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Testagem de Covid-19 - NEDILSON
MACHADO
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NEDILSON MACHADO

Será encerrado hoje, o atendimento no drive-thru de
testagem para Covid-19, montado pelo Governo do
Estado, no Parque do Rangedor. Em funcionamento
desde o dia 20 de janeiro, até esta última quarta-feira,
17, o serviço já havia realizado cerca de 30 mil
atendimentos, sendo que quase 80% dos testes
apresentaram resultado negativo. Os testes foram
destinados, primeiramente, a gestantes e idosos.

Pra curtir

Sábado, 20 de março, será comemorado o Dia
Internacional da Felicidade, criado pela ONU em 2012,
com o objetivo de promover a felicidade e alegria entre
os povos do mundo, evitando os conflitos e guerras
sociais.

T Para celebrar, o Instituto Feliciência, vai promover
nesta data uma live musical com o cantor Oswaldo
Montenegro.

T A Escola Superior do Ministério Público do
Maranhão vem mantendo a sua programação de
cursos e atividades, todos realizados de forma virtual,
por meio da plataforma própria da ESMP.

T Nesta sexta-feira, 19, será realizado o I Curso de
Especialização (MBA) em Ciências Criminais e Direito
Anticorrupção.

T Já no dia 22, o curso "As Filósofas e o Direito"
aborda "A construção social patriarcal a partir do
pensamento de Silvia Fede-rici: implicações no direito"
A UEMA vai realizar, de 8 a 10 de abril, o I Seminário
de Oftalmologia Veterinária -I SEMOV.

O objetivo é levar o conhecimento sobre a oftalmologia
veterinária para acadêmicos e médicos veterinários
atuantes na área da clínica de pequenos animais.

Lei do Gás Natural

A FIEMA comemora a aprovação da Nova Lei do Gás
Natural, na Câmara Federal, relatada pelo deputado
Laércio Oliveira (PP/SE), na última terça, 16, que
agora segue à sanção do presidente Bolsonaro. Com
a abertura do mercado de gás natural, estima-se que 4
milhões de novos empregos serão criados, haverá

aumento da capacidade de produção e expansão da
infraestrutu-ra, sem necessidade de repassar custos à
população. Além disso existe uma mobilização de
investimentos anuais na ordem de R$ 60 bilhões/ano
no setor.

Auxílio para artistas

A Secretaria de Estado da Cultura (Secma) decidiu
prorrogar até as 23h59 desta sexta-feira, 19, o prazo
para que profissionais da cultura solicitem o Auxílio
Emergencial voltado para artistas que moram nos
quatro municípios da Grande Ilha (Paço do Lumiar,
Raposa, São José de Ribamar e São Luís). O
benefício emergencial, pago em parcela única no valor
de R$ 600,00, começou a ser creditado aos
solicitantes na última segunda-feira (15), e o prazo
para requerimento do auxílio se encerraria às 23h59
desta quarta-feira, 17.

Turismo Responsável

Os brasileiros já contam com 27 mil estabelecimentos
turísticos em todo o país com o selo "Turismo
Responsável, Limpo e Seguro", do Ministério do
Turismo. A marca amplia o leque de locais que
assumiram, declaradamente, o compromisso em
adotar protocolos de biossegurança para proteger
tur is tas e t rabalhadores contra a Covid-19.
Proporcionalmente, os estados de Alagoas (46,10%),
Rio Grande do Norte (41,72%), Bahia (36,48%) e
Maranhão (30,59%) abrigam os maiores percentuais
de estabelecimentos com o documento.

Dia da Água

A UFMA, por meio do Departamento de Oceanografia
e Limnologia, realizará um webinário no próximo dia
22, em comemoração ao Dia Mundial da Água, com a
temática: "Desafios para a Gestão dos Recursos
Hídricos no Norte e Nordeste do Brasil". A mediação
do bate-papo será por conta do professor do
Departamento de Oceanografia e Limnologia e pró-
reitor de Assistência Estudantil (Proaes) da UFMA,
Leonardo Soares.

Realizar exames e checar regularmente as principais
taxas é muito importante para manter a saúde em dia.
É através desse monitoramento que o médico pode
avaliar o paciente e detectar de forma precoce algum
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problema para tratá-lo e reverter doenças. Na foto, o
diretor do Laboratório Lacmar, Vinícius Braid, que
acha positiva a procura por check-ups em tempos de
pandemia, entretanto realizá-los, anualmente, é ainda
mais importante e não deve ser esquecido. A
propósito: há cinco unidades do Lacmar espalhadas
pela capital maranhense, onde os exames são
realizados de forma rápida e segura, diariamente das
7h às 17h.

