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Operação acaba com festa clandestina na
Ilha
Na noite da última sexta-feira (5) e madrugada do
sábado (6), na Grande Ilha, mais uma fase da
Operação Harpócrates.
A ação, coordenada pelo Ministério Público do
Maranhão, em parceria com as Polícias Civil e Militar,
resultou na interdição de uma festa clandestina, que
estava sendo realizada em uma chácara na Estrada
da Maioba.
De acordo com o promotor de justiça Cláudio
Guimarães, titular da 2a Promotoria de Justiça de
Controle Externo da Atividade Policial de São Luís,
foram apreendidos aparelhagem de som, bebidas e
todos os demais objetos utilizados no evento. "Nós
fiscalizados os bairros do Olho D'água, Araçagi,
Raposa, Ponta do Farol, Ponta d'Areia, Península,
Turu e Avenida Litorânea dando cumprimento ao
Decreto Governamental que proíbe a realização de
festas e eventos para impedir aglomerações", explicou
Cláudio Guimarães.
Também participaram da Operação o promotor de
justiça Reinaldo Campos Castro Júnior, da Comarca
de Raposa, os delegados Paulo Artur e Walter
Vanderlei e o Coronel Donge, da Policia Militar.
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Semed e Unicef renovam parceria no
combate à evasão escolar em São Luís
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) renovou
a parceria com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) no que diz respeito à plataforma
Busca Ativa Escolar. A ferramenta visa apoiar a
identificação, registro, controle e acompanhamento de
crianças e adolescentes que estão fora da escola ou
em risco de evasão, bem como implementar políticas
públicas que contribuam para a inclusão no ambiente
escolar.
Por meio da plataforma é possível fazer uma busca da
situação escolar de cada criança e adolescente e dar
os devidos encaminhamentos necessários para
garantir a rematrícula e a permanência deste aluno na
escola.
"O enfrentamento da exclusão escolar precisa ser
fortalecido com políticas públicas unificadas e com
medidas para garantir a reabertura segura das aulas
remotas, a fim de garantir a permanência dos
estudantes e reduzir, de fato, o fracasso escolar",
disse a secretária municipal de Educação, Esmênia
Miranda.
Ofélia Silva, chefe do escritório do Unicef no
Maranhão, destacou a importância da parceria com a
Prefeitura de São Luís e ressaltou que o Unicef
trabalha pela garantia dos direitos de cada criança e
adolescente, concentrando seus esforços naqueles
mais vulneráveis, com foco especial nos que são
vítimas de forma extrema de violência.
EVASÃO
Alice Calixto, coordenadora do Núcleo de Acolhimento
Emocional da Educação (NAEE) da Semed, conta que
devido à pandemia do novo coronavírus, a
porcentagem de crianças e adolescentes que
abandonaram as escolas aumentou e o papel dos
órgãos educacionais é fundamental para esse retorno
e acompanhamento.
"A pandemia também contribuiu para agravar
situações já existentes em famílias em situação de
maior vulnerabilidade. "Com a diminuição nos postos
de trabalho veio a necessidade de complementação
de renda, o que, por muitas vezes, é transferida para
os membros mais jovens da família. Tem ainda a
dificuldade de acesso à internet, que também contribui
para o crescimento desse índice", disse.

A assessora técnica pedagógica e supervisora
institucional do projeto Busca Ativa Escolar na Semed,
Eliane Pinheiro, frisou que todos os gestores já estão
cadastrados na plataforma e com acesso ativo para o
acompanhamento de cada criança matriculada para o
ensino remoto.
"Na plataforma podemos identificar estudantes que
não estão frequentando as aulas remotas e assim
poder realizar visitas às famílias para identificar o que
motivou a evasão desse aluno e fazer uma análise
técnica para garantir a rematrícula", disse.
PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR A
plataforma reúne representantes de diferentes áreas:
Educação, Saúde e Assistência Social, além do
Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos de
Educação, Câmara Municipal, Ministério Público,
Associação de Moradores, dentre outras instituições
que trabalham unificando ações que garantam o direito
à educação.
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Discutida divulgação da lei que obriga
denunciar casos de violência doméstica
O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau,
participouontem (8) de debate virtual sobre a
regulamentação da Lei Estadual n° 11.292/2020, que
obriga os condomínios no estado a comunicar aos
órgãos de segurança ocorrência ou indício de violência
doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes e
idosos.
O objetivo do encontro, promovido pela Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem)
em alusão ao Dia Internacional da Mulher, foi dar
maior visibilidade à lei recentemente regulamentada.
No encontro, Eduardo Nicolau saudou todas as
mulheres. "A gente tem que ter a consciência de que a
mulher é fundamental para a vida de todo o ser
humano, é quem equilibra a vida em todas as casas.
Por isso, contem comigo e com a nossa administração
para todas as atividades relacionadas à proteção das
mulheres", disse. O presidente da Ampem, Gilberto
Câmara, ressaltou a importância de reunir autoridades,
femininas especialmente, para discutir o tema. "A
reunião tem o objetivo de lançar uma campanha de
divulgação da Lei Estadual n° 11.292/2020. A nossa
função, enquanto Ministério Público, é fazer cumprir
a lei", afirmou.
Gilberto Câmara informou que foram encomendados 5
mil cartazes para serem fixados em condomínios, com
o conteúdo da lei. O material será distribuído para
síndicos e administradoras.
A ouvidora do MPMA, procuradora de justiça Maria
Luiza Ribeiro Martins, também reverenciou todas as
mulheres que compõem a instituição e destacou o
trabalho de combate e prevenção da violência
doméstica contra a mulher. Ela anunciou que a
Ouvidoria do MPMA vai receber as denúncias
relacionadas à violência contra a mulher protocoladas
por meio do número telefônico 180.
A diretora da Escola Superior do Ministério Público
do Maranhão, promotora de justiça Karla Adriana
Holanda Farias Vieira, afirmou que o Dia Internacional
da Mulher é um momento de reflexão sobre o papel,
as conquistas e a importância da mulher na sociedade.
Convidada especial do debate, a diretora da Casa da
Mulher Brasileira, advogada Susan Lucena, comentou
que o confinamento, em razão da pandemia, tem
contribuído para o aumento de casos de violência
doméstica contra a mulher e que é preciso incentivar a

