COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

CLIPPING
30 e 31
de janeiro
de 2021

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Sáb, 30 de Janeiro de 2021
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Delegado da Polícia Civil do Maranhão
morre vítima da Covid-19
Por G1 MA - São Luís

Morreu na manhã deste sábado (30) o delegado da
Polícia Civil Antonio Carlos Martins, vítima de
complicações da Covid-19.
Antonio era paulista de São José do Rio Preto, tinha
49 anos, casado, e deixa um filho. No Maranhão,
atualmente, o delegado atuava no serviço de
inteligência da Polícia Civil.
Colegas de profissão consideravam Antonio um
homem íntegro, grande profissional e amigo. Em nota,
a Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Maranhão e o Sindicado dos Policiais Civis
lamentaram a morte do delegado.
Servidor que exerceu com zelo e dedicação o seu
trabalho de servir à sociedade maranhense. O Sistema
de Segurança Pública Maranhense se solidariza com
seus familiares, amigos e colegas, neste momento de
dor e consternação , diz a nota da SSP.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/01/30/del
egado-da-policia-civil-do-maranhao-morre-vitima-dacovid-19.ghtml
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ANDRÉ GOSSAIN ASSUME O
COMANDO DA DELEGACIA GERAL DE
POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO
Paulo Roberto

Em cerimônia realizada no auditório da Delegacia
Geral de Polícia Civil, no bairro Outeiro da Cruz, o
delegado André Gossain foi empossado como o novo
Delegado Geral de Polícia Civil do Maranhão.

Jefferson Portela, pelo voto de confiança e firmo aqui o
nosso compromisso de continuarmos, de forma
incisiva e integrada, com as ações de combate à
criminalidade, buscando sempre mantermos o nível de
excelência da Polícia Civil em nosso estado", disse.

A cerimônia contou com a participação do Secretário
de Segurança Pública, Jefferson Portela, do
secretário-adjunto da SSP, delegado Leonardo Diniz;
do comandante geral da Polícia Militar, coronel Pedro
Ribeiro; do comandante geral do Corpo de Bombeiros,
coronel Célio Roberto; do agora ex-delegado geral,
delegado Armando Pacheco; do Perito Geral de
Natureza Criminal do Maranhão, Miguel Alves, dentre
outras autoridades.

Perfil

Durante o evento, em que ocorreu a assinatura de
posse do novo delegado geral, o secretário Jefferson
Portela parabenizou o trabalho realizado pelo
delegado Armando Pacheco no comando do órgão e
desejou ao novo comandante uma gestão firme e de
muitos resultados à sociedade maranhense.

Força Estadual Integrada de Segurança Pública

O secretário falou ainda sobre os projetos que já estão
previstos para serem executados este ano pela
secretária e que contará com o apoio ativo da
Delegacia Geral de Polícia Civil.
"Nós temos muitos projetos para este ano e o doutor
André Gossain, que é especialista em operações
policiais, chega ao comando da Polícia Civil para
justamente agregar essa operacionalidade às ações
que serão realizadas pelos nossos órgãos e que serão
ações firmes e contínuas no combate à criminalidade
no Maranhão, principalmente contra as organizações
criminosas com foco nas práticas de crime como o
tráfico de drogas", afirmou.

Delegado do Maranhão há 22 anos, André Gossain, já
trabalhou em São Luís com foco no combate ao crime
organizado e foi responsável pela fundação e
comando da Delegacia Estadual de Investigações
Criminais (DEIC) e da Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (SEIC), além do Grupo de
Operações Especiais, onde atuava.