No registro, o diretor-presidente da TVN, Augusto
Diniz, que lançou o projeto "Conexão do Bem", para
divulgação de empresas locais, utilizando seus canais
próprios de comunicação com clientes - sites e stories
de rede sociais, gratuitamente. Os clientes que
acessam a TVN em seus canais, podem consultar
também diversas informações sobre produtos e
serviços. Com o projeto Mascote Audinho, a Ouvidoria
do Ministério Público MA conquistou o 3° lugar no IV
Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de
Ouvidorias, na categoria Melhoria da gestão e das
entregas aos usuários de serviços públicos. O
mascote é uma idealização da atual gestão da
Ouvidoria do MP-MA, que tem à frente a procuradora
de justiça Maria Luiza Ribeiro Martins .

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/03/4139

9/

https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/03/41399/
https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/03/41399/
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TSE cria brecha para financiamento eleitoral
ilegal - CLAUDIO HUMBERTO
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CLAUDIO HUMBERTO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) blindou de perda
de mandato a deputada estadual do Amapá Marília
Góes (PDT), mulher do governador Waldez Góes,
cujas contas foram rejeitadas por haver recebido
dinheiro ilegalmente de outro partido, o Republicanos.
O TSE ignorou a lei, que prevê a perda de mandato.
De acordo com especialistas em direito eleitoral, a
decisão abre um perigoso precedente: financiamento
ilegal, mesmo empresarial, já não vai render punição
do político beneficiado.

Doação foi ilegal A Lei Eleitoral determina que só
partido coligado formalmente pode fazer doações a
outra sigla. O PDT de Góes não era coligado ao Rep.

Não esquentou lugar O Ministério Público agiu contra
o financiamento ilegal, mas se verificou que o dinheiro,
metade dos gastos de campanha, já havia sido
sacado.

Fachin votou com a lei O ministro Edson Fachin foi
voto vencido: só ele votou pelo cumprimento da lei. A
maioria optou pelo viés " legislador" do TSE,
reescrevendo a lei.

Porteira aberta Aberto o precedente, o TSE livrou
outro caso semelhante: a deputada federal Aline
Gurgel, também no Amapá, hoje no Republicanos.

Brasil vacinou 1 milhão a mais que o Reino Unido O
Reino Unido foi o país que iniciou a vacinação contra
covid no ocidente e, desde então, é citado como
exemplo para outras nações, ao contrário do Brasil,
sempre apontado como exemplo do que não deve ser
feito, até de promover "genocídio". Porém, 60 dias
após o início de vacinação, o Brasil passou de 15
milhões de doses aplicadas, um milhão a mais que as
14 milhões administradas nos primeiros 60 dias pelo
Reino Unido, grande produtor de vacinas.

Script parecido Assim como ocorreu com o Reino
Unido, a vacinação no Brasil começou a acelerar
apenas depois dos primeiros 30 dias de campanha.

Média cada vez maior No caso brasileiro, a média
desde o início da vacinação é de 248,5 mil doses por
dia, mas a média dos últimos sete dias é de cerca de
330 mil.

Campanha mais longa Desde a primeira dose, em
dezembro de 2020, o Reino Unido aplicou em média
287,5 mil injeções por dia. Em 94 dias foram 27
milhões de doses.

Brado retumbante Há cinco anos, o então deputado
Major Olímpio foi ao Planalto protestar contra a posse
fake de Lula como ministro de Dilma, para evitar ser
preso. Sem microfone, gritou "Vergonha!" e paralisou a
cerimônia.

Vendedor de fumaça Primeiro suplente do falecido
senador Major Olímpio, Alexandre Giordano deve
assumir a vaga sob pancadaria. Dizem em São Paulo
que, sem setor de atividade definido, ele seria
"vendedor de fumaça".

Talento para amizade Major Olímpio foi lembrado por
inúmeros senadores pelo talento de fazer amizades.
Emocionado, senador Eduardo Gomes, lembro o dia
em que o falecido senador declinou de um debate com
ele, líder do governo no Congresso: "Com o Eduardo,
não, eu gosto dele, é meu amigo".

Culpado favorito A deputada Perpétua Almeida
(PCdoB-AC) culpou Bolsonaro pela morte de Major
Olímpio e ainda o acusou de ir ao Acre para "proliferar
a covid". Na verdade, ele foi levar apoio e recursos em
razão de enchentes.

