver o MP
afirmar que tem atuado assim "desde o início da
pandemia" e que "continuará atuando no sentido de
proteger a saúde população maranhense", quando é
sabido de todos que nada disso foi feito durante a
campanha eleitoral, por exemplo.
Só que durante o período eleitoral, mesmo diante de
um desrespeito jamais visto perante as
recomendações da Organização Mundial de Saúde e
do próprio Governo do Maranhão para o
enfrentamento da Covid-19, o que se viu foi um "jogo
de empurra" entre as autoridades maranhenses que,
apenas agora, parecem ter acordados de um sono
profundo.
A decisão atual do Ministério Público pode, e até
deve estar tomando a decisão acertada agora, mas
será sempre criticado pela postura dúbia e a omissão
durante a campanha eleitoral, até mesmo porque se
assim tivesse agido durante as eleições, os números
atuais da Covid-19 seriam menores.
Site:
https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/01/14/doispesos-e-duas-medidas-10/
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BLOG MARCO D EÇA - NOTÍCIAS. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público quer inviabilizar précarnaval no Maranhão
Marco Aurélio D Eça

Assim como fez com os bailes de Reveillon , o
Ministério Público já mandou recado contra os bailes
pré-carnavalescos - e contra o próprio Carnaval - em
São Luís e no interior maranhense.
Numa nota divulgada nesta quarta-feira, 13, o parquêt
anunciou o planejamento de uma "atuação
coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de carnaval".
isso significa dizer que eventos de pré-carrnaval, como
os bailes do Centro histórico, blocos de bairros e
eventos em bares e restaurantes podem receber visita
de fiscais e da polícia.
Na prática, com a nota, o Ministério Público tenta
inviabilizar a organização desses bailes populares
antes mesmo de sua realização, já que, com a
ameaça da presença policial, foliões acabam evitando
comprar pulseiras ou abadás pra participar da festa.
- Evitar a ocorrência de situações que favoreçam o
aumento de casos de Covid-19 no estado é uma
necessidade preeminente - afirma o documento do
MP. Veja abaixo a íntegra da nota:
NOTA
O Ministério Público do Maranhão, reforçando seu
papel de defesa dos direitos da população e
respeitando a independência funcional de cada
membro, informa que está planejando uma atuação de
forma coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval, assim como tem feito
desde o início da pandemia. Esclarece ainda que
evitar a ocorrência de situações que favoreçam o
aumento de casos de Covid-19 no estado é uma
necessidade preeminente. O Ministério Público do
Maranhão ressalta que, nos limites de suas
atribuições, continuará atuando no sentido de proteger
a saúde população maranhense.
Site:
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2021/01/14/ministe
rio-publico-quer-inviabilizar-pre-carnaval-no-maranhao/
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BLOG NETO FERREIRA. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Promotoria requer a suspensão de motoristas
irregulares da Saúde e Educação de Matões
Por meio de Ação Civil Pública, proposta no dia 11
de janeiro, o Ministério Público do Maranhão
requereu à Justiça que determine, em caráter liminar,
a suspensão das atividades de todos os motoristas
atrelados às secretarias municipais de Educação e de
Saúde que não atendam aos requisitos exigidos pela
legislação de trânsito para o transporte de pessoas.
Formulada pelo promotor de justiça Renato Ighor
Viturno Aragão, a manifestação ministerial teve como
alvo o Município de Matões e o prefeito Fernando
Araújo Coutinho.

Ao final, a Promotoria requereu a comprovação das
qualificações técnicas e da regularização de todos os
motoristas apresentados
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/01/promotoria
-requer-a-suspensao-de-motoristas-irregulares-dasaude-e-educacao-de-matoes/

Em caso de atraso ou descumprimento da medida, foi
sugerido o pagamento de multa no valor de R$ 1 mil
diários, no limite de até R$ 100 mil, pelo Município de
Matões e pelo prefeito Ferdinando Araújo.
A Promotoria de Justiça de Matões tomou
conhecimento da situação irregular de motoristas que
atuam nas secretarias municipais de Saúde e
Educação, no transporte de pessoas, por meio de um
ofício encaminhado pela Câmara de Vereadores.
Visando a apurar o caso, foram solicitadas
informações à Prefeitura de Matões sobre as
condições dos motoristas. Também foram requisitados
mais dados à Câmara de Vereadores quanto às
irregularidades apontadas.
Em resposta, a Câmara de Vereadores informou que o
transporte de alunos nas localidades Laranjeiras,
Buritirana, Santo Antônio, Santa Luzia, Pedreira, Buriti
Frio, Mandacaru, Limoeiro e Barra da Ininga estava
sendo realizado por meio de motoristas irregulares,
bem como a condução da ambulância do SAMU.
Já a Prefeitura encaminhou cópias das carteiras de
habilitação (CNH) dos motoristas pertencentes a cada
secretaria.
Em seguida, o Ministério Público realizou a inspeção
dos documentos apresentados, constatando que
alguns dos motoristas estavam com categorias
incompatíveis para a função, bem como não foram
fornecidas informações relativas ao cometimento de
infração nos últimos meses e se eles fizeram cursos
de especialização e de reciclagem em direção.
Também foi percebida a existência de motoristas com
carteiras vencidas.
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BLOG EDUARDO ERICEIRA. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Coren pede providências contra médico
acusado de estupro
Eduardo Ericeira