denúncia.
LEI DOS CONDOMÍNIOS De acordo com a Lei n°
11.292/2020, os síndicos ou administradores de
condomínios ficam obrigados a comunicar à Polícia
Civil ou Polícia Militar a ocorrência ou indício de
violência doméstica e familiar contra mulheres,
crianças, adolescentes ou idosos, seja nas unidades
condominiais ou nas áreas comuns.
Além disso, os condomínios deverão afixar, nas áreas
comuns, cartazes, placas ou comunicados divulgando
a legislação. Os cartazes deverão conter os números e
endereços físicos e eletrônicos das delegacias
especializadas da Mulher, Criança e Adolescente e do
Idoso, além dos números e endereços físico e digital
da Ouvidoria de Direitos Humanos, Igualdade Racial
e Juventude, da Ouvidoria de Segurança Pública do
Estado do Maranhão e da Ouvidoria da Mulher.
Em caso de descumprimento das disposições, estão
previstas penalidades ao condomínio infrator. Na
primeira infração, será aplicada uma advertência. Já a
partir do segundo caso, está prevista multa que pode
ser fixada entre R$ 500 e R$ 10 mil.
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Ação conjunta - POR DENTRO DA
POLITICA
A devolução dos valores é resultado de ação conjunta
do Ministério Público do Maranhão (MPMA) com a
Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de
Contas do Estado (TCE).
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/234/202
10309.pdf
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Servidores públicos no Maranhão devolvem
quase R$ 7 milhões de auxílio emergencial HORA EXTRA
Após articulação da Rede de Controle da Gestão
Pública do Maranhão, que identificou o recebimento
ilegal do auxílio emergencial por parte de 84.045
servidores públicos no estado, já foram restituídos
quase R$ 7 milhões aos cofres públicos.
A devolução dos valores é resultado de ação conjunta
do Ministério Público do Maranhão (MPMA) com a
Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de
Contas do Estado (TCE).
Depois do cruzamento realizado pela CGU entre as
folhas de pagamentos de ser vidore s ( a t i vos e
aposentados), de pensionistas dos municípios
maranhenses e do Governo do Estado do Maranhão
foram identificados mais de 84 mil servidores e
pensionistas que receberam o auxílio emergencial
ilegalmente no estado.
Com o levantamento, o TCE editou decisão normativa
recomendando aos gestores estaduais e municipais a
instauração de processo administrativo disciplinar no
respectivo ente ou órgão público contra os servidores
que receberam o auxílio.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, o
presidente do TCE e a superintendente da CGU no Ma
ra n h ã o e m i t i ram ofício conjunto solicitando
informações sobre as medidas adotadas pelos
gestores para apurar a conduta dos servidores
públicos.
Em seguida, o chefe do MPMA emitiu Recomendação
aos promotores de justiça para que eles instaurassem
procedimento administrativo para acompanhar as
medidas adotadas pelos gestores públicos contra os
servidores.
O s g e s t o r e s d e vem comunicar aos órgãos
federais (CGU, Ministério Público Federal e Polícia
Federal) os casos de falta de restituição para que os
ser vidores sejam responsabilizados criminalmente.
A promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional da Probidade Administrativa,
Nahyma R i b e i ro A b a s, destacou que, apenas no
mês de maio de 2020, o cruzamento de dados feito