Não é simples A Associação dos Juízes Federais do
Brasil considera que "o momento exige compreensão
das dificuldades, serenidade e amplo diálogo". No
quesito "diálogo", é preciso combinar com os russos.

E os poderosos.

Fazendo vergonha Representantes do mais atrasado
sindicalismo do planeta continuam envergonhando as
próprias categorias. Ontem, em Brasília, houve quem
defendesse o "direito de furar fila" da vacinação de
dentistas de consultório, passando para trás idosos e
portadores de comorbidades.

Admirados e não criticados Nos primeiros 60 dias de
imunização, a Alemanha aplicou 5,61 milhões de
doses, a Rússia pouco mais de 4 milhões e a França,
4,11 milhões.
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Nenhum tem sido criticado. O Brasil aplicou pelo
menos três vezes mais.

Contra o progresso A energia solar tem tudo para se
espalhar pelo Brasil, que tem um dos maiores
potenciais geradores do planeta. Presidente do
Movimento Solar Livre, Hewerton Martins, critica
entraves criados pela Aneel e diz que o consumidor
não terá preços acessíveis para "gerar sua própria
energia".

Pensando bem...

...em país onde é proibido demitir, o próximo passo
será não contratar

Site: https://cdn-

digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue-

99e71865a8531658d3eb31c17119b66e.pdf

https://cdn-digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue-99e71865a8531658d3eb31c17119b66e.pdf
https://cdn-digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue-99e71865a8531658d3eb31c17119b66e.pdf
https://cdn-digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue-99e71865a8531658d3eb31c17119b66e.pdf
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Ponte Metálica que faz a ligação de Timon
para Teresina foi totalmente fechada
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Nesta quinta-feira (18), a Prefeitura de Timon, cidade
que fica localizada a 450 km de São Luís, comunicou,
que a Ponte João Luís Ferreira, a famosa Ponte
Metálica, que liga a cidade maranhense à Teresina
(PI), ficará totalmente interditada durante três dias,
para limitar o trafego de pessoas e evitar o avanço da
pandemia de Covid-19.

Durante esta quinta-feira, a Ponte Metálica foi
parcialmente fechada no sentido Teresina (PI) Timon
(MA). A partir desta sexta-feira (19) até o domingo
(21), a ponte será totalmente interditada nos dois
sentidos.

Somente na segunda-feira (22), o tráfego de veículos
nos dois sentidos será liberado. Segunda a prefeitura,
a medida foi tomada por causa do aumento do número
de casos de Covid-19 na cidade de Timon.

De acorda com a Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão (SES), até a quarta-feira (17), a cidade já
tinha registrado 5.640 casos do novo coronavírus.

Devido o avanço da pandemia em Timon, a prefeitura
divulgou um decreto reduzindo o funcionamento de
atividades não-essenciais até o domingo (21).

A realização de eventos culturais, funcionamento de
casas de shows, atividades esportivas, festas de
aniversários, confraternizações em geral que
promovam aglomeração em ambiente fechado ou
aberto estão suspensos no município.

Os bares restaurantes, lanchonetes e balneários só
estão funcionando em modalidade drive-thru ou
delivery, desde a quarta-feira (17). Supermercados
poderão funcionar normalmente, mas não podem
vender bebidas alcoólicas durante o sábado (20) e
domingo (21).

Já o comércio de rua poderá funcionar das 9h às 17h
e os shoppings centers terá o funcionamento das 10h
às 21h. O fim de semana, nem as lojas de rua e nem
shoppings poderão funcionar.

Existem algumas restrições para o funcionamento de
atividades comerciais.

O que poderá continuar funcionando em Timon

Para o período de validade do decreto, as medidas
terão a fiscalização por uma força-tarefa que foi
montada pela Prefeitura de Timon.

Essas ações serão fiscalizadas pela Vigilância
Sanitária, Guarda Civil Municipal, Secretaria Municipal
de Segurança Pública, Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, Procon, DMTrans, Conselho Tutelar,
Ciretran, Ouvidoria, CIMU, SLU, Polícias Civil e Militar,
Corpo de Bombeiros e conta com o apoio do
Ministério Público Estadual.