O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
(Coren) solicitou, oficialmente, nesta quarta-feira, 13,
ao Ministério Público do Maranhão, a apuração de
um suposto caso de estupro que teria sido cometido
pelo médico e policial militar Allan Xavier Dias contra
uma profissional de enfermagem no Hospital Genésio
Rêgo, em São Luís.
O ofício foi entregue pelo presidente do referido
conselho, José Carlos Costa Araújo Júnior, ao
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau. De
acordo com o documento, após ser vítima da violência
sexual, na madrugada do último domingo, 10, a
técnica de enfermagem denunciou o fato à Delegacia
Especial da Mulher.
Após a conclusão do inquérito policial, os autos devem
ser encaminhados para o Ministério Público do
Maranhão. O presidente do Coren pediu empenho e
seguimento da eventual Ação Penal.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/01/corenpede-providencias-contra-medico.html
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SÃO LUÍS - MPMA promove reunião para
discutir ações do janeiro branco
Com o objetivo de organizar as atividades para o
janeiro branco, o Ministério Público do Maranhão
realizou, na manhã desta quarta-feira, 13, por meio do
Centro de Apoio Operacional dos Direitos
Humanos, uma reunião com representantes de
entidades e órgãos públicos que atuam junto ao Fórum
Estadual de Prevenção da Automutilação e do
Suicídio, coordenado pelo MPMA.
Durante o encontro, coordenado pela promotora de
justiça Cristiane Lago, foi discutida a organização do
evento direcionado para adolescentes a ser realizado
na próxima quarta-feira, 20, na Praça das Árvores, no
bairro do Cohatrac, em São Luís. Em razão das
medidas de distanciamento, a atividade receberá um
público de, no máximo, 50 pessoas.
Na ocasião, serão oferecidas palestras e atividades
sobre saúde física e mental, bem como acerca de
nutrição e religiosidade. O público poderá participar
também de atividades de relaxamento, alongamento e
acompanhar uma apresentação musical. No final, será
realizado o sorteio de uma pintura.
Segundo Cristiane Lago, as ações visam despertar a
sociedade, especialmente o público-alvo do evento,
para a importância do cuidado com a saúde mental.
"Nosso objetivo é sensibilizar a sociedade maranhense
para que todos atuem na prevenção do suicídio e da
automutilação que, infelizmente, acometem tantas
pessoas, especialmente os mais jovens", disse a
coordenadora do CAOp-Direitos Humanos.
Participaram da reunião o deputado estadual
Wellington do Curso, que foi um dos idealizadores do
Fórum; bem como representantes das Secretarias
Estaduais de Saúde e Segurança Pública, das
Secretarias Municipais de Educação e Saúde, do
Centro de Valorização da Vida, do Comitê da Praça
das Árvores, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Maranhão e da Assembleia Legislativa do Estado.
Site: https://omaranhense.com/sao-luis-mpma-promovereuniao-para-discutir-acoes-do-janeiro-branco/
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Coren pede que MP investigue caso de
estupro em hospital
Da Redação

