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Idosa tem 100 cães e vizinhos reclamam
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Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, por meio da 16a Promotoria de Justiça
Especializada de São Luís, o Poder Judiciário
determinou a retirada progressiva de animais na
residência de uma aposentada de 79 anos, no bairro
do Cohaser-ma, em São Luís. A estimativa é que ela
tenha mais de 100 cães e a quantidade elevada de
animais causa transtornos para os vizinhos e oferece
risco à saúde pública. A primeira etapa da decisão foi
cumprida na última terça-feira (23), com a captura e
retirada de 15 cachorros.

Os animais foram levados para o Centro de Controle
de Zoonoses onde serão examinados por uma equipe
de veterinários, farão exames e posteriormente serão
disponibil izados para adoção. A operação foi
coordenada pelos promotores de justiça José Augusto
Cutrim (Defesa do Idoso) e Cláudio Rebêlo Alencar
(Defesa do Meio Ambiente).

A decisão da juíza Laysa Martins Mendes, da 7a Vara
da Fazenda Pública, determina que os animais sejam
retirados progressivamente, a cada 20 dias, até
restarem cinco. Também foi determinado que a idosa
seja inserida em programa de acompanhamento por
equipe multiprofissional da Rede de Atendimento
Domiciliar e de Atenção Básica, bem como por
profissionais da Coordenação da Saúde Mental do
Município de São Luís para avaliação e tratamento
médico e psicológico. Além disso, o Município de São
Luís é obrigado a providenciar relatório médico
psiquiátrico da idosa com o objetivo de averiguar
eventual transtorno de acumulação de animais ou
outras doenças existentes.

A ação contou com a participação de diversos órgãos
públicos municipais de São Luís e do Estado do
Maranhão, além de entidades da sociedade civil e
pessoas da comunidade. "Hoje verificamos a situação
da salubridade do espaço e os cães recolhidos vão
passar por exames e depois serão vacinados. Trata-se
de uma medida necessária para garantir a saúde da
idosa, dos animais e garantir um ambiente adequado
para os vizinhos", avaliou Cláudio Alencar.

Na avaliação do promotor de justiça Augusto Cutrim,
a preocupação do MPMA foi assegurar o cumprimento
da decisão judicial, com a retirada dos cães, mas
também garantir a segurança da idosa, evitando que
houvesse o impacto emocional ou na saúde dela. "O
que ficou constatado é que ali é um espaço onde os
animais são maltratados e a idosa também. Estamos
concluindo a investigação para saber quem leva esses

animais, de que forma são alimentados e quem está
administrando os recursos financeiros dela", afirmou
Cutrim.
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Idosatem 100 cães e vizinhos reclamam
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Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, por meio da 16a Promotoria de Justiça
Especializada de São Luís, o Poder Judiciário
determinou a retirada progressiva de animais na
residência de uma aposentada de 79 anos, no bairro
do Cohaserma, em São Luís. A estimativa é que ela
tenha mais de 100 cães e a quantidade elevada de
animais causa transtornos para os vizinhos e oferece
risco à saúde pública. PÁGINA 10



EXTRA / MA - CAPA - pág.: 01. Qui, 25 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO



Justiça manda retirar mais de 100 da casa de
idosa
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Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça determinou a retirada progressiva
de cães da casa de uma aposentada de 79 anos, no
bairro do Cohaserma, em São Luís. A estimativa é que
ela tenha mais de 100 cachorros e a quantidade
elevada de animais causa transtornos para os
vizinhos, além de oferecer risco à saúde pública.
PÁGINA 8
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Justiça manda retirar mais de 100 cães da
casa de uma idosa
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Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, por meio da 16a Promotoria de Justiça
Especializada de São Luís, o Poder Judiciário
determinou a retirada progressiva de animais na
residência de uma aposentada de 79 anos, no bairro
do Cohaserma, em São Luís.

A estimativa é que ela tenha mais de 100 cães e a
quantidade elevada de animais causa transtornos para
os vizinhos e oferece risco à saúde pública.

A primeira etapa da decisão foi cumprida na manhã
desta terça-feira (23), com a captura e retirada de 15
cachorros.

Os animais foram levados para o Centro de Controle
de Zoonoses onde serão examinados por uma equipe
de veterinários, farão exames e posteriormente serão
disponibilizados para adoção.