Site: https://arimateiajr.com/noticia/926558/ponte-

metalica-que-faz-a-ligacao-de-timon-para-teresina-foi-

totalmente-fechada

https://arimateiajr.com/noticia/926558/ponte-metalica-que-faz-a-ligacao-de-timon-para-teresina-foi-totalmente-fechada
https://arimateiajr.com/noticia/926558/ponte-metalica-que-faz-a-ligacao-de-timon-para-teresina-foi-totalmente-fechada
https://arimateiajr.com/noticia/926558/ponte-metalica-que-faz-a-ligacao-de-timon-para-teresina-foi-totalmente-fechada


Thaiza Hortegal participa de audiência
pública com a MOB
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A Agência de Mobilidade Urbana do Maranhão
realizou, na quinta-feira (18), uma audiência pública
para discutir os serviços de transporte aquaviário. A
deputada estadual Thaiza Hortegal (PP) participou do
encontro virtual, que contou com a presença do vice-
governador, Carlos Brandão, além de representantes
do Ministério Público, Emap, Procon, Capitania dos
Por tos,  Tr ibunal  de Just iça e organizações
interessadas na melhoria dos serviços de ferry-boat.

Cada vez que a gente propõe um d iá logo
transparente, conseguimos tomar decisões mais
apropriadas. Quero cumprimentar a deputada Thaiza,
que já levantou esse debate na Assembleia, por
diversas vezes. Estamos aqui para dizer que, em
nome do governador Flávio Dino, o governo tem nisso
uma prioridade número um para Baixada Maranhense
, disse o vice-governador, Carlos Brandão.

O presidente da MOB, Daniel Carvalho, apresentou o
atual serviço de ferry-boat e propostas para
construção do novo edital de licitação para a
concessão do serviço público. Ele elencou uma série
de mudanças para o novo processo.

Redução do valor da outorga, idade das embarcações,
renovação da frota, melhoria e conforto nas cabines de
passageiros, isolamento acústico, manutenção
preventiva, melhoria no sistema de venda antecipada
de passagens e aumento dos pontos de vendas são
as principais mudanças, mas todo o edital está sendo
revisto e só será finalizado após esta audiência
pública, para que tenhamos a colaboração e
construção de todos aqui presentes e garantir que seja
feito algo que realmente atenda às necessidades da
população , disse Daniel Carvalho.

A deputada estadual é a principal parlamentar em
defesa das melhorias dos serviços de ferry-boat.
D e s d e  o  p r i m e i r o  a n o  d e  m a n d a t o ,  e m
2019, ela mantém diálogo com o governo em busca de
mudanças concretas que dependem, principalmente,
da união de forças dos órgãos competentes.

É importante que todos os órgãos unam forças nesse
momento, pois sabemos das dificuldades de quem é
usuário, que pede a melhoria desse serviço. Logo, que
de uma vez por todas, possamos sanar esse caos que
está aí há tanto tempo nesse tipo de transporte
destacou Thaiza Hortegal.
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http://www.al.ma.leg.br/noticias/40866


Ministério Público do Amazonas dá posse a
nova Corregedora-Geral e Ouvidora-Geral
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Redator

Foram empossadas, na tarde desta quinta-feira
(18/03), a nova Corregedora-Geral, Sílvia Abdala
Tuma, e a Ouvidora-Geral, Jussara Maria Pordeus e
Silva. As duas vão atuar no Bienio 2021/2023, sob a
gestão do Procurador-Geral de Justiça Dr. Alberto
Rodrigues do Nascimento Júnior. Em virtude da
pandemia da Covid-19 e respeitando as medidas
impostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
o evento ocorreu de forma híbrida, com participações
presenciais e virtuais por meio do canal da Secretaria
dos Órgãos Colegiados, no Youtube.

Em seu discurso de posse, a Dra. Jussara Maria
Pordeus e Silva, se despediu da Corregedoria Geral
destacando a sensação de dever cumprido e fazendo
um balanço dos últimos quatro anos em que exerceu o
cargo de Corregedora-Geral. Ela também falou sobre
a expectativa para os desafios a serem enfrentados,
agora na Ouvidoria Geral, principalmente por conta
das mudanças que a pandemia do Coronavírus trouxe
ao órgão.