pela CGU e TCE detectou o pagamento ilegal de R$
62 milhões e 462 mil a servidores públicos do
Maranhão.
" E s ses re cur s o s s ão destinados às pessoas em
situação de vulnerabilidade.
O Ministério Público e os órgãos de controle estão
atentos para a defesa da probidade administrativa e
a correta aplicação dos recursos públicos", afirmou
Nahyma Abas.
A re p re s e nt a n te d o MPMA informou, a i n d a ,
que já foram instaurados 3 4 p r o c e d i m e n t o s
administrativos para apurar o recebimento ilegal em 31
municípios maranhenses.
Também já foram emitidas 19 Recomendações aos
gestores municipais para que identifiquem servidores
que receberam ilegalmente o auxílio federal.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/234/202
10309.pdf
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Servidores públicos já devolveram quase R$
7 milhões de auxílio emergencial no
Maranhão
Após articulação da Rede de Controle da Gestão
Pública do Maranhão, que identificou o recebimento
ilegal do auxílio emergencial por parte de 84.045
servidores públicos no estado, já foram restituídos
quase R$ 7 milhões aos cofres públicos.
A devolução dos valores é resultado de ação conjunta
do Ministério Público do Maranhão (MPMA) com a
Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de
Contas do Estado (TCE).
Depois do cruzamento realizado pela CGU entre as
folhas de pagamentos de servidores (ativos e
aposentados), de pensionistas dos municípios
maranhenses e do Governo do Estado do Maranhão
foram identificados mais de 84 mil servidores e
pensionistas que receberam o auxílio emergencial
ilegalmente no estado.
Com o levantamento, o TCE editou decisão normativa
recomendando aos gestores estaduais e municipais a
instauração de processo administrativo disciplinar no
respectivo ente ou órgão público contra os servidores
que receberam o auxílio.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, o
presidente do TCE e a superintendente da CGU no
Maranhão emitiram ofício conjunto solicitando
informações sobre as medidas adotadas pelos
gestores para apurar a conduta dos servidores
públicos.
Em seguida, o chefe do MPMA emitiu Recomendação
aos promotores de justiça para que eles instaurassem
procedimento administrativo para acompanhar as
medidas adotadas pelos gestores públicos contra os
servidores.
Os gestores devem comunicar aos órgãos federais
(CGU, Ministério Público Federal e Polícia Federal)
os casos de falta de restituição para que os servidores
sejam responsabilizados criminalmente.
A promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional da Probidade Administrativa,
Nahyma Ribeiro Abas, destacou que, apenas no mês
de maio de 2020, o cruzamento de dados feito pela

CGU e TCE detectou o pagamento ilegal de R$ 62
milhões e 462 mil a servidores públicos do Maranhão.
"Esses recursos são destinados às pessoas em
situação de vulnerabilidade. O Ministério Público e
os órgãos de controle estão atentos para a defesa da
probidade administrativa e a correta aplicação dos
recursos públicos", afirmou Nahyma Abas.
A representante do MPMA informou, ainda, que já
foram instaurados 34 procedimentos administrativos
para apurar o recebimento ilegal em 31 municípios
maranhenses. Também já foram emitidas 19
Recomendações aos gestores municipais para que
identifiquem servidores que receberam ilegalmente o
auxílio federal.
(CCOM-MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/234/202
10309.pdf
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Conass Informa n. 39/2021 - Interrupção do
transporte de radiofármacos ao Estado do
Maranhão
Interrupção do transporte de radiofármacos ao Estado
do Maranhão
O Ministério Público do Maranhão, conforme cópia
do ofício anexo , solicitou apoio ao Conass, com vistas
a impedir e/ou minimizar os efeitos da interrupção dos
radiofármacos da medicina nuclear, atualmente
transportados pela empresa aérea LATAM Airlines
Brasil, aos municípios de Imperatriz e São Luiz (MA).
Acerca do assunto foi feita consulta informal às demais
secretarias de saúde estaduais (SES) e do Distrito
Federal, com vistas a identificar se tal questão
relacionava-se a questão específica a ser considerada
pela SES Maranhão ou ainda, se tal cenário poderia
estar ocorrendo em nível nacional.
Em rápido questionamento informal aos componentes
da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica
(CTAF) do Conass, vislumbrou-se que tal problema até a data da consulta - não havia reverberado em
outros estados. Contudo, foi possível observar pelas
narrativas que as relações - majoritariamente
estabelecidas - entre o SUS e a execução de ações e
serviços de medicina nuclear revela contratualização
entre o ente municipal e prestadores, pelo que a
atuação do Conasems e do Cosems fazem-se bemvindas.
Nesse mesmo diapasão, o Ministério da Saúde, seja
por seu Departamento de Assistência Farmacêutica,
seja pelo gabinete do Ministro da Saúde, foram
informados do ocorrido por vias informais, a serem
ratificadas por ofício, e cuja devolutiva não informou
repercussão nacional do referido problema.
Desta feita e por ser a competência legal do Conass o
trato de interesses coletivos da gestão estadual do
SUS, a SES/MA foi informada acerca do conteúdo do
ofício ora em comento, ocasião em que o gabinete do
SES/MA informou à Secretaria Executiva do Conass o
recebimento, por parte do MP/MA de comunicação
semelhante à referida SES, bem como a designação
de 'audiência' com vistas ao trato da questão
identificada, nessa ocasião já ocorrida.
Da 'audiência', o Conass foi informado, como de

conhecimento do MP/MA, acerca das tratativas
encaminhadas pelas secretarias municipais de São
Luiz e de Imperatriz (MA) com a empresa aérea Azul
Linhas Aéreas Brasileiras, tanto para o transporte dos
itens de rápida entrega, quanto para aqueles de
possível armazenamento fora de seu destino final.
Em face do pedido de colaboração do MP/MA, solicita
que as equipes técnicas das Secretarias Estaduais de
Saúde estejam atentas à possibilidade de ocorrência
do que ora é combatido, bem como sejam envidados
esforços junto aos Cosems, objetivando a minimização
de riscos de desabastecimento de radiofármacos
destinados à medicina nuclear, por falhas do
transporte.
Site: http://www.conass.org.br/conass-informa-n-392021-interrupcao-do-transporte-de-radiofarmacos-aoestado-do-maranhao/