A operação foi coordenada pelos promotores de
Justiça José Augusto Cutrim (Defesa do Idoso) e
Cláudio Rebêlo Alencar (Defesa do Meio Ambiente).

A decisão da juíza Laysa Martins Mendes, da 7a Vara
da Fazenda Pública, determina que os animais sejam
retirados progressivamente, a cada 20 dias, até
restarem cinco.

Também foi determinado que a idosa seja inserida em
programa de  acompanhamento  por  equ ipe
multiprofissional da Rede de Atendimento Domiciliar e
de Atenção Básica, bem como por profissionais da
Coordenação da Saúde Mental do Município de São
Luís para avaliação e tratamento médico e psicológico.

Além disso, o Município de São Luís é obrigado a
providenciar relatório médico psiquiátrico da idosa com
o objetivo de averiguar eventual transtorno de
acumulação de animais ou outras doenças existentes.

A ação contou com a participação de diversos órgãos
públicos municipais de São Luís e do Estado do
Maranhão, além de entidades da sociedade civil e
pessoas da comunidade.

"Hoje verificamos a situação da salubridade do espaço
e os cães recolhidos vão passar por exames e depois
serão vacinados. Trata-se de uma medida necessária
para garantir a saúde da idosa, dos animais e garantir

um ambiente adequado para os vizinhos", avaliou
Cláudio Alencar.

Na avaliação do promotor de Justiça Augusto
Cutrim, a preocupação do MPMA foi assegurar o
cumprimento da decisão judicial, com a retirada dos
cães, mas também garantir a segurança da idosa,
evitando que houvesse o impacto emocional ou na
saúde dela.

"O que ficou constatado é que ali é um espaço onde
os animais são maltratados e a idosa também.
Estamos concluindo a investigação para saber quem
leva esses animais, de que forma são alimentados e
quem está administrando os recursos financeiros
dela", afirmou Cutrim.
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Vacinação irregular - POR DENTRO DA
POLITICA
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A Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão já
registrou mais de 50 denúncias de irregularidades na
campanha de vacinação contra a Covid-19.

O levantamento foi iniciado no dia 22 de janeiro e
inclui outros registros, como consultas jurídicas (19),
demandas improcedentes (4) e procedimentos que
aguardam mais informações para serem consolidados
(24), num total de 101 acessos referentes à vacinação.

Sob pressão (1)

Pressionado após a revelação de que fechou mais de
50% dos leitos exclusivos para pacientes com Covid-
19 desde junho do no passado (reveja) - e diante do
anúncio da gestão Eduardo Braide (Podemos) de
abertura de novos leitos em São Luís - o Governo do
Maranhão anunciou a reativação de mais leitos na
capital.

Sob pressão (2)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) disponibilizou,
no anexo do Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM), 52
novos leitos de enfermaria para pacientes não-Covid,
que estão sendo transferidos do prédio principal do
Hospital Dr. Carlos Macieira. Com a transferência, o
HCM passa a disponibil izar mais 70 leitos de
enfermaria exclusivos para pacientes com a Covid-19.

Eliziane criticou

A líder do Bloco Senado Independente, senadora
Eliziane Gama (MA), criticou a articulação do governo
federal para acabar com a obrigatoriedade do gasto
mínimo constitucional em educação e saúde para
estabelecer uma nova rodada do auxílio emergencial.

A proposta foi apresentada pelo relator da PEC
Emergencial, senador Márcio Bittar (MDB-AC). A PEC
deve ser votada nesta quinta-feira (25) pelo Senado.

'Caixa de convênios' aberta

Quem acompanha a política maranhense mais de
perto já percebeu: o Governo do Maranhão "abriu a
caixa de convênios".

Nos últimos dias começaram a ser divulgadas - nas
redes de membros do próprio Executivo, ou de

prefeitos e lideranças aliadas do interior - fotos de
encontros nas secretarias estaduais acertando a
liberação dos recursos.

Tática comunista

A tática comunista segue a mesma: se o prefeito é
aliado, faz-se o convênio com ele. Se não é, o contato
ocorre com um vereador ou liderança do município.

Hospital do Amor

Durante reunião em Brasília na terça-feira (23), a
bancada federal maranhense decidiu destinar R$ 25
milhões em emenda impositiva para a construção do
Hospital de Amor, em Pinheiro ainda em 2021.