Na última quarta-feira (13), o Conselho Regional de
Enfermagem do Maranhão (Coren) solicitou ao
Ministério Público do Maranhão a apuração de um
caso de estupro que teria ocorrido no último domingo
(10), no hospital Genésio Rêgo, localizado no bairro
Vila Palmeira, em São Luís.
O ofício foi entregue pelo presidente do Coren, José
Carlos Costa Araújo Júnior, ao procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau. Segundo o documento, após
ser vítima da violência sexual, na madrugada do último
(10), a técnica de enfermagem denunciou o ocorrido à
Delegacia Especial da Mulher.
Leia também
O Conselho requisitou que, após a conclusão do
inquérito policial, os autos devem ser encaminhados
para o Ministério Público do Maranhão. Além disso, o
presidente da instituição pediu empenho e seguimento
da eventual Ação Penal.
A técnica de enfermagem, vítima de um crime de
estupro que teria acontecido nas dependências do
Hospital Genésio Rêgo, em São Luís, realizou exames
no Instituto Médico Legal. A partir do laudo, o caso,
que está sendo acompanhado pela Casa da Mulher
Brasileira, dará prosseguimento.
O suspeito, capitão da Polícia Militar do Maranhão, e
médico, de 35 anos, nega o crime e disse que houve
consentimento. Ele foi preso, em flagrante e conduzido
ao presídio do "Manelão", que fica dentro do
Comando-Geral da Polícia Militar do MA, mas após
audiência de custódia ele foi liberado pela Justiça e
recebeu liberdade provisória.
De acordo com a diretora da Casa da Mulher
Brasileira, Susan Lucena, a vítima realizou todos os
procedimentos e está sendo acompanhada pela CMB.
Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2021/01/corenpede-que-mp-investigue-caso-de-estupro-em-hospital/
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Ministério Público promove reunião para
discutir ações do janeiro branco
Aquiles Emir

Com o objetivo de organizar as atividades para o
janeiro branco, o Ministério Público do Maranhão
realizou, na manhã desta quarta-feira, 13, por meio do
Centro de Apoio Operacional dos Direitos
Humanos, uma reunião com representantes de
entidades e órgãos públicos que atuam junto ao Fórum
Estadual de Prevenção da Automutilação e do
Suicídio, coordenado pelo MPMA.
Durante o encontro, coordenado pela promotora de
justiça Cristiane Lago, foi discutida a organização do
evento direcionado para adolescentes a ser realizado
na próxima quarta-feira, 20, na Praça das Árvores, no
bairro do Cohatrac, em São Luís. Em razão das
medidas de distanciamento, a atividade receberá um
público de, no máximo, 50 pessoas.
Na ocasião, serão oferecidas palestras e atividades
sobre saúde física e mental, bem como acerca de
nutrição e religiosidade. O público poderá participar
também de atividades de relaxamento, alongamento e
acompanhar uma apresentação musical. No final, será
realizado o sorteio de uma pintura.
Segundo Cristiane Lago, as ações visam despertar a
sociedade, especialmente o público-alvo do evento,
para a importância do cuidado com a saúde mental.
"Nosso objetivo é sensibilizar a sociedade maranhense
para que todos atuem na prevenção do suicídio e da
automutilação que, infelizmente, acometem tantas
pessoas, especialmente os mais jovens", disse a
coordenadora do CAOp-Direitos Humanos.
Participaram da reunião o deputado estadual
Wellington do Curso, que foi um dos idealizadores do
Fórum; bem como representantes das Secretarias
Estaduais de Saúde e Segurança Pública, das
Secretarias Municipais de Educação e Saúde, do
Centro de Valorização da Vida, do Comitê da Praça
das Árvores, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Maranhão e da Assembleia Legislativa do Estado.
Site: https://maranhaohoje.com/ministerio-publicopromove-reuniao-para-discutir-acoes-do-janeiro-branco/
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Ministério Público diz que planeja atuar para
impedir aglomerações durante o Carnaval no
MA
Por G1 MA - São Luís