DIÁRIO DE BALSAS. Ter, 9 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Justiça em Balsas anula doação irregular de
imóvel
Em atendimento a recurso da 1ª Promotoria de Justiça
de Balsas, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Maranhão, em sessão virtual realizada no dia 27
de outubro de 2020, declarou, de forma unânime, a
nulidade do título de domínio nº 392, para reverter a
doação irregular de imóvel em favor do técnico de
aviões Odino Barbosa de Souza e determinar o
retorno do domínio e da posse do mesmo ao Município
de Balsas.
O Ministério Público foi notificado da decisão
somente no dia 1º de março.
O terreno, que fica localizado na Travessa Raimundo
Félix, quadra 181, lote 77, Bairro de Fátima, foi doado
pelo município em 2008, com a finalidade de execução
de projeto de moradia popular para pessoas com
renda familiar não superior a três salários mínimos e
que não possuíssem outro imóvel. Porém, no local,
funciona a empresa D.A. Serviços e Comércio
Aeronáuticos Ltda, cujo nome de fantasia é Dino
Aviões.
Do julgamento da apelação, ajuizada pela promotora
de justiça Dailma de Melo Brito Fernández,
participaram os desembargadores Antonio Guerreiro
Júnior (relator), Nelma Sarney Costa e Maria das
Graças Duarte Mendes. Pelo Ministério Público do
Maranhão, atuou o procurador de justiça Teodoro
Peres Neto.
Em seu voto, o relator decidiu anular o Título de
Domínio do terreno doado, "ante a patente lesividade
ao patrimônio público verificada com a doação de
imóvel sem a observância dos requisitos legais notadamente o atendimento do interesse público
diante do não cumprimento da destinação de cunho
social reservada ao bem.
Em 16 de janeiro de 2008, o Município de Balsas
outorgou a Odino Souza, mediante o título de domínio
nº 392, o direito real sobre o imóvel em questão para a
construção de moradias populares.

Segundo esclarecimentos prestados pelo próprio
beneficiário à 1ª Promotoria de Justiça de Balsas, o
imóvel é utilizado para fins de desenvolvimento de
atividade comercial de interesse particular pela oficina
Dino Aviões.
Em Ação Civil Pública, ajuizada em maio de 2017, a
promotora de justiça Dailma de Melo Brito Fernandez
argumenta que, "mesmo com o nítido desvio de
finalidade, o Município de Balsas procedeu à baixa da
cláusula resolutiva conferindo ao beneficiário a
propriedade do bem, sem a devida satisfação das
cláusulas segunda e terceira estabelecido no referido
título, uso para moradia popular e pagamento de 2,5%
de sua avaliação, respectivamente".
Em caráter liminar, foi requerida a obrigação de não
fazer para que Odino de Souza não proceda à
realização de obras, de qualquer natureza ou
alterações físicas no imóvel, bem como o bloqueio da
matrícula do imóvel para todos os fins.
Ao apreciar o caso, o juízo de Balsas decidiu julgar
extinto o processo com julgamento do mérito por
considerar a ação prescrita. "O ato administrativo
contra o qual se insurgem o Parquet e a
municipalidade foi praticado em 16. 01. 2008, sem
incidência de causa interruptiva no curso do prazo
prescricional previsto no artigo 1º do Decreto nº
20.910/1932, ou seja, até 16.01.2013. Deve-se,
portanto, reconhecer a prescrição, pois a ação foi
ajuizada em 03.05.2017, quatro anos após o fim do
prazo quinquenal", decidiu a juíza Elaile Silva
Carvalho.
No decorrer do processo, o Município de Balsas
reconheceu o erro na concessão de domínio útil em
favor do beneficiário e, em atenção ao interesse
público envolvido, migrou para o polo ativo da ação,
pugnando por sua total procedência.
Na decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça, ao se manifestar sobre a questão da
prescrição, o relator do processo apontou
jurisprudências a respeito. "Em se tratando de
demandas que envolvam direitos reais, a exemplo da
ação que visa a nulidade de doação (título de domínio)
por inexecução de encargo, o prazo prescricional é o
comum, isto é, o prazo decenal previsto no art. 205 do
Código Civil".
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Envie informações à Redação dopeloatravés do
número.
Site:
https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/justiaca-embalsas-anula-doaacaao-irregular-de-imaovel-26339.html

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Ter, 9 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA pede serviços de saneamento básico
para ruas de Passagem Franca
PASSAGEM FRANCA - A Promotoria de Justiça de
Passagem Franca propôs que sejam realizados, no
prazo de 10 dias, serviços de saneamento básico
(drenagem, escoamento e manejo das águas pluviais,
limpeza e fiscalização preventiva das redes) nas ruas
Siqueira Campos, Prado, Presidente Costa e Silva,
Presidente Castelo Branco, São Francisco e São João,
do bairro Nelson Porto e adjacências, bem como nas
ruas do bairro Vitória.
A manifestação ministerial foi feita pelo promotor de
justiça Carlos Allan da Costa Siqueira, nessa
segunda-feira (8), por meio de Ação Civil Pública,
com pedido de liminar.
As obras devem incluir serviços de limpeza de bueiros,
colocação de novos bueiros (onde for necessário),
remoção das obstruções existentes no curso normal
das águas da chuva rumo ao leito do rio Inhumas,
instalação de galerias pluviais, limpeza das redes de
esgoto, canalização de córregos, de acordo com
orientações técnicas.
Também foi requerido que o município exerça, na
forma da lei, o poder fiscalizatório de polícia, agindo
para que particulares não obstruam bueiros e o curso
natural das águas, notificando os infratores para a
remoção das irregularidades e, caso seja necessário,
aplicando sanções.