Também conhecida como Hospital de Barretos, a
instituição é referência no tratamento e prevenção ao
câncer no Brasil.



Justiça obriga retirada de mais de cem cães
de residência de idosa em São Luís
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A tendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, por meio da 16ª Promotoria de Justiça
Especializada de São Luís, o Poder Judiciário
determinou a retirada progressiva de animais na
residência de uma aposentada de 79 anos, no bairro
do Cohaserma, em São Luís. A estimativa é que ela
tenha mais de 100 cães e a quantidade elevada de
animais causa transtornos para os vizinhos e oferece
risco à saúde pública. A primeira etapa da decisão foi
cumprida na manhã desta terça-feira, 23, com a
captura e retirada de 15 cachorros.

Os animais foram levados para o Centro de Controle
de Zoonoses onde serão examinados por uma equipe
de veterinários, farão exames e posteriormente serão
disponibil izados para adoção. A operação foi
coordenada pelos promotores de justiça José Augusto
Cutrim (Defesa do Idoso) e Cláudio Rebêlo Alencar
(Defesa do Meio Ambiente).

A decisão da juíza Laysa Martins Mendes, da 7ª Vara
da Fazenda Pública, determina que os animais sejam
retirados progressivamente, a cada 20 dias, até
restarem cinco. Também foi determinado que a idosa
seja inserida em programa de acompanhamento por
equipe multiprofissional da Rede de Atendimento
Domiciliar e de Atenção Básica, bem como por
profissionais da Coordenação da Saúde Mental do
Município de São Luís para avaliação e tratamento
médico e psicológico.

Além disso, o Município de São Luís é obrigado a
providenciar relatório médico psiquiátrico da idosa com
o objetivo de averiguar eventual transtorno de
acumulação de animais ou outras doenças existentes.

A ação contou com a participação de diversos órgãos
públicos municipais de São Luís e do Estado do
Maranhão, além de entidades da sociedade civil e
pessoas da comunidade.

"Hoje verificamos a situação da salubridade do espaço
e os cães recolhidos vão passar por exames e depois
serão vacinados. Trata-se de uma medida necessária
para garantir a saúde da idosa, dos animais e garantir
um ambiente adequado para os vizinhos", avaliou
Cláudio Alencar.

Na avaliação do promotor de justiça Augusto Cutrim,
a preocupação do MPMA foi assegurar o cumprimento

da decisão judicial, com a retirada dos cães, mas
também garantir a segurança da idosa, evitando que
houvesse o impacto emocional ou na saúde dela.

"O que ficou constatado é que ali é um espaço onde
os animais são maltratados e a idosa também.
Estamos concluindo a investigação para saber quem
leva esses animais, de que forma são alimentados e
quem está administrando os recursos financeiros
dela", afirmou Cutrim.

Site: https://centraldenoticias.radio.br/2021/02/25/justica-

obriga-retirada-de-mais-de-cem-caes-de-residencia-de-

idosa-em-sao-luis/

https://centraldenoticias.radio.br/2021/02/25/justica-obriga-retirada-de-mais-de-cem-caes-de-residencia-de-idosa-em-sao-luis/
https://centraldenoticias.radio.br/2021/02/25/justica-obriga-retirada-de-mais-de-cem-caes-de-residencia-de-idosa-em-sao-luis/
https://centraldenoticias.radio.br/2021/02/25/justica-obriga-retirada-de-mais-de-cem-caes-de-residencia-de-idosa-em-sao-luis/


Justiça obriga retirada de cães de residência
de idosa em São Luís
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Por G1 MA - São Luís

Primeira etapa da decisão foi cumprida com a captura
e  r e t i r a d a  d e  1 5  c a c h o r r o s  -  F o t o :
Divulgação/Ministério Público  do Maranhão

A Justiça determinou a retirada progressiva de animais
na residência de uma aposentada de 79 anos, no
bairro do Cohaserma, em São Luís.

A estimativa é que ela tenha mais de 100 cães e a
quantidade elevada de animais causa transtornos para
os vizinhos e oferece risco à saúde pública. A primeira
etapa da decisão foi cumprida na manhã de terça-feira
(23) com a captura e retirada de 15 cachorros.