"Hoje, considero encerrada minha missão junto à
Corregedoria-Geral do Ministério Público. Lá, tive
momentos em que a tradução do trabalho correto e
justo, traduziu-se no endurecimento da atuação em
desfavor de alguns, contudo, trabalho nunca afastado
preservação  dos  va lo res  Ins t i t uc iona is .  A
Corregedoria-Geral, embora não se tenha se tenha,
muitas das vezes, exata noção, é um organismo
complexo e hoje, bem engrenado, que funciona a
"todo vapor", de 8h às 18h, de segunda a sexta.
Agora, tenho novos desafios e projetos para a
Ouvidoria Geral. É motivo de elevadíssima honra
passar a ocupar a cadeira de Ouvidora-Geral do
Ministério Público do Amazonas, atribuição que já foi
desempenhada anteriormente por brilhantes Membros
de nossa Instituição, o que me impõe, com mais rigor,
o dever de prestar um serviço público de qualidade à
sociedade", disse em parte do discurso.

No próximo desafio, a promotora destaca que o foco
será em aproximar o Ministério Público do cidadão,
criando o máximo de canais possíveis. Durante o
tempo em que ela esteve a frente da Ouvidoria foram
realizadas 185 atividades fiscalizatórias, sendo 39
Correições nas Promotorias das Comarcas do Interior
do Estado, 86 na Capital, 21 nas Procuradorias de

Just iça,  a lém de 10 nos Centros de Apoio
Operacionais e 29 nas Procuradorias. Dos 134
Procedimentos de Gestão Administrativas instaurados,
117 foram concluídos ou arquivados.

Em seu discurso, a Dra. Sílvia Abdala Tuma destacou
a luta da sociedade e dos órgãos públicos, em
especial o Ministério Público, durante a pandemia.
Ela falou sobre os desafios que serão enfrentados nos
próximos dois anos, dando uma grande prova de
cidadania e uma oportunidade ímpar de resgate do
Ministério Público, como guardião dos interesses
sociais e individuais.

" O  p e r í o d o  é  c o m p l i c a d o  e ,  p o r  v e z e s ,
incompreensível. Não se pode deixar de pensar que
vivemos um momento difícil em que se faz necessário
adotar medidas de restrição para tentar frear a
transmissão avassaladora do novo coronavírus. O país
teve recorde de média móvel de mortes pelo sétimo
dia seguido. É uma situação muito preocupante.
Diante desse cenário, o Ministério Público assume
relevante papel na luta dessa grave crise sanitária,
acompanhando os números da doença no nosso
Estado e dando suporte às medidas de sanitárias e
atuando de forma ativa na fiscalização das políticas
públicas necessárias ao enfrentamento da crise. Com
destaque ao trabalho dos promotores que atuam no
interior do Estado", ressaltou a nova Corregedora-
Geral, que ainda comentou que um dos principais
papéis da Corregedoria é apoiar e estimular os
colegas a atuarem de modo proativo e resolutivo,
principalmente nestes novos tempos.

Em sua manifestação na cerimônia de posse, o
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto Rodrigues do
Nascimento Júnior, disse que a nova corregedora e
ouvidora possuem grandes desafios que vão requerer,
além de disposição, segurança no exercício. O
trabalho desenvolvido pelas duas vai desempenhar
papel relevante na construção do Ministério Público
do Estado nos próximos anos.

"Por certo a atividade correcional é um grande desafio,
afinal está para muito além do senso comum de ser
meramente repreensiva, mas sobretudo possui um
viés de apontar caminhos de melhoria, de correção,
portanto. E ainda assim, em amplo respeito à
independência funcional inerente aos Promotores e
Procuradores de Justiça. Através da Ouvidoria e de
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sua função precípua, o Ministério Público consegue
rastrear os anseios e necessidades da sociedade,
sobretudo no peculiar e triste momento vivenciado por
todos nós, de Pandemia. Gostaria de finalizar essas
breves palavras com uma frase singular de Aristóteles,
quando disse: 'a coragem é a primeira das qualidades
humanas porque garante todas as outras'. Assim
parabenizo-as pela coragem em assumir tão
importante chamado e que este seja o ideal de gestão
por todos nós vislumbrado", destacou o Procurador-
Geral de Justiça.