Durante o evento, o secretário Jefferson Portela
anunciou ainda para o mês de fevereiro a implantação
da Força Estadual Integrada de Segurança, que será a
primeira força estadual integrada do país. O órgão
contará com cerca de 50 agentes entre policiais civis,
militares, bombeiros militares e peritos, terá sede
própria e equipamentos especializados, e atuará de
forma integrada e operacional em intervenções em
qualquer município do Maranhão.
Site: https://blogdopauloroberto.com.br/2021/01/andregossain-assume-o-comando-da-delegacia-geral-depolicia-civil-do-maranhao/

Já o novo delegado geral, André Gossain, aproveitou a
oportunidade para agradecer ao governador Flávio
Dino e ao secretário Jefferson Portela pela
oportunidade frente ao comando da Polícia Civil.
"Agradeço primeiramente ao senhor governador do
Estado, Flávio Dino, e ao secretário de Segurança
Pública,
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Justiça cancela show do cantor Nathanzinho
em Colinas
Luís Pablo

O evento intitulado como "Esquenta Colinas 360º" que
seria realizado amanhã, dia 31, em Colinas-MA, foi
suspender temporariamente pela Justiça.
A decisão foi do juiz Sílvio Alves Nascimento, que
acatou o pedido de Tutela Provisória de Urgência
apresentado na Ação Civil Pública pelo Ministério
Público Estadual. O MP entende que é preciso fazer a
prevenção de contágio e disseminação da Covid-19.
O magistrado diz na decisão que é "público e notório
nesta cidade e Comarca de Colinas a previsão de
realização do show questionado, para o qual é
esperado público em número muito superior a 150
(cento e cinquenta) pessoas." O que afronta o decreto
do Governo do Estado.
O show seria do cantor Nathanzinho, conhecido como
a nova sensação do forró e que vem arrastando um
grande público em suas apresentações.
Caso não seja cumprida a decisão, a multa
cominatória arbitrada pelo juiz é de R$ 100.000,00
(Cem mil reais) a ser pagar pelos organizadores e
realizadores do evento.
CLIQUE E VEJA A DECISÃO DA JUSTIÇA
Site: https://luispablo.com.br/maranhao/2021/01/justicacancela-show-do-cantor-nathanzinho-em-colinas/
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Ações são reforçadas para coibir uso
irregular de vagas de estacionamento
preferencial
Pessoas com mais de 60 anos, gestantes ou com
deficiência têm direito
garantido para utilizar as vagas de estacionamento
preferencial, conforme
preconiza o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Visando o cumprimento da
lei que beneficia este público, a Prefeitura de São Luís
intensificou as
operações para coibir o uso irregular das vagas em
diversos pontos da
capital. A ação, executada pela Secretaria Municipal
de Trânsito e
Transportes (SMTT), é realizada em estacionamentos
de repartições públicas,
shoppings, farmácias, supermercados, dentre outros
locais.
"Nosso principal objetivo é garantir o direito de quem,
de fato, precisa
desses espaços. A SMTT atua para que sejam
respeitadas as exigências legais
para uso das vagas preferenciais. Além da
fiscalização, os agentes também
desenvolvem o papel de orientadores, levando
informações importantes sobre
a utilização do benefício", explicou o secretário Cláudio
Ribeiro.
Em diversas operações as equipes se depararam com
pessoas que, mesmo tendo
o direito à vaga, não tem conhecimento de que para
usufruir daquele espaço
precisa de documentação específica. "A partir daí a
equipe assume o papel