Os animais foram levados para o Centro de Controle
de Zoonoses onde serão examinados por uma equipe
de veterinários, farão exames e em seguida serão
disponibilizados para adoção.

A decisão da juíza Laysa Martins Mendes, da 7ª Vara
da Fazenda Pública, determina que os animais sejam
retirados progressivamente, a cada 20 dias, até
restarem cinco. Também foi determinado que a idosa
seja inserida em programa de acompanhamento por
equipe multiprofissional da Rede de Atendimento
Domiciliar e de Atenção Básica, bem como por
profissionais da Coordenação da Saúde Mental do
Município de São Luís para avaliação e tratamento
médico e psicológico.

Além disso, o Município de São Luís é obrigado a
providenciar relatório médico psiquiátrico da idosa com
o objetivo de averiguar eventual transtorno de
acumulação de animais ou outras doenças existentes.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/02/25/jus

tica-obriga-retirada-de-caes-de-residencia-de-idosa-em-

sao-luis.ghtml

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/02/25/justica-obriga-retirada-de-caes-de-residencia-de-idosa-em-sao-luis.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/02/25/justica-obriga-retirada-de-caes-de-residencia-de-idosa-em-sao-luis.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/02/25/justica-obriga-retirada-de-caes-de-residencia-de-idosa-em-sao-luis.ghtml


Mais de 100 cães começam a ser retirados de
casa de idosa em São Luís
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SÃO LUÍS - A Justiça determinou a retirada
progressiva de mais de 100 cães na residência de
uma aposentada de 79 anos, no bairro do Cohaserma,
em São Luís. A quantidade elevada de animais causa
transtornos para os vizinhos e oferece risco à saúde
pública. A primeira etapa da decisão foi cumprida na
manhã dessa terça-feira (23), com a captura e retirada
de 15 cachorros.

Mais de 400 cães são diagnosticados com calazar em
Imperatriz

Enfermeira que atropelou cachorros terá de pagar
multa de R$ 20 mil?

A decisão da Justiça foi atendendo ao pedido do
Ministério Público do Maranhão (MP-MA), por meio
da 16ª Promotoria de Justiça Especializada de São
Luís.

De acordo com a Justiça, os animais foram levados
para o Centro de Controle de Zoonoses onde serão
examinados por uma equipe de veterinários, farão
exames e posteriormente serão disponibilizados para
adoção. A operação foi coordenada pelos promotores
de justiça José Augusto Cutrim (Defesa do Idoso) e
Cláudio Rebêlo Alencar (Defesa do Meio Ambiente).

A decisão da juíza Laysa Martins Mendes, da 7ª Vara
da Fazenda Pública, determina que os animais sejam
retirados progressivamente, a cada 20 dias, até
restarem cinco. Também foi determinado que a idosa
seja inserida em programa de acompanhamento por
equipe multiprofissional da Rede de Atendimento
Domiciliar e de Atenção Básica, bem como por
profissionais da Coordenação da Saúde Mental do
Município de São Luís para avaliação e tratamento
médico e psicológico.

Além disso, o Município de São Luís é obrigado a
providenciar relatório médico psiquiátrico da idosa com
o objetivo de averiguar eventual transtorno de
acumulação de animais ou outras doenças existentes.

A ação contou com a participação de diversos órgãos
públicos municipais de São Luís e do Estado do
Maranhão, além de entidades da sociedade civil e
pessoas da comunidade.

"Hoje verificamos a situação da salubridade do espaço

e os cães recolhidos vão passar por exames e depois
serão vacinados. Trata-se de uma medida necessária
para garantir a saúde da idosa, dos animais e garantir
um ambiente adequado para os vizinhos", avaliou
Cláudio Alencar.

Na avaliação do promotor de justiça Augusto Cutrim,
a preocupação do MP-MA fo i  assegurar  o
cumprimento da decisão judicial, com a retirada dos
cães, mas também garantir a segurança da idosa,
evitando que houvesse o impacto emocional ou na
saúde dela.

"O que ficou constatado é que ali é um espaço onde
os animais são maltratados e a idosa também.
Estamos concluindo a investigação para saber quem
leva esses animais, de que forma são alimentados e
quem está administrando os recursos financeiros
dela", afirmou Cutrim.