zona urbana de Passagem Franca, apresentaram na
Promotoria de Justiça abaixo-assinado, relatando
problemas decorrentes da falta de estrutura de
saneamento básico e escoamento das águas pluviais
na região.
A reclamação apontou que os problemas são graves,
antigos e estão aumentando com o passar do tempo e
que o município de Passagem Franca permanece
inerte, ao não cumprir um plano de saneamento básico
e ao não solucionar questões básicas de infraestrutura
urbana. "Os reclamantes informaram, ainda, que seus
imóveis, em período de chuva, ficam alagados, as vias
públicas intrafegáveis, e os bens e mercadorias que
possuem são danificadas pela água, que também
chega a destruir muros, arrancar portões, causando
prejuízos materiais e aterrorizando a população da
área", completou o promotor de justiça, na ação.
O documento registrou também que o problema é
recorrente em outras áreas do município, como no
bairro Vitória.
Depois do recebimento do abaixo-assinado, o
Ministério Público oficiou o prefeito e o secretário
municipal de Infraestrutura de Passagem Franca,
buscando informações e soluções para as questões.
Entretanto, não houve retorno da Prefeitura.
Pedidos finais

Na ACP foi solicitado, ainda, o levantamento e
mapeamento das áreas de risco de alagamentos ou
inundações na zona urbana da cidade, bem como a
adoção de todas as medidas preventivas necessárias
para que os possíveis danos sejam minimizados ou
evitados.
Em caso de descumprimento, foi sugerido o
pagamento de multa diária pelo Município e pelo
gestor responsável pela infringência, no valor de R$ 2
mil, a ser cobrado de cada um dos dois. Os valores
deverão ser destinados ao Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos.

Como pedidos finais, o MP-MA requereu que o
município seja condenado, em prazo fixado pela
Justiça, a oferecer manutenção frequente rede de
escoamento das águas pluviais da zona urbana, com
obras, reformas, desobstruções, estudos, campanhas
educativas e limpeza.
Igualmente foi solicitada a elaboração de um plano de
drenagem urbana, bem como a realização das obras e
projetos necessários para a solução definitiva dos
problemas relativos ao saneamento básico, para evitar
alagamentos, inundações, obstrução de bueiros e
desvio do curso natural das águas.

Irregularidades
Em fevereiro de 2021, diversos moradores das ruas
Siqueira Campos, Presidente Costa e Silva,
Presidente Castelo Branco, São Francisco e São João,
todas situadas no bairro Nelson Porto e adjacências,

Outro requerimento da ACP se refere à realização de
obras de saneamento básico em todo o perímetro
urbano do Município, disponibilizando serviços de
drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e
fiscalização preventiva das redes.
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Por último, foi pedido que o município seja condenado
a ressarcir os danos morais coletivos, em razão da
omissão, no valor de R$ 100 mil, a ser revertido ao
Fun-do estadual de Proteção aos Direitos Difusos.
Site: https://imirante.com/passagemfranca/noticias/2021/03/09/mp-ma-pede-servicos-desaneamento-basico-para-ruas-de-passagemfranca.shtml
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São Luís: parceria com Unicef combate
evasão escolar na capital
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) renovou
a parceria com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) no que diz respeito à plataforma
Busca Ativa Escolar. A ferramenta visa apoiar a
identificação, registro, controle e acompanhamento de
crianças e adolescentes que estão fora da escola ou
em risco de evasão, bem como implementar políticas
públicas que contribuam para a inclusão no ambiente
escolar.
Por meio da plataforma é possível fazer uma busca da
situação escolar de cada criança e adolescente e dar
os devidos encaminhamentos necessários para
garantir a rematrícula e a permanência deste aluno na
escola.
"O enfrentamento da exclusão escolar precisa ser
fortalecido com políticas públicas unificadas e com
medidas para garantir a reabertura segura das aulas
remotas, a fim de garantir a permanência dos
estudantes e reduzir, de fato, o fracasso escolar",
disse a secretária municipal de Educação, Esmênia
Miranda.
Ofélia Silva, chefe do escritório do Unicef no
Maranhão, destaca a importância da parceria com a
Prefeitura de São Luís. "Viemos reforçar nossa
vontade de trabalhar junto à Semed nessa nova fase
de gestão da educação municipal. O Unicef trabalha
pela garantia dos direitos de cada criança e
adolescente, concentrando seus esforços naqueles
mais vulneráveis, com foco especial nos que são
vítimas de forma extrema de violência", afirmou Ofélia
Silva.
Evasão
Alice Calixto, coordenadora do Núcleo de Acolhimento
Emocional da Educação (NAEE) da Semed, conta que
devido à pandemia do novo coronavírus, a
porcentagem de crianças e adolescentes que
abandonaram as escolas aumentou e o papel dos
órgãos educacionais é fundamental para esse retorno
e acompanhamento.
"Os níveis de evasão escolar aumentaram com a
chegada da pandemia, que também contribuiu para
agravar situações já existentes em famílias em
situação de maior vulnerabilidade. Com a diminuição
nos postos de trabalho veio a necessidade de