de esclarecer e orientar o cidadão, direcionando ao
serviço de emissão do
selo para estacionamento preferencial, que é ofertado
à população
gratuitamente pela SMTT", destacou o agente de
trânsito Domingos.
Para Elias Rodrigues, de 63 anos, "as operações da
SMTT são positivas, pois
asseguram o direito do uso das vagas preferenciais
pelo público para o qual
elas são destinadas e que, por se tratarem de espaços
mais próximos à
entrada dos estabelecimentos, facilitam o acesso ao
local de destino como,
por exemplo, lojas, supermercados, clínicas, dentre
outros", frisou o idoso.
O titular da Promotoria de Proteção à Pessoa Idosa do
Ministério Público,
em São Luís, José Augusto Cutrim Gomes, explicou
que é de extrema
importância reforçar a necessidade do respeito às
vagas de estacionamento
destinadas ao público específico. "Primeiramente é
preciso fomentar na
sociedade o senso de cidadania, para que seja
respeitado o uso dos espaços
por quem, de fato, tem direito assegurado pela
legislação. Após essa
conscientização, fica a cargo da SMTT fiscalizar o
cumprimento desta lei
tão importante", afirmou o promotor.
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Emissão do selo
Para ter acesso ao selo de estacionamento
preferencial, o interessado deve apresentar toda a
documentação pessoal (RG, CPF e CNH) - original e
cópia e comprovante de endereço na
Superintendência de Trânsito da SMTT, localizada na
sede do órgão (Ipase) ou no Viva Cidadão do
Shopping da Ilha. As pessoas com deficiência, além
dos documentos já descritos, precisam entregar
também o laudo médico credenciado, atestando a
necessidade especial.
O serviço é gratuito e pode ser solicitado na secretaria
de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, na sextafeira, das 9h às 13h ou no Viva Cidadão do Shopping
da Ilha, a partir das 10h. A SMTT também disponibiliza
no site www.saoluis.ma.gov.br/smtt o requerimento em
formato PDF e listagem de toda documentação
necessária para a solicitação do selo.
Site: https://portalguara.com/acoes-sao-reforcadas-paracoibir-uso-irregular-de-vagas-de-estacionamentopreferencial/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA emite Recomendação sobre festas
carnavalescas
São Luís - A 1ª Promotoria de Justiça de Paço do
Lumiar emitiu, nesta quinta-feira, 28, uma
Recomendação que trata da realização de festas,
shows e outros eventos com aglomeração de pessoas
no município. O documento, assinado pela promotora
de justiça Gabriela Brandão da Costa Tavernard, foi
encaminhado à prefeita Maria Paula Azevedo Desterro
e aos delegados da Delegacia Especial do Maiobão e
Delegacia Especial de Paço do Lumiar.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/01/30/mpm
a-emite-recomendacao-sobre-festas-carnavalescas/
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ASSUNTOS AFINS

Região Metropolitana de SL tem oito mortes
em pouco mais de 24 horas
São Luís - Da manhã de quinta-feira, 28, até a
madrugada de sexta-feira, 29, ocorreram oito
assassinatos na Região Metropolitana de São Luís. O
mês de janeiro ainda nem acabou e os dados da
Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam 35
mortes violentas na Grande Ilha. Entre essa
quantidade, 31 foram caracterizados como homicídio
doloso e 95% desses casos ocasionados por arma de
fogo.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/01/30/gran
de-ilha-teve-oito-mortes-em-pouco-mais-de-24-horas/
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ASSUNTOS AFINS

MPMA E MPF acionam Justiça para proibir
eventos de médio e grande porte em
Imperatriz e região
ACP se estende a municípios e Estado pedindo
proibição de atividades carnavalescas e qualquer
evento acima de 150 pessoas_
O Ministério Público do Maranhão e o Ministério
Público Federal acionaram a Justiça Federal contra
os municípios de Imperatriz, Sítio Novo, Governador
Edison Lobão e o Estado do Maranhão na última
terça-feira, 26. A Ação Civil Pública pede que a
Justiça obrigue os entes a não autorizarem eventos de
médio e grande porte, a exemplo de festas, shows e
similares, com apresentações artísticas ou não, em
desrespeito às normas sanitárias estaduais vigentes.
O MPMA e MPF requerem, ainda, a revogação das
autorizações já concedidas, bem como a efetiva
fiscalização de possíveis festas clandestinas ou
eventos já autorizados que desrespeitem as normas
sanitárias. Os municípios e o Estado do Maranhão
foram citados para se manifestar no prazo de 72
horas. Em Imperatriz, após a intimação, o Município
publicou novo decreto para proibir atividades
carnavalescas e qualquer evento acima de 150
pessoas.
A Ação Civil Pública foi assinada pelo titular da 5ª
Promotoria de Justiça Especializada em Saúde de
Imperatriz, Thiago de Oliveira Costa Pires, e pelos
procuradores da República Paulo Henrique Cardozo,
Alexandre Ismail Miguel e Cecília Vieira de Melo
Leitão.
DADOS
Na ação foram ressaltados os dados publicados no
Portal Coronavírus Brasil ( https://covid.saude.gov.br/
). Até a data do dia 28 de janeiro, às 17h12, o país já
somava 8.996.876 de casos confirmados de infecção
pela doença e 220.661 óbitos decorrentes da Covid19. Consta que no estado do Maranhão os casos
confirmados são 206.269, totalizando 4.662 óbitos.
Já no município de Imperatriz, até 28 de janeiro, foram
registrados 9.059 casos de covid-19. Isso torna o
Município de Imperatriz o segundo maior em número
de casos no Estado, sendo 414 mortes, com taxa de
letalidade de 4,58%, de acordo com o portal