Site: https://imirante.com/sao-

luis/noticias/2021/02/25/mais-de-100-caes-comecam-a-

ser-retirados-de-casa-de-idosa-em-sao-luis.shtml

https://imirante.com/sao-luis/noticias/2021/02/25/mais-de-100-caes-comecam-a-ser-retirados-de-casa-de-idosa-em-sao-luis.shtml
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https://imirante.com/sao-luis/noticias/2021/02/25/mais-de-100-caes-comecam-a-ser-retirados-de-casa-de-idosa-em-sao-luis.shtml


Vizinhos reclamam e justiça determina
retirada de 100 cães da casa de idosa
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Da redação

Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, por meio da 16ª Promotoria de Justiça
Especializada de São Luís, o Poder Judiciário
determinou a retirada progressiva de animais na
residência de uma aposentada de 79 anos, no bairro
do Cohaserma, em São Luís. A estimativa é que ela
tenha mais de 100 cães e a quantidade elevada de
animais causa transtornos para os vizinhos e oferece
risco à saúde pública. A primeira etapa da decisão foi
cumprida na última terça-feira (23), com a captura e
retirada de 15 cachorros.

Os animais foram levados para o Centro de Controle
de Zoonoses onde serão examinados por uma equipe
de veterinários, farão exames e posteriormente serão
disponibil izados para adoção. A operação foi
coordenada pelos promotores de justiça José Augusto
Cutrim (Defesa do Idoso) e Cláudio Rebêlo Alencar
(Defesa do Meio Ambiente).

A decisão da juíza Laysa Martins Mendes, da 7ª Vara
da Fazenda Pública, determina que os animais sejam
retirados progressivamente, a cada 20 dias, até
restarem cinco. Também foi determinado que a idosa
seja inserida em programa de acompanhamento por
equipe multiprofissional da Rede de Atendimento
Domiciliar e de Atenção Básica, bem como por
profissionais da Coordenação da Saúde Mental do
Município de São Luís para avaliação e tratamento
médico e psicológico. Além disso, o Município de São
Luís é obrigado a providenciar relatório médico
psiquiátrico da idosa com o objetivo de averiguar
eventual transtorno de acumulação de animais ou
outras doenças existentes.

A ação contou com a participação de diversos órgãos
públicos municipais de São Luís e do Estado do
Maranhão, além de entidades da sociedade civil e
pessoas da comunidade. "Hoje verificamos a situação
da salubridade do espaço e os cães recolhidos vão
passar por exames e depois serão vacinados. Trata-se
de uma medida necessária para garantir a saúde da
idosa, dos animais e garantir um ambiente adequado
para os vizinhos", avaliou Cláudio Alencar.

Na avaliação do promotor de justiça Augusto Cutrim,
a preocupação do MPMA foi assegurar o cumprimento
da decisão judicial, com a retirada dos cães, mas

também garantir a segurança da idosa, evitando que
houvesse o impacto emocional ou na saúde dela. "O
que ficou constatado é que ali é um espaço onde os
animais são maltratados e a idosa também. Estamos
concluindo a investigação para saber quem leva esses
animais, de que forma são alimentados e quem está
administrando os recursos financeiros dela", afirmou
Cutrim.

Site: https://oimparcial.com.br/saude/2021/02/vizinhos-

reclamam-e-justica-determina-retirada-de-100-caes-da-

casa-de-idosa/

https://oimparcial.com.br/saude/2021/02/vizinhos-reclamam-e-justica-determina-retirada-de-100-caes-da-casa-de-idosa/
https://oimparcial.com.br/saude/2021/02/vizinhos-reclamam-e-justica-determina-retirada-de-100-caes-da-casa-de-idosa/
https://oimparcial.com.br/saude/2021/02/vizinhos-reclamam-e-justica-determina-retirada-de-100-caes-da-casa-de-idosa/


Idosa que tinha 100 cães em sua residência é
alvo de Ação do Ministério Público
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Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, por meio da 16ª Promotoria de Justiça
Especializada de São Luís, o Poder Judiciário
determinou a retirada progressiva de animais na
residência de uma aposentada de 79 anos, no bairro
do Cohaserma, em São Luís.

A estimativa é que ela tenha mais de 100 cães e a
quantidade elevada de animais causa transtornos para
os vizinhos e oferece risco à saúde pública. A primeira
etapa da decisão foi cumprida na manhã desta terça-
feira, 23, com a captura e retirada de 15 cachorros.