complementação de renda, o que, por muitas vezes, é
transferida para os membros mais jovens da família.
Tem ainda a dificuldade de acesso à internet, que
também contribui para o crescimento desse índice",
disse.
A assessora técnica pedagógica e supervisora
institucional do projeto Busca Ativa Escolar na Semed,
Eliane Pinheiro, frisou que "todos os gestores já estão
cadastrados na plataforma e com acesso ativo para o
acompanhamento de cada criança matriculada para o
ensino remoto. Na plataforma podemos identificar
estudantes que não estão frequentando as aulas
remotas e assim poder realizar visitas às famílias para
identificar o que motivou a evasão desse aluno e fazer
uma análise técnica para garantir a rematrícula.
Saiba mais - Plataforma Busca Ativa Escolar
A plataforma Busca Ativa Escolar é uma iniciativa
desenvolvida pelo Unicef em parceria com a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime), e o Colegiado Nacional de Gestores
Municipais de Assistência Social (Congemas), e reúne
representantes de diferentes áreas: Educação, Saúde
e Assistência Social, além do Conselho Tutelar,
Conselho Municipal dos Direitos de Educação,
Câmara Municipal, Ministério Público, Associação de
Moradores, dentre outras instituições que trabalham
unificando ações que garantam o direito à educação.
Site: http://www.suacidade.com/noticias/educacao/saoluis-parceria-com-unicef-combate-evasao-escolar-nacapital
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E pode isso? "Play Boy" filho da viceprefeita de Estreito recebe do município e do
estado
Se não bastasse seu desserviço prestado ao povo do
Estado do Maranhão, em especial da região tocantina,
como Deputado Estadual, Leoarren Túlio de Sousa
Cunha, o "Léo Cunha", segue metendo os pés pelas
mãos, agora como prefeito da cidade de Estreito/MA.
Assim que assumiu a prefeitura daquele município,
Léo Cunha já foi logo tratando de "perseguir" aqueles
que de alguma forma lhe contrariou, mesmo tendo
esses uma história com a população estreitense, o que
é o caso dos médicos que foram demitidos de forna
humilhante.
Ao passo que uns "choram" por terem perdido seus
empregos, outros "debocham" da sociedade, como
vem fazendo o "Play Boy" Francisco de Assis Alves de
Araújo Neto (filho da vice-prefeita da cidade, Verbena
Macedo), que de acordo com o Portal da
Transparência, recebe e muito bem da Prefeitura de
Estreito e do Governo do Estado do Maranhão.
De acordo com relatos de moradores de Estreito,
quando indagado sobre o fato de receber do município
e do estado, o mesmo diz que sua mãe é amiga dos
homens que estão com a "caneta", no caso o prefeito
Leo Cunha e o Governador Flávio Dino. Esse último
(Flávio Dino) teria conhecimento de tudo e estaria
acobertando, mesmo sabendo que além de ilegal é
imoral a situação.
Diante do flagrante público, o mínimo que se espera é
que o Ministério Público, tome as providências
pertinentes ao caso.
Com a palavra o Ministério Público do Estado do
Maranhão!
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/e-pode-issoplay-boy-filho-da-vice-prefeita-de-estreito-recebe-domunicipio-e-do-estado/
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Semed e Unicef renovam parceria no
combate à evasão escolar em São Luís
Caio Hostilio

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) renovou
a parceria com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) no que diz respeito à plataforma
Busca Ativa Escolar. A ferramenta visa apoiar a
identificação, registro, controle e acompanhamento de
crianças e adolescentes que estão fora da escola ou
em risco de evasão, bem como implementar políticas
públicas que contribuam para a inclusão no ambiente
escolar.
Por meio da plataforma é possível fazer uma busca da
situação escolar de cada criança e adolescente e dar
os devidos encaminhamentos necessários para
garantir a rematrícula e a permanência deste aluno na
escola.
"O enfrentamento da exclusão escolar precisa ser
fortalecido com políticas públicas unificadas e com
medidas para garantir a reabertura segura das aulas
remotas, a fim de garantir a permanência dos
estudantes e reduzir, de fato, o fracasso escolar",
disse a secretária municipal de Educação, Esmênia
Miranda.
Ofélia Silva, chefe do escritório do Unicef no
Maranhão, destaca a importância da parceria com a
Prefeitura de São Luís. "Viemos reforçar nossa
vontade de trabalhar junto à Semed nessa nova fase
de gestão da educação municipal. O Unicef trabalha
pela garantia dos direitos de cada criança e
adolescente, concentrando seus esforços naqueles
mais vulneráveis, com foco especial nos que são
vítimas de forma extrema de violência", afirmou Ofélia
Silva.
Evasão
Alice Calixto, coordenadora do Núcleo de Acolhimento
Emocional da Educação (NAEE) da Semed, conta que
devido à pandemia do novo coronavírus, a
porcentagem de crianças e adolescentes que
abandonaram as escolas aumentou e o papel dos
órgãos educacionais é fundamental para esse retorno
e acompanhamento.
"Os níveis de evasão escolar aumentaram com a
chegada da pandemia, que também contribuiu para
agravar situações já existentes em famílias em