https://www.corona.ma.gov.br/ . Somam-se a esses,
outros 565 casos e 8 óbitos no município de
Governador Edison Lobão, além de 1.451 casos e 15
óbitos no município de Sítio Novo.
Com informações da Secretaria de Estado do Saúde
do Maranhão no dia 25 de janeiro, a taxa de ocupação
dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
exclusivos para pacientes com Covid-19 na região de
Imperatriz, já superava 93% da capacidade. Os leitos
clínicos exclusivos para Covid-19 já alcançam
percentual de ocupação de aproximadamente 50%.
Já a taxa de ocupação de leitos do hospital de
campanha também aumentou 40% entre os dias 18 e
22 de janeiro deste ano.
AGLOMERAÇÕES
Apesar de esforços para restringir as festividades, a
ACP enfatiza que shows com grandes aglomerações
continuam a ser realizadas no Município de Imperatriz
e redondezas. Os representantes ministeriais
destacaram a festa realizada no dia 16 de janeiro,
denominada Noite do Piseiro, no Parque de
Exposições de Imperatriz, e o Volume Festival,
realizado no dia 23 de janeiro.
Por meio de registros com fotos disponíveis em redes
sociais, pessoas compareceram ao local sem
máscaras, promovendo aglomerações na entrada e no
interior do espaço que não dispunha de pontos para
higienização das mãos.
"Os registros revelam absoluta ausência de uso de
máscaras, nenhum distanciamento social,
aglomerações na entrada e no interior do espaço do
evento, presença de número muito superior a 150
pessoas, inexistência de pontos próximos para
constante higienização de mãos, como se pode, sem
esforço, observar", destacam os representantes
ministeriais na ACP.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/889619/mpma-e-mpfacionam-justica-para-proibir-eventos-de-medio-egrande-porte-em-imperatriz-e-regiao
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA orienta Governo do Estado a
atualizar protocolos de segurança com
segmentos de economia
Eduardo Ericeira

Na tarde desta quarta-feira (27), na Procuradoria Geral
de Justiça do Maranhão, a Secretaria de Indústria,
Comércio e Energia (Seinc), representando o Governo
do Maranhão, foi convocada pelo Ministério Público
do Maranhão (MP-MA) para debater sobre a
atualização dos protocolos sanitários no atual
momento, levando em consideração o aumento do
número de casos de coronavírus em todo o país.
A reunião contou com representantes do MP-MA, da
Seinc, da Defensoria Pública do Estado (DPE-MA), da
Vigilância Sanitária Estadual, da Procuradoria-Geral
do Estado do Maranhão (PGE-MA), da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem), entre
outras entidades.

para definir estas novas medidas. "Reunimos para que
possamos fazer a coisa certa, sem ferir ninguém, para
que todo mundo atue com saúde e vida", reforçou o
procurador.
O Prefeito de Tuntum e Tesoureiro da FAMEM,
Fernando Pessoa, afirmou que a medida tomada pelos
órgãos é necessária. "Estamos vivendo um momento
de crise e estamos sofrendo muito com isso. Esse
momento [de atualização dos protocolos] é importante
para o povo do nosso Estado. A Famem irá cumprir o
que for definido", pontuou.
"Um passo importante foi dado nesta reunião, que é da
classe empresarial ser ouvida. Este é um grande
avanço: a busca pelo diálogo", acrescentou o
empresário Marcelo Aragão.

Durante a reunião, foram analisados dados sobre a
nova variação do coronavírus iniciada em território
brasileiro, pontuando o aumento do número de casos
e a necessidade de medidas urgentes para diminuir a
contaminação.

Também participaram da reunião representantes: do
Sindicato Municipal de Bares e Restaurantes
(Sindebares); da Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes (Abrasel); dos cerimonialistas e de casas
de eventos e festas com público pagante.