Participaram da cerimônia híbrida o chefe da Casa
Civil, Flávio Antony, representando o governador do
Estado do Amazonas, Wilson Lima; o ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell
Marques; a desembargadora Maria do Perpétuo
Socorro Guedes Moura, representando o Tribunal de
Justiça do Amazonas (TJAM); o presidente da
Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), o
deputado estadual Roberto Cidade; o corregedor
nacional do Conselho Nacional do Ministério Público,
Promotor de Justiça  Rinaldo Reis Lima; a
Procuradora-Geral de Justiça da Bahia, a Dra. Norma
Angélica Reis Cardoso Cavalcanti; a Corregedora-
Geral do Ministério Público do Estado do Rio de
janeiro e presidente do Conselho Nacional dos
corregedores Gerais do Ministério Público dos
Estados e da União, a Procuradora de Justiça Luciana
Sapha; Corregedora-Geral do Ministério Público do
Maranhão, a Procuradora de Justiça Themis Maria
Pacheco de Carvalho; Corregedor-Geral do Ministério
Público do Pará, o Procurador de Justiça Manoel
Santino Nascimento Júnior; Corregedor-Geral do
Ministério Público do Goiás, o Procurador de
Justiça Paulo Sérgio Prata Rezende; Corregedor-
Geral do Ministério Público do Acre, o Procurador
de Justiça Celso Jerônimo de Souza; Corregedor-
Geral do Ministério Público Militar, o Procurador de
Justiça Samuel Pereira; Subprocurador-Geral de
Justiça para assuntos administrativos do Ministério
Público do Amazonas, o Promotor de Justiça Géber
Mafra Rocha, e o presidente da Associação
Amazonense do Ministério Público, Promotor de
Justiça Lauro Tavares da Silva,.

Perfis

A corregedora Sílvia Abdala Tuma é formada em
Direito pela Universidade Federal do Amazonas
(1987), ingressou no Ministério Público do Estado do
Amazonas em 1989 como Promotora de Justiça
Substituta. No interior, atuou na Comarca de
Itacoatiara, foi promovida para a Capital em 1994,
atuando junto à 5ª Vara Criminal. Atualmente atuava
como titular da 32ª Promotoria de Justiça com atuação
junto à 1ª Vara de Família. É especializada em Direito
Processual Civil e em Direito Ambiental (UFAM).

A Ouvidora Jussara Maria Pordeus e Silva possui
graduação em Direito pelo Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) de São
Paulo (1986), duas especializações, uma em Direito
Público e Privado pelo ISAE/FGV e outra em Direito
Público e Administrativo pela UFAM. É professora da
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e foi
Coordenadora do Núcleo de Direito à Cidade do
Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental
(PPGDA). É Procuradora de Justiça do Ministério
Público do Estado do Amazonas, titular da 7ª
Procuradoria junto à 2ª Câmara Cível. Ela exerceu o
cargo de Corregedora-Geral do Ministério Público do
Estado do Amazonas, após ter sido a mais votada pelo
Colégio de Procuradores, por dois mandatos
seguidos, biênios 2017-2018 e 2019-2021.
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Acordo assegura repasse para compra de
oxigênio destinado à Santa Casa de

Cururupu
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Sex, 19 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão celebrou Termo
de Compromisso com nove Municípios da região da
Baixada Ocidental Maranhense e a Santa Casa de
Misericórdia de Cururupu para a doação conjunta de
R$ 45 mil à referida unidade hospitalar. O valor será
destinado à aquisição de oxigênio e ampliação da
usina de oxigênio do hospital, objetivando equipar
leitos para o tratamento de pacientes infectados com o
coronavírus (Covid-19) ou outras síndromes
respiratór ias.

Conforme o documento, os municípios de Apicum-Açu,
Bacuri, Cedral, Central do Maranhão, Cururupu,
Guimarães, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão e
Serrano do Maranhão têm prazo de cinco dias para
efetuar os repasses.

Pela divisão, Apicum-Açu, com 17.413 habitantes, vai
repassar R$ 5.962; Bacuri, com 18.654 moradores,
destinará a cota de R$ 6.386; Cedral, com população
de 10.693 pessoas, tem cota de R$ 3.660; Central,
com 8.740 habitantes, vai destinar R$ 2.995;
Cururupu, com 32.626 habitantes, vai repassar R$
11.170; Guimarães, com população de 11.997
pessoas, enviará R$ 4.107; Mirinzal, com 15.011
habitantes, vai destinar R$ 5.140; Porto Rico, com
5.955 habitantes, tem cota de R$ 2.054; Serrano, com
10.299 moradores, encaminhará R$ 3.526.

A Santa Casa de Cururupu se comprometeu a efetuar
a aquisição de oxigênio, bem como ampliar a usina de
oxigênio existente no hospital municipal, para o
tratamento de pacientes infectados com o coronavírus
ou outras doenças respiratórias, devendo prestar
contas dos valores empregados nas medidas
emergenciais, no prazo de cinco dias aos Municípios e
ao MPMA.

O descumprimento injustif icado por parte dos
Municípios e do hospital de qualquer das obrigações
previstas no Termo acarretará a abertura de
procedimento administrat ivo minister ial  para
fundamentar futura ação judic ial .