situação de maior vulnerabilidade. Com a diminuição
nos postos de trabalho veio a necessidade de
complementação de renda, o que, por muitas vezes, é
transferida para os membros mais jovens da família.
Tem ainda a dificuldade de acesso à internet, que
também contribui para o crescimento desse índice",
disse.
A assessora técnica pedagógica e supervisora
institucional do projeto Busca Ativa Escolar na Semed,
Eliane Pinheiro, frisou que "todos os gestores já estão
cadastrados na plataforma e com acesso ativo para o
acompanhamento de cada criança matriculada para o
ensino remoto. Na plataforma podemos identificar
estudantes que não estão frequentando as aulas
remotas e assim poder realizar visitas às famílias para
identificar o que motivou a evasão desse aluno e fazer
uma análise técnica para garantir a rematrícula.
Saiba mais - Plataforma Busca Ativa Escolar
A plataforma Busca Ativa Escolar é uma iniciativa
desenvolvida pelo Unicef em parceria com a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime), e o Colegiado Nacional de Gestores
Municipais de Assistência Social (Congemas), e reúne
representantes de diferentes áreas: Educação, Saúde
e Assistência Social, além do Conselho Tutelar,
Conselho Municipal dos Direitos de Educação,
Câmara Municipal, Ministério Público, Associação de
Moradores, dentre outras instituições que trabalham
unificando ações que garantam o direito à educação.
Site: https://caiohostilio.com/2021/03/09/semed-e-unicefrenovam-parceria-no-combate-a-evasao-escolar-em-saoluis/
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Semed e Unicef renovam parceria no
combate à evasão escolar em São Luís
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) renovou
a parceria com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) no que diz respeito à plataforma
Busca Ativa Escolar. A ferramenta visa apoiar a
identificação, registro, controle e acompanhamento de
crianças e adolescentes que estão fora da escola ou
em risco de evasão, bem como implementar políticas
públicas que contribuam para a inclusão no ambiente
escolar.
Por meio da plataforma é possível fazer uma busca da
situação escolar de cada criança e adolescente e dar
os devidos encaminhamentos necessários para
garantir a rematrícula e a permanência deste aluno na
escola.
"O enfrentamento da exclusão escolar precisa ser
fortalecido com políticas públicas unificadas e com
medidas para garantir a reabertura segura das aulas
remotas, a fim de garantir a permanência dos
estudantes e reduzir, de fato, o fracasso escolar",
disse a secretária municipal de Educação, Esmênia
Miranda.
Ofélia Silva, chefe do escritório do Unicef no
Maranhão, destaca a importância da parceria com a
Prefeitura de São Luís. "Viemos reforçar nossa
vontade de trabalhar junto à Semed nessa nova fase
de gestão da educação municipal. O Unicef trabalha
pela garantia dos direitos de cada criança e
adolescente, concentrando seus esforços naqueles
mais vulneráveis, com foco especial nos que são
vítimas de forma extrema de violência", afirmou Ofélia
Silva.
Evasão
Alice Calixto, coordenadora do Núcleo de Acolhimento
Emocional da Educação (NAEE) da Semed, conta que
devido à pandemia do novo coronavírus, a
porcentagem de crianças e adolescentes que
abandonaram as escolas aumentou e o papel dos
órgãos educacionais é fundamental para esse retorno
e acompanhamento.
"Os níveis de evasão escolar aumentaram com a
chegada da pandemia, que também contribuiu para
agravar situações já existentes em famílias em
situação de maior vulnerabilidade. Com a diminuição
nos postos de trabalho veio a necessidade de

complementação de renda, o que, por muitas vezes, é
transferida para os membros mais jovens da família.
Tem ainda a dificuldade de acesso à internet, que
também contribui para o crescimento desse índice",
disse.
A assessora técnica pedagógica e supervisora
institucional do projeto Busca Ativa Escolar na Semed,
Eliane Pinheiro, frisou que "todos os gestores já estão
cadastrados na plataforma e com acesso ativo para o
acompanhamento de cada criança matriculada para o
ensino remoto. Na plataforma podemos identificar
estudantes que não estão frequentando as aulas
remotas e assim poder realizar visitas às famílias para
identificar o que motivou a evasão desse aluno e fazer
uma análise técnica para garantir a rematrícula.
Saiba mais - Plataforma Busca Ativa Escolar
A plataforma Busca Ativa Escolar é uma iniciativa
desenvolvida pelo Unicef em parceria com a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime), e o Colegiado Nacional de Gestores
Municipais de Assistência Social (Congemas), e reúne
representantes de diferentes áreas: Educação, Saúde
e Assistência Social, além do Conselho Tutelar,
Conselho Municipal dos Direitos de Educação,
Câmara Municipal, Ministério Público, Associação de
Moradores, dentre outras instituições que trabalham
unificando ações que garantam o direito à educação.
Site:
https://www.djalmarodrigues.com.br/2021/03/09/semede-unicef-renovam-parceria-no-combate-a-evasaoescolar-em-sao-luis/
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Semed e Unicef renovam parceria no
combate à evasão escolar em São Luís
(Ações)
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) renovou
a parceria com o Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) no que diz respeito à plataforma
Busca Ativa Escolar.
A ferramenta visa apoiar a identificação, registro,
controle e acompanhamento de crianças e
adolescentes que estão fora da escola ou em risco de
evasão, bem como implementar políticas públicas que
contribuam para a inclusão no ambiente escolar.
Por meio da plataforma é possível fazer uma busca da
situação escolar de cada criança e adolescente e dar
os devidos encaminhamentos necessários para
garantir a rematrícula e a permanência deste aluno na
escola.
"O enfrentamento da exclusão escolar precisa ser
fortalecido com políticas públicas unificadas e com
medidas para garantir a reabertura segura das aulas
remotas, a fim de garantir a permanência dos
estudantes e reduzir, de fato, o fracasso escolar",
disse a secretária municipal de Educação, Esmênia
Miranda.
Ofélia Silva, chefe do escritório do Unicef no
Maranhão, destaca a importância da parceria com a
Prefeitura de São Luís. "Viemos reforçar nossa
vontade de trabalhar junto à Semed nessa nova fase
de gestão da educação municipal. O Unicef trabalha
pela garantia dos direitos de cada criança e
adolescente, concentrando seus esforços naqueles
mais vulneráveis, com foco especial nos que são
vítimas de forma extrema de violência", afirmou Ofélia
Silva.
Evasão
Alice Calixto, coordenadora do Núcleo de Acolhimento
Emocional da Educação (NAEE) da Semed, conta que
devido à pandemia do novo coronavírus, a
porcentagem de crianças e adolescentes que
abandonaram as escolas aumentou e o papel dos
órgãos educacionais é fundamental para esse retorno
e acompanhamento.
"Os níveis de evasão escolar aumentaram com a