O MP-MA pontuou que novos diálogos com toda a
classe empresarial ajudarão a atualizar os protocolos
específicos para o atual período - considerando o
Decreto n. 36.462, publicado no dia 22 de janeiro de
2021, que prevê a suspensão das comemorações de
Carnaval neste ano, tanto em ambientes públicos
quanto em privados.

Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/01/mp-maorienta-governo-do-estado.html

"Nossa maior preocupação agora é conter a
disseminação do coronavírus. Nós, mais do que
nunca, precisamos da colaboração de toda a
população, do Governo do Estado, dos órgãos e dos
empresários para que sejam cumpridas as medidas,
as fiscalizações e mantidas as ações de prevenção da
doença. Nós precisamos fazer os movimentos corretos
e esses movimentos precisam de planejamento", disse
o secretário.
Ainda esta semana, serão informados novos
protocolos que prevêem determinações relacionadas
às festas de pré-Carnaval e Carnaval. O Procurador
Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, afirma que o
caminho certo começa com a união das instituições
1
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MPMA recomenda cancelamento de festas
de Carnaval com aglomeração em Paço do
Lumiar
Daniel Matos

A 1ª Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar emitiu,
nesta quinta-feira, 28, uma Recomendação que trata
da realização de festas, shows e outros eventos com
aglomeração de pessoas no município. O documento,
assinado pela promotora de justiça Gabriela Brandão
da Costa Tavernard, foi encaminhado à prefeita Maria
Paula Azevedo Desterro e aos delegados da
Delegacia Especial do Maiobão e Delegacia Especial
de Paço do Lumiar.
À Prefeitura de Paço do Lumiar, foi recomendado o
cancelamento de qualquer evento, público ou privado,
com previsão de grande aglomeração de pessoas.
Para isso, devem ser cancelados alvarás já
concedidos para festas, shows e eventos similares.
O Município não deverá emitir novos alvarás enquanto
perdurar a classificação da Covid-19 como pandemia e
nem promover, direta ou indiretamente, festas
carnavalescas em 2021.
Revogação de licenças
Para a Polícia Civil foi recomendada a revogação de
licenças eventualmente já expedidas para festas,
shows e outros eventos com previsão de grande
aglomeração de pessoas, impedindo a sua realização
com uso da força pública em caso de desobediência.
Também não devem ser expedidas novas licenças
enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus.
Tanto a Prefeitura de Paço do Lumiar quanto a Polícia
Civil deverão encaminhar, em cinco dias, documentos
comprobatórios das ações realizadas para
cumprimento da Recomendação.
Fonte : Ministério Público do Maranhão
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/01/30/
mpma-recomenda-cancelamento-de-festas-de-carnavalcom-aglomeracao-em-paco-do-lumiar/
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Em dois dias, Ouvidoria Nacional do MP
recebe 321 manifestações sobre "fura-fila"
na vacinação contra a Covid-19
Desde essa quarta-feira, 27 de janeiro, a Ouvidoria
Nacional do Ministério Público recebeu 321
manifestações sobre casos de "fura-fila" na vacinação
contra a Covid-19. Do total, 240 chegaram por
WhatsApp, 33 pelo sistema da Ouvidoria Nacional, 33
por e-mail, dez pelo Instagram e cinco pelo Facebook.
As representações, em razão da urgência e
excepcionalidade, serão encaminhadas imediatamente
às respectivas unidades e ramos do Ministério
Público para que sejam averiguadas e tomadas as
providências cabíveis.
Qualquer cidadão pode denunciar casos de "fura-fila".
Para isso, pode acionar a Ouvidoria Nacional do MP
por meio do Whatsapp (61 3366-9229), do e-mail
ouvidoria@cnmp.mp.br , de mensagem direta nos
perfis do CNMP nas redes sociais (Facebook,
Instagram e Twitter), ou de formulário eletrônico
disponível na página da ONMP.
Site: https://omaranhense.com/em-dois-dias-ouvidorianacional-do-mp-recebe-321-manifestacoes-sobre-furafila-na-vacinacao-contra-a-covid-19/
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Thaiza Hortegal lamenta fracasso em
licitação de ferry-boat e pede força-tarefa
Considerada uma das bandeiras da deputada estadual
Dra. Thaiza Hortegal (PP), a melhoria no serviço de
transporte aquaviário entre Ponta da Espera e Cujupe