Os animais foram levados para o Centro de Controle
de Zoonoses onde serão examinados por uma equipe
de veterinários, farão exames e posteriormente serão
disponibil izados para adoção. A operação foi
coordenada pelos promotores de justiça José Augusto
Cutrim (Defesa do Idoso) e Cláudio Rebêlo Alencar
(Defesa do Meio Ambiente).

A decisão da juíza Laysa Martins Mendes, da 7ª Vara
da Fazenda Pública, determina que os animais sejam
retirados progressivamente, a cada 20 dias, até
restarem cinco. Também foi determinado que a idosa
seja inserida em programa de acompanhamento por
equipe multiprofissional da Rede de Atendimento
Domiciliar e de Atenção Básica, bem como por
profissionais da Coordenação da Saúde Mental do
Município de São Luís para avaliação e tratamento
médico e psicológico.

Além disso, o Município de São Luís é obrigado a
providenciar relatório médico psiquiátrico da idosa com
o objetivo de averiguar eventual transtorno de
acumulação de animais ou outras doenças existentes.

A ação contou com a participação de diversos órgãos
públicos municipais de São Luís e do Estado do
Maranhão, além de entidades da sociedade civil e
pessoas da comunidade.

"Hoje verificamos a situação da salubridade do espaço
e os cães recolhidos vão passar por exames e depois
serão vacinados. Trata-se de uma medida necessária
para garantir a saúde da idosa, dos animais e garantir
um ambiente adequado para os vizinhos" , avaliou
Cláudio Alencar.

Na avaliação do promotor de justiça Augusto Cutrim,

a preocupação do MPMA foi assegurar o cumprimento
da decisão judicial, com a retirada dos cães, mas
também garantir a segurança da idosa, evitando que
houvesse o impacto emocional ou na saúde dela.

"O que ficou constatado é que ali é um espaço onde
os animais são maltratados e a idosa também.
Estamos concluindo a investigação para saber quem
leva esses animais, de que forma são alimentados e
quem está administrando os recursos financeiros dela"
, afirmou Cutrim.
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Fiscalização vai aumentar pra cima de bares,
restaurantes, academias e casas de shows

(Ministério Público-MA)
 

BLOG LUIS CARDOSO. Qui, 25 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com o objetivo de articular operações de fiscalização
de medidas contra a Covid-19, a titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, Lítia
Cavalcanti, se reuniu, na manhã desta quarta-feira, 24,
com representantes de órgãos de fiscalização
municipal. O encontro foi realizado no auditório do
prédio das Promotorias de Justiça da Capital.

Além de Lítia Cavalcanti, estiveram presentes o
secretário de Segurança com Cidadania de São Luís,
Marcos Affonso; representantes da Vigilância
Sanitária, Paulo Jessé Gonçalves e Zilmar Rodrigues;
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Caio César
Murad e Maria de Jesus Reis; e da Blitz Urbana,
Ashbel Muniz.

Segundo a promotora de Defesa do Consumidor,
foram expedidas nove Recomendações para vários
segmentos, com destaque para os mais sensíveis e
afetados pela Covid-19: transporte público, academias,
bares,  restaurantes e casas de shows. "As
Recomendações já foram remetidas e devem ser
cumpridas, pois são baseadas nos protocolos
sanitários", disse.

Lítia Cavalcanti também afirmou que já foram
real izadas reuniões com representantes das
academias, bares, restaurantes e casas de show e
que agora vai se partir para as novas fiscalizações.
"No momento em que os empresários não cumprem
os protocolos sanitários e o ambiente dos seus
estabelecimentos está infectando pessoas, eles estão
se expondo ao fechamento," pontuou.

"A gente tem que valorizar quem está certo com os
protocolos e punir quem está errado. A punição vai ser
administrativa, com a perda dos alvarás pela Vigilância
Sanitária, multa e, em alguns casos, a criminalização
pelo artigo 268 do Código Penal", concluiu a
promotora de justiça.