O Ministério Público do Maranhão anunciou que vai
atuar para impedir aglomerações antes e durante o
período de Carnaval . Uma nota afirma que a atitude
visa evitar a ocorrência de situações que favoreçam o
aumento de casos de Covid-19 no estado.
O Ministério Público do Maranhão, reforçando seu
papel de defesa dos direitos da população e
respeitando a independência funcional de cada
membro, informa que está planejando uma atuação de
forma coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval, assim como tem feito
desde o início da pandemia. Esclarece ainda que,
evitar a ocorrência de situações que favoreçam o
aumento de casos de Covid-19 no estado é uma
necessidade preeminente. O Ministério Público do
Maranhão ressalta que, nos limites de suas
atribuições, continuará atuando no sentido de proteger
a saúde população maranhense , diz a nota.
Questionada pelo G1, a assessoria do Ministério
Público do Maranhão ainda não informou quais
municípios poderiam ser alvo de ações judiciais para
que haja uma proibição das festas carnavalescas, nos
moldes do que ocorreu nas festividades de Réveillon.
Segundo a assessoria, o MP ainda estaria alinhando
essas possíveis ações.
No interior do Maranhão, houve prefeito que deu
indícios de que promoveria festas carnavalescas em
2021. No início do ano, o prefeito de Peritoró, Dr.
Junior (PP), provocou uma grande aglomeração
durante uma festa de posse na cidade e aproveitou
para falar sobre o carnaval.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/01/14/mi
nisterio-publico-diz-que-planeja-atuar-para-impediraglomeracoes-durante-o-carnaval-no-maranhao.ghtml
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MPMA requer a suspensão de motoristas
irregulares que atuam na Saúde e Educação
Por meio de Ação Civil Pública, proposta no dia 11
de janeiro, o Ministério Público do Maranhão
requereu à Justiça que determine, em caráter liminar,
a suspensão das atividades de todos os motoristas
atrelados às secretarias municipais de Educação e de
Saúde que não atendam aos requisitos exigidos pela
legislação de trânsito para o transporte de pessoas.
Formulada pelo promotor de justiça Renato Ighor
Viturno Aragão, a manifestação ministerial teve como
alvo o Município de Matões e o prefeito Ferdinando
Araújo Coutinho.
Em caso de atraso ou descumprimento da medida, foi
sugerido o pagamento de multa no valor de R$ 1 mil
diários, no limite de até R$ 100 mil, pelo Município de
Matões e pelo prefeito Ferdinando Araújo.
IRREGULARIDADES A Promotoria de Justiça de
Matões tomou conhecimento da situação irregular de
motoristas que atuam nas secretarias municipais de
Saúde e Educação, no transporte de pessoas, por
meio de um ofício encaminhado pela Câmara de
Vereadores.
Visando a apurar o caso, foram solicitadas
informações à Prefeitura de Matões sobre as
condições dos motoristas. Também foram requisitados
mais dados à Câmara de Vereadores quanto às
irregularidades apontadas.
Em resposta, a Câmara de Vereadores informou que o
transporte de alunos nas localidades Laranjeiras,
Buritirana, Santo Antônio, Santa Luzia, Pedreira, Buriti
Frio, Mandacaru, Limoeiro e Barra da Ininga estava
sendo realizado por meio de motoristas irregulares,
bem como a condução da ambulância do SAMU.

carteiras vencidas.
Ao final, a Promotoria requereu a comprovação das
qualificações técnicas e da regularização de todos os
motoristas apresentados.
Em agosto de 2019 foi realizada uma audiência na
sede da Promotoria de Justiça, em que foram ouvidos
o secretário de Saúde e o chefe do transporte escolar,
quando foram apontadas irregularidades nas
documentações e nas informações profissionais de
quatro motoristas vinculados à Secretaria Municipal de
Saúde e de 13 condutores lotados na Secretaria de
Educação.
No final do ano de 2019 o Ministério Público
promoveu uma audiência pública para ouvir a
população local, na qual foi apontada a falta de
segurança nos veículos utilizados para o transporte de
alunos da rede pública municipal, notadamente a
atuação de motoristas que não possuem a perícia
necessária para a condução dos alunos.
"O Município de Matões foi inerte durante todo esse
tempo e não teve interesse em solucionar o impasse
em questão ou comprovar as suas ações.
Considerando que os alunos da rede pública de ensino
e os doentes da rede pública de saúde continuam
expostos a um transporte conduzido por pessoas
inabilitadas, outra alternativa não resta senão buscar
no Poder Judiciário que o demandado seja compelido
a regularizar as prestações de transportes nas áreas
da educação e da saúde", disse o promotor de
justiça. (CCOM-MPMA)

Já a Prefeitura encaminhou cópias das carteiras de
habilitação (CNH) dos motoristas pertencentes a cada
secretaria.
Em seguida, o Ministério Público realizou a inspeção
dos documentos apresentados, constatando que
alguns dos motoristas estavam com categorias
incompatíveis para a função, bem como não foram
fornecidas informações relativas ao cometimento de
infração nos últimos meses e se eles fizeram cursos
de especialização e de reciclagem em direção.
Também foi percebida a existência de motoristas com
1

EXTRA / MA - POLITICA - pág.: 03. Qui, 14 de Janeiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP vai atuar para impedir aglomerações no
carnaval
Ministério Público do Maranhão (MPMA) emitiu nota
oficial para informar sobre as ações no período
carnavalesco em todo o estado.
Segundo o órgão, haverá uma atuação conjunta das
promotorias para impedir aglomerações no préCarnaval e no Carnaval.
NOTA O Ministério Público do Maranhão, reforçando
seu papel de defesa dos direitos da população e
respeitando a independência funcional de cada
membro, informa que está planejando uma atuação de
forma coordenada para impedir aglomerações antes e
durante o período de Carnaval, assim como tem feito
desde o início da pandemia. Esclarece ainda que
evitar a ocorrência de situações que favoreçam o
aumento de casos de Covid-19 no estado é uma
necessidade preeminente. O Ministério Público do
Maranhão ressalta que, nos limites de suas
atribuições, continuará atuando no sentido de proteger
a saúde população maranhense.
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