tem sido uma luta incansável da parlamentar junto à
Agência de Mobilidade Urbana do Maranhão, desde
o início do seu mandato, em 2019.
Nesta quinta-feira (28), a parlamentar lamentou o
resultado da licitação da MOB no modo Concorrência
(Nº 01/2020), declarada "FRACASSADA" pela
agência, "enquanto as empresas se perpetuam nos
velhos problemas e preocupações".
"Lamentável! Mais uma tentativa de licitação e
voltamos à estaca zero. Enquanto isso, vejo a
constante intervenção do Governo do Maranhão, do
Ministério Público com o novo TAC, a atuação do
Procon e minhas constantes cobranças, mas as
embarcações continuam com os mesmos problemas e
preocupações. Desde o início da semana, tenho
recebido inúmeras reclamações a respeito de panes e
insatisfações dos consumidores em relação aos
serviços prestados pelas empresas de ferry-boat,
principalmente da Serviporto", declarou a deputada.
Força-tarefa
Thaiza Hortegal diz, ainda, acreditar que o governador
Flávio Dino (PCdoB) encerre sua gestão resolvendo o
problema que, até hoje, nenhum governo conseguiu. E
propôs uma força-tarefa entre os poderes para ajudar
na finalização de um novo edital.
"Tenho fé de que o governador Flávio Dino não vai
terminar sua gestão com esse gargalo. E, diante desse
fracasso, quero propor uma união dos poderes, que
todos os órgãos citados aqui, e o que mais for
necessário, para realizarmos uma força-tarefa e
garantir agilidade para um novo edital e o mais rápido
possível abrir novo processo licitatório, único meio
para a tão sonhada vinda de novas empresas
realmente comprometidas com os serviços. Não vou
desistir dessa luta!", finalizou.
Site: https://omaranhense.com/thaiza-hortegal-lamentafracasso-em-licitacao-de-ferry-boat-e-pede-forca-tarefa/
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PGJ recebe Rede de Cidadania de Açailândia
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, nesta quarta-feira, 27, na sede da
Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís,
representantes da Rede de Cidadania de Açailândia.
O grupo veio tratar da situação existente da Câmara
Municipal, na qual nove vereadores tiveram seus
mandatos extintos pelo presidente da Casa,
Josibeliano Farias.
O caso está sendo acompanhado diretamente pela 2ª
Promotoria de Justiça Especializada de Açailândia e já
chegou ao Superior Tribunal de Justiça, onde a
Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão tentou a
suspensão de uma medida liminar, que foi negada.
Durante a reunião, que foi acompanhada pela chefe da
Assessoria Especial da Procuradoria Geral de Justiça,
Lúcia Cristiana Silva Chagas, e pelo promotor de
justiça Joaquim Ribeiro de Souza Júnior, assessor
especial da PGJ, Eduardo Nicolau garantiu que o
Ministério Público fará tudo que for possível para
restabelecer a ordem e a seriedade da eleição de
2020. "A vontade do povo precisa ser respeitada",
afirmou.
Site: https://omaranhense.com/pgj-recebe-rede-decidadania-de-acailandia/
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Ação fiscaliza uso irregular de vagas de
estacionamento preferencial em São Luís
Ação é realizada em estacionamentos de repartições
públicas, shoppings, farmácias, supermercados,
dentre outros locais (Foto: Divulgação)
Pessoas com mais de 60 anos, gestantes ou com
deficiência têm direito garantido para utilizar as vagas
de estacionamento preferencial , conforme preconiza o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Visando o
cumprimento da lei que beneficia este público, a
Prefeitura de São Luís informou que intensificou as
operações para coibir o uso irregular das vagas em
diversos pontos da capital. A ação, executada pela
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
(SMTT), é realizada em estacionamentos de
repartições públicas, shoppings, farmácias,
supermercados, dentre outros locais.
Em diversas operações, as equipes se depararam com
pessoas que, mesmo tendo o direito à vaga, não tem
conhecimento de que, para usufruir daquele espaço,
precisa de documentação específica. "A partir daí a
equipe assume o papel de esclarecer e orientar o
cidadão, direcionando ao serviço de emissão do selo
para estacionamento preferencial, que é ofertado à
população gratuitamente pela SMTT", destacou o
agente de trânsito Domingos.