O artigo 268 do Código Penal versa sobre "infringir
determinação do poder público, destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa" e a
pena pode ser detenção de um mês a um ano e multa.
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3ª Vara Cível de Caxias está com
atendimento presencial alterado

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Qui, 25 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 3ª Vara Cível da Comarca de Caxias está com o
atendimento presencial suspenso. Os motivos,
conforme Portaria publicada pela unidade judicial, são
os danos causados pelas fortes chuvas que caíram na
última semana em Caxias, impossibilitando o normal
funcionamento da Vara. A suspensão teve início no dia
18 passado e poderá ser prorrogado, caso os
problemas não sejam completamente solucionados. O
juiz Antônio Manoel Araújo destacou a necessidade de
preservação da segurança física dos servidores,
advogados e jurisdicionados caxienses.

O magistrado considerou a tramitação eletrônica dos
processos da vara, que ocorre forma eletrônica
através do PJE, bem como a possibilidade de
realização do atendimento de partes e advogados por
meio eletrônico. Diz ele em Portaria: 'Considerando os
estragos físicos causados à secretaria judicial, como
queda do forro do teto, gotejamento, alagamentos e
danos à instalação elétrica em decorrência das fortes
chuvas na cidade de Caxias, necessitando, assim, de
prazo para inventariar e reparar os possíveis danos".

Inicialmente, a suspensão do atendimento presencial
para as partes, advogados, Ministério Público,
Defensoria Pública e quaisquer interessados no
âmbito da 3ª Vara Cível da comarca de Caxias será
pelo prazo de 10 dias úteis. Desta forma, o
atendimento será efetuado de forma remota e será
prestado nas seguintes modal idades: e-mai l
institucional (vara3ci_cax@tjma.jus.br); mensagens
instantâneas de texto por meio do aplicativo gratuito
Whatsapp e videoconferência".

VIDEOCONFERÊNCIA

Em caso de necessidade de real ização de
atendimento por videoconferência, o ato deverá,
necessariamente, ser previamente agendado pela
parte interessada ou por seu advogado através de
mensagens instantâneas de texto, com orientações
que serão repassadas na resposta ao pedido de
agendamento.

O documento ressalta que todas as formas de
atendimento remoto serão prestadas, exclusivamente,
das 8h às 12h e das 14 às 18h, de segunda a sexta-
feira, ressalvados os feriados. Os esclarecimentos
acerca do trâmite dos processos somente serão
prestados às partes envolvidas na demanda, seus

advogados e Ministério Público.

"Considerando que os meios de atendimento
disponíveis possibilitam o atendimento imediato e
cumprem integralmente os normativos do CNJ e do
TJMA sobre o tema, o atendimento presencial estará
submetido ao prévio agendamento e apenas para as
hipóteses em que fique inviabilizado o atendimento
remoto, ou seja, em caráter excepcional", pondera o
juiz.

Site: https://omaranhense.com/3a-vara-civel-de-caxias-

esta-com-atendimento-presencial-alterado/

https://omaranhense.com/3a-vara-civel-de-caxias-esta-com-atendimento-presencial-alterado/
https://omaranhense.com/3a-vara-civel-de-caxias-esta-com-atendimento-presencial-alterado/


De autoria de Umbelino Junior, Lei que cria
Semana de Incentivo à Adoção é instituída

em São Luís
 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Qui, 25 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foi publicada no Diário Oficial do Município, a lei n°
6.849/2020 de autoria do vereador Umbelino Junior
(PRTB), que cria a Semana Municipal de Incentivo à
Adoção de Crianças e Adolescentes e à Convivência
Familiar e Comunitária. A proposta foi apresentada
pelo parlamentar na Câmara Municipal de São Luís e
foi discutida e avaliada pelas comissões técnicas da
Casa Legislativa.

Segundo a lei, a Semana de Incentivo à Adoção
deverá ser realizada anualmente, na semana que
antecede o dia 25 de maio, data em que é celebrado o
Dia Nacional da Adoção. A ideia é que sejam
realizadas discussões, campanhas, palestras de
conscientização, a efetivação dos direitos das crianças
e adolescentes, dentre outras medidas que estimulem
a adoção.

Os eventos poderão f icar a cargo de órgãos
competentes do Poder Executivo, em conformidade
com os Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério
Público, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Ado lescente ,  Conse lho  Tute la r ,  g rupos
comunitários e demais entidades da Sociedade Civil e
representativas do setor.

"Fico muito feliz com a sanção da nossa lei. Nossa
proposta vem com o intuito de incentivar a adoção e
mudar a realidade de crianças e adolescentes que
precisam de um lar e do ambiente familiar", avaliou
Umbelino Junior.