chegada da pandemia, que também contribuiu para
agravar situações já existentes em famílias em
situação de maior vulnerabilidade. Com a diminuição
nos postos de trabalho veio a necessidade de
complementação de renda, o que, por muitas vezes, é
transferida para os membros mais jovens da família.
Tem ainda a dificuldade de acesso à internet, que
também contribui para o crescimento desse índice",
disse.
A assessora técnica pedagógica e supervisora
institucional do projeto Busca Ativa Escolar na Semed,
Eliane Pinheiro, frisou que "todos os gestores já estão
cadastrados na plataforma e com acesso ativo para o
acompanhamento de cada criança matriculada para o
ensino remoto. Na plataforma podemos identificar
estudantes que não estão frequentando as aulas
remotas e assim poder realizar visitas às famílias para
identificar o que motivou a evasão desse aluno e fazer
uma análise técnica para garantir a rematrícula.
Saiba mais - Plataforma Busca Ativa Escolar
A plataforma Busca Ativa Escolar é uma iniciativa
desenvolvida pelo Unicef em parceria com a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime), e o Colegiado Nacional de Gestores
Municipais de Assistência Social (Congemas), e reúne
representantes de diferentes áreas: Educação, Saúde
e Assistência Social, além do Conselho Tutelar,
Conselho Municipal dos Direitos de Educação,
Câmara Municipal, Ministério Público, Associação de
Moradores, dentre outras instituições que trabalham
unificando ações que garantam o direito à educação.
Site: https://luiscardoso.com.br/acoes/2021/03/semed-eunicef-renovam-parceria-no-combate-a-evasao-escolarem-sao-luis/
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Seria bom o Ministério Público conversar
com os servidores da Agemsul que foram
exonerados!!!
Rui Marisson

Com a exoneração do Presidente da Agemsul,
Frederico Ângelo, a turma que ficava debaixo do pé de
manga na casa de Ildon
Marques, foram todos exonerados, o jacaré não alisou
ninguém, a não ser Lidiane
Marques Lima, que foi importada da capital, ela é a
protegida do meio-irmão do governador, Saulo Dino.
Só de gratificação ela recebe R$ 4 mil reais por mês,
tudo na
secretaria passa por ela, segundo informações, os
servidores que foram
exonerados sabem de muitas coisas, seria bom o
Ministério Público chamar esse
pessoal pra um bom bate papo, me parece que o
senador do Rio de Janeiro, fez dicípulo na terra do
Frei!!!
Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/seria-bom-oministerio-publico.html
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Prefeito Aluísio Sousa assina Portaria que
objetiva organização de Força Tarefa para
auxiliar famílias impactadas pelas fortes
chuvas no município. (Notícias)
Por conta das fortes chuvas que caíram no município
de Açailândia nos últimos dias, deixando mais de 25
famílias desabrigadas no bairro Pequia de Baixo e
socorridas imediatamente pela Coordenação Municipal
de Proteção em Defesa Civil, a Prefeitura de
Açailândia, por meio do prefeito Aluísio Silva Sousa,
assinou a Portaria N. 373/2021 conforme preceitua a
Lei Orgânica municipal.
De acordo com o documento, fica instituída pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, Força Tarefa no âmbito de todo
o município, para funcionar com o fim específico de
auxiliar de forma urgente as famílias atingidas pelas
fortes chuvas que estão caindo sobre o município no
período invernoso.
A Força Tarefa será compotas por representantes das
secretarias de Infraestrutura e Urbanismo, do Meio
Ambiente, Assistências Social, de Saúde e
administrada pela Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil que também será responsável pela elaboração do
e Plano de Trabalho, bem como a realização das
ações urgentes com apoio logístico da Secretaria de
Infraestrutura em parceria com as demais secretarias.
Por enquanto, não há informação de famílias
desalojadas. Segundo informações do coordenador da
Defesa Civil, Clayton Viana, a equipe está atenta e
prevenida para qualquer situação de emergência. "A
pedido do prefeito Aluísio Sousa, estamos elaborando
um Plano de Ação em parceria com todas as
secretarias, Polícia Militar, Ministério Público, Polícia
Rodoviária Federal, Procuradoria Municipal, entre
outros segmentos da sociedade civil para atuarmos de
forma mais eficaz", ressalta Clayton Viana.
Fonte: ASCOM-PMA. - Por: Antônio Maria
Site: https://portalveras.com.br/prefeito-aluisio-sousaassina-portaria-que-objetiva-organizacao-de-forcatarefa-para-auxiliar-familias-impactadas-pelas-forteschuvas-no-municipio/