Para ter acesso ao selo de estacionamento
preferencial, o interessado deve apresentar toda a
documentação pessoal (RG, CPF e CNH) - original e
cópia e comprovante de endereço na
Superintendência de Trânsito da SMTT, localizada na
sede do órgão (Ipase) ou no Viva Cidadão do
Shopping da Ilha. As pessoas com deficiência, além
dos documentos já descritos, precisam entregar
também o laudo médico credenciado, atestando a
necessidade especial.
O serviço é gratuito e pode ser solicitado na secretaria
de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, na sextafeira, das 9h às 13h ou no Viva Cidadão do Shopping
da Ilha, a partir das 10h. A SMTT também disponibiliza
no site www.saoluis.ma.gov.br/smtt , o requerimento
em formato PDF e listagem de toda documentação
necessária para a solicitação do selo.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/01/30/acaofiscaliza-uso-irregular-de-vagas-de-estacionamentopreferencial-em-sao-luis/

"Nosso principal objetivo é garantir o direito de quem,
de fato, precisa desses espaços. A SMTT atua para
que sejam respeitadas as exigências legais para uso
das vagas preferenciais. Além da fiscalização, os
agentes também desenvolvem o papel de
orientadores, levando informações importantes sobre a
utilização do benefício", explicou o secretário Cláudio
Ribeiro.
O titular da Promotoria de Proteção à Pessoa Idosa do
Ministério Público, em São Luís, José Augusto
Cutrim Gomes, explicou a importância de reforçar a
necessidade do respeito às vagas de estacionamento
destinadas ao público específico. "Primeiramente é
preciso fomentar na sociedade o senso de cidadania,
para que seja respeitado o uso dos espaços por quem,
de fato, tem direito assegurado pela legislação. Após
essa conscientização, fica a cargo da SMTT fiscalizar
o cumprimento desta lei tão importante", afirmou o
promotor.
Emissão do selo
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A pedido do MPMA, Justiça suspende
evento para evitar aglomerações
Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça concedeu liminar para decretar a
suspensão imediata da realização do evento
organizado pelo grupo Identidade LGBT de Bacabal,
alusivo ao dia da Visibilidade Trans, previsto para
ocorrer nesta sexta-feira, 29, às 18h, na Praça 17 de
abril.
O titular do Juizado Especial Cível e Criminal de
Bacabal determinou que o Município de Bacabal adote
as medidas necessárias para a proibição do ato,
fixando ainda que sua realização, em outra data,
enquanto durar a pandemia, dependerá de expressa
autorização judicial.
Em caso de descumprimento da ordem, o Município
de Bacabal e o grupo Identidade LGBT serão punidos
com multa no valor de R$ 50 mil, para cada um.
Para a promotora de justiça Sandra Soares de Pontes,
autora da Ação Civil Pública, a realização do evento
poderá gerar danos irreversíveis à saúde pública,
diante da crise mundial ocasionada pelo coronavírus,
além de descumprir o Decreto Estadual nº 36.203, de
30 de setembro de 2020.
"Evento de tamanha proporção tem grande
probabilidade de desrespeito às regras de
distanciamento social e das medidas sanitárias,
notadamente pela ampla divulgação nas redes sociais,
o que, inclusive, atrairá participantes de municípios
vizinhos", ponderou a representante do Ministério
Público.
Acrescenta, ainda, a promotora de justiça que o
Município de Bacabal autorizou a realização do
evento, mesmo ciente da Recomendação expedida
pelo procurador-eral de Justiça, Eduardo Nicolau, aos
prefeitos, às Secretarias Municipais de Saúde, às
demais Secretarias, à Polícia Militar e a Polícia Civil. O
documento, que também previa a negativa de licenças
e autorizações para festividades, foi destinado
igualmente aos responsáveis por eventos nos
municípios maranhenses.
A decisão foi assinada pelo juiz Marcelo Silva Moreira,
titular do Juizado Especial Cível e Criminal de
Bacabal.
: CCOM-MPMA