Dados

Segundo o Sis tema Nacional  de Adoção e
Acolhimento (SNA), do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), o Maranhão tem 48 crianças e adolescentes
que estão sob guarda judicial à espera de adoção.

Em todo país, mais de 30 mil menores estão em
situação de acolhimento - em mais de 4.500 mil
unidades, sendo que, destes, 5.154 mil estão aptos a
serem adotados.
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Lei que cria Semana de Incentivo à Adoção é
instituída em São Luís

 

PORTAL GUARÁ / MA. Qui, 25 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foi publicada no Diário Oficial do Município, a sanção
da lei n° 6.849/2020 de autoria do vereador Umbelino
Junior (PRTB) que cria a Semana Municipal de
Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes e à
Convivência Familiar e Comunitária. A proposta foi
apresentada pelo parlamentar na Câmara Municipal de
São Luís e foi discutida e avaliada pelas comissões
técnicas da Casa Legislativa.

Segundo a lei, a Semana de Incentivo à Adoção
deverá ser realizada anualmente na semana que
antecede o dia 25 de maio, data em que é celebrado o
Dia Nacional da Adoção. A ideia é que sejam
realizadas discussões, campanhas, palestras de
conscientização, a efetivação dos direitos das crianças
e adolescentes, dentre outras medidas que estimulem
a adoção.

Os eventos poderão f icar a cargo de órgãos
competentes do Poder Executivo, em conformidade
com os Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério
Público, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Ado lescente ,  Conse lho  Tute la r ,  g rupos
comunitários e demais entidades da Sociedade Civil e
representativas do setor.

"Fico muito feliz com a sanção da nossa lei. Nossa
proposta vem com o intuito de incentivar a adoção e
mudar a realidade de crianças e adolescentes que
precisam de um lar e do ambiente familiar", avaliou o
vereador Umbelino.

DADOS

Segundo o Sis tema Nacional  de Adoção e
Acolhimento (SNA), do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), o Maranhão tem 48 crianças e adolescentes
que estão sob guarda judicial à espera de adoção.

Em todo país, mais de 30 mil estão em situação de
acolhimento em mais 4.533 unidades, sendo que
destes, 5.154 mil estão aptos a serem adotadas.
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Aliado de Aluísio, prefeito Mecinho segue
cometendo Nepotismo

 

BLOG DO MINARD. Qui, 25 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Na c idade de São João Bat is ta  o  prefe i to
Mecinho(PSC) comete nepotismo sem se importar
com ações do Ministério Público.

O cristão socialista nomeou nada menos que a irmã e
a cunhada como secretárias adjuntas ferindo a lei e
nem se importando com isso.

E o detalhe é que ele já tinha exonerado as duas na
semana passada mas voltou atrás e cometeu o ato
pela segunda vez.
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Agentes Comunitários entram com ação
contra o município por causa da redução de
salários com valores que ignoram direitos

 

BLOG JOHN CUTRIM. Qui, 25 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

John Cutrim

Os ACS alertam para o descumprimento de leis que
garantem direitos em vencimentos.

Na manhã desta quarta-feira 24/02, o presidente do
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde
(SINACS), deram entrada em documento junto à 1ª
Promotoria de Presidente Dutra, que mostra a redução
salarial, no pagamento de vencimentos feitos já pela
nova administração, onde houve a retirada de direitos
previstos em lei para os Agentes Comunitários de
Saúde.

O problema que perdura, com a folha de pagamento
de dezembro de 2020, ainda não realizado pela
administração, e o que já foi pago em 2021, suprimiu
gratificações, direitos adquiridos através de leis
federais e municipais, assim como o plano de cargos e
carreiras legalmente aprovados em 2016.

De acordo com o presidente do Sindicato, Clenalton
Brandão, "O que se esperou até então foi um parecer
do gestor de quando, como irá resolver o problema, e
devolver o que lhes é de direito. O Ministério Público
através do promotor, sensível às causas dos
trabalhadores, poderá ser intermediador de uma
negociação que seja favorável ao servidor público
ACS que tem como principal objetivo "cuidar das
pessoas". E dentro da estrutura de saúde pública ele é
essencial e obrigatório, segundo a Lei Federal
13.595/18".
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