Do MPMA, assinaram os promotores de justiça

Frederico Bianchini Joviano dos Santos (titular de
Guimarães, respondendo por Cururupu), Linda Luz
Matos Carvalho (titular de Pinheiro, respondendo por
Cedral) e Igor Adriano Trinta Marques (titular de
Mirinzal, respondendo por Bacuri).

A assinatura do Termo não impede o Ministério
Público  de prosseguir  com a apuração das
responsabilidades dos Municípios no recrudescimento
das medidas sanitárias no combate ao coronavírus.

DIFICULDADES

O acordo foi motivado pelo aumento exponencial da
taxa de ocupação de leitos para tratamento de Covid-
19 na Santa Casa de Misericórdia de Cururupu, dada
a existência da segunda onda de contágio no Brasil.

Outro fator foi a extrema necessidade de fornecimento
de oxigênio para os pacientes internados, bem como a
dificuldade no fornecimento satisfatório de oxigênio
pelo Estado do Maranhão.
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Acordo assegura repasse para compra de
oxigênio para a Santa Casa de Cururupu

(Coronavírus)
 

BLOG LUIS CARDOSO. Sex, 19 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão celebrou Termo
de Compromisso com nove Municípios da região da
Baixada Ocidental Maranhense e a Santa Casa de
Misericórdia de Cururupu para a doação conjunta de
R$ 45 mil à referida unidade hospitalar. O valor será
destinado à aquisição de oxigênio e ampliação da
usina de oxigênio do hospital, objetivando equipar
leitos para o tratamento de pacientes infectados com o
coronavírus (Covid-19) ou outras síndromes
respiratór ias.

Conforme o documento, os municípios de Apicum-Açu,
Bacuri, Cedral, Central do Maranhão, Cururupu,
Guimarães, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão e
Serrano do Maranhão têm prazo de cinco dias para
efetuar os repasses.

Pela divisão, Apicum-Açu, com 17.413 habitantes, vai
repassar R$ 5.962; Bacuri, com 18.654 moradores,
destinará a cota de R$ 6.386; Cedral, com população
de 10.693 pessoas, tem cota de R$ 3.660; Central,
com 8.740 habitantes, vai destinar R$ 2.995;
Cururupu, com 32.626 habitantes, vai repassar R$
11.170; Guimarães, com população de 11.997
pessoas, enviará R$ 4.107; Mirinzal, com 15.011
habitantes, vai destinar R$ 5.140; Porto Rico, com
5.955 habitantes, tem cota de R$ 2.054; Serrano, com
10.299 moradores, encaminhará R$ 3.526.

A Santa Casa de Cururupu se comprometeu a efetuar
a aquisição de oxigênio, bem como ampliar a usina de
oxigênio existente no hospital municipal, para o
tratamento de pacientes infectados com o coronavírus
ou outras doenças respiratórias, devendo prestar
contas dos valores empregados nas medidas
emergenciais, no prazo de cinco dias aos Municípios e
ao MPMA.

O descumprimento injustif icado por parte dos
Municípios e do hospital de qualquer das obrigações
previstas no Termo acarretará a abertura de
procedimento administrat ivo minister ial  para
fundamentar futura ação judic ial .

Do MPMA, assinaram os promotores de justiça
Frederico Bianchini Joviano dos Santos (titular de
Guimarães, respondendo por Cururupu), Linda Luz

Matos Carvalho (titular de Pinheiro, respondendo por
Cedral) e Igor Adriano Trinta Marques (titular de
Mirinzal, respondendo por Bacuri).

A assinatura do Termo não impede o Ministério
Público  de prosseguir  com a apuração das
responsabilidades dos Municípios no recrudescimento
das medidas sanitárias no combate ao coronavírus.

O acordo foi motivado pelo aumento exponencial da
taxa de ocupação de leitos para tratamento de Covid-
19 na Santa Casa de Misericórdia de Cururupu, dada
a existência da segunda onda de contágio no Brasil.

Outro fator foi a extrema necessidade de fornecimento
de oxigênio para os pacientes internados, bem como a
dificuldade no fornecimento satisfatório de oxigênio
pelo Estado do Maranhão.

Site:
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Prefeitura de Barra do Corda contratou por
R$ 1,4 milhão construtora investigada

 

BLOG NETO FERREIRA. Sex, 19 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Sem licitação, a Prefeitura de Barra do Corda,
comandada por Rigo Teles, contratou a Construtora
Cardoso por cifras milionárias.

A contratação direta foi publicada no Diário Oficial e
prevê a execução de serviços de limpeza pública pelo
valor de R$ 1.446.989,56 milhão.

O Blog do Neto Ferreira apurou que esse foi o primeiro
contrato da Construtora em 2021. Mas, no ano
passado a empreiteira, que tem como dono Lailson
Fernandes Cardoso, movimentou mais de acordos
contratuais de valores vultosos na esfera pública.

É importante ressaltar que a empresa já vem sendo
alvo de diversas ações do Ministério Público por
irregularidades em licitações celebradas pelas
Prefeituras maranhesnes.

Mas isso é assunto para outra reportagem.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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Contrato da Prefeitura de Presidente Dutra
com advogados na mira do MP

 

BLOG NETO FERREIRA. Sex, 19 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público instaurou um inquérito para
apurar a regularidade do contrato firmado entre a
Prefeitura de Presidente Dutra e o escritório Rego
Carvalho Gomes Advogados, localizado em São Luís.

A investigação está a cargo do titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Presidente Dutra, Clodoaldo Nascimento
Araújo.

Segundo informações apuradas pelo Blog do Neto
Ferreira , a contratação do escritório de advocacia foi
orçada em R$ 384 mil e ocorreu na modalidade
inexigibilidade de licitação.

Em razão disso, o promotor de Justiça instaurou o
inquérito civi l  e encaminhou os autos para a
Assessoria Técnica da PGJ para análise e emissão de
parecer.

A reportagem checou também que a Prefeitura de
Presidente Dutra contratou os advogados para
executar serviços técnicos especial izados de
advocacia para assessoria e consultoria jurídica na
área de Direito Público, patrocínio judicial junto à
Justiça Comum e Federal, no Segundo Grau e nas
Instâncias Superiores, bem como, patrocínio
administrativo junto ao Tribunal de Contas do
Estado/TCE, Tribunal de Contas da União/TCU e junto
à Controladoria Geral da União/CGU, bem como o
assessoramento interno da Administração Pública
Mun i c i pa l  nas  a t i v i dades  que  demandam
conhecimento técnico, em atendimento à solicitação
da municipalidade.

O Executivo Municipal deverá pagar R$ 32 mil por mês
ao escritório Rego Carvalho Gomes Advogados.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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CASO MARKIM: TENENTE PINHO
APRESENTA COMPORTAMENTO
DESCONTROLADO NO XADREZ

 

BLOG FALANDO SÉRIO BACABAL. Sex, 19 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O comportamento do Tenente

Pinho, acusado de envolvimento no sequestro e morte
do comerciante Marcos

Marcondes (Markim) em Bacabal, não tem sido bom
na prisão.

Os cinco militares

denunciados pelo Ministério Público como autores do
crime e da tentativa de

assassinato de Ribamar Neves Leitão, são Francisco
Almeida Pinho, Rogério Costa

Lima, Marcelino Henrique Santos Silva, Robson
Santos de Oliveira e Gilberto

Custódio dos Santos (reveja)

Todos estão presos no

quartel do Comando Geral em São Luís, mas segundo
foi informado ao Dr. Diego

Duarte de Lemos, juiz do caso, o tenente Pinho tem se
mostrado agressivo e se

encontra "fora de controle, muito agressivo, raivoso,
quebrando as coisas no

quartel".

Essa informação consta de

uma decisão do juiz quanto ao pedido da defesa do
tenente Francisco Almeida

Pinho para que seja permitido ao mesmo sair do
quartel a fim de ser examinado

por um psiquiatra.

No dia 5 de março, foi

agendada uma consulta com psiquiatra para o dia 12

de março. A defesa do

Tenente Pinho fez um requerimento para o Comando
da PM, mas este negou. No

ofíc io em que responde ao requerimento, o
comandante Geral ,  coronel Pedro

Ribeiro, considera: "que o estabelecimento penal da
Polícia Militar do Maranhão

possui aparelhamento para prover assistência médica
preventiva e curativa,

inclusive com profissionais da área psicológica e
psiquiátrica". Além disso, o

comandante da PM diz no ofício nº 442, que a
competência para autorizar o

pedido é do juízo competente.

Consta nos autos que o

tenente Pinho está sendo defendido por dois
advogados. Estes direcionaram o

pedido ao juiz Diego Duarte de Lemos que respondeu
da seguinte forma:

"- Oficie-se ao Comandante