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Site: https://arimateiajr.com/noticia/889601/a-pedido-dompma-justica-suspende-evento-para-evitaraglomeracoes
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MPMA emite Recomendação sobre festas
carnavalescas
A 1ª Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar emitiu,
na quinta feira, 28, uma Recomendação que trata da
realização de festas, shows e outros eventos com
aglomeração de pessoas no município. O documento,
assinado pela promotora de Justiça Gabriela Brandão
da Costa Tavernard, foi encaminhado à prefeita Maria
Paula Azevedo Desterro e aos delegados da
Delegacia Especial do Maiobão e Delegacia Especial
de Paço do Lumiar.
À Prefeitura de Paço do Lumiar, foi recomendado o
cancelamento de qualquer evento, público ou privado,
com previsão de grande aglomeração de pessoas.
Para isso, devem ser cancelados alvarás já
concedidos para festas, shows e eventos similares.
O Município não deverá emitir novos alvarás enquanto
perdurar a classificação da Covid-19 como pandemia e
nem promover, direta ou indiretamente, festas
carnavalescas em 2021.
Para a Polícia Civil foi recomendada a revogação de
licenças eventualmente já expedidas para festas,
shows e outros eventos com previsão de grande
aglomeração de pessoas, impedindo a sua realização
com uso da força pública em caso de desobediência.
Também não devem ser expedidas novas licenças
enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus.
Tanto a Prefeitura de Paço do Lumiar quanto a Polícia
Civil deverão encaminhar, em cinco dias, documentos
comprobatórios das ações realizadas para
cumprimento da Recomendação
Site:
https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque
no/?numero=27001
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SÃO LUÍS - MPMA discute situação dos
catadores de materiais recicláveis
Em reunião realizada, na manhã desta quinta-feira, 28,
na sala da Escola Superior do Ministério Público, os
promotores de justiça, Cláudio Rebêlo Alencar e Luís
Fernando Barreto Junior, de Defesa do Meio Ambiente
de São Luís, se reuniram com representantes de
associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis. O objetivo foi discutir a situação atual de
cada cooperativa.
Participaram da reunião representantes da Associação
de Catadores de Materiais Recicláveis (Ascamar), da
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis
D'Ouro (Coopeouro) e Cooperativa de Reciclagem de
São Luís (Coopresl) e Associacao de Catadores de
Materiais Reciclaveis da Cidade Operaria/Cidade
Olimpica (Ascamarco).
Durante o encontro, o representante de cada
associação ou cooperativa relatou a data de
inauguração da entidade, o número de cooperados, os
equipamentos e a estrutura física e de pessoal
existente, a renda mensal de cada integrante e o
número de carradas que recebe semanalmente dos
Ecopontos da Prefeitura de São Luís, além da
existência de parcerias com outros geradores de
resíduos.
A maioria dos representantes relatou queda no
rendimento de cada cooperado e na quantidade de
carradas dadas pela Prefeitura após a inauguração do
Complexo da Ribeira. Outros informaram que nunca
receberam qualquer material da prefeitura ou deixaram
de receber.
O promotor de justiça Luís Fernando Barreto
informou que possui um inquérito civil para
acompanhar os grandes geradores e na oportunidade
entregou ofício à COOPRESL e Ascamar, solicitando
informações para instruir a sua investigação, a fim de
confrontar com os dados apresentados pela Prefeitura
de São Luís. A finalidade é verificar o quantitativo
entregue pelo Ecoponto para cada cooperativa.
O integrante da COOPRESL apontou que a prefeitura
não entrega para algumas cooperativas por não
possuir estrutura adequada, informação que foi
refutada pelo representante da Coopeouro.
Site: https://omaranhense.com/sao-luis-mpma-discutesituacao-dos-catadores-de-materiais-reciclaveis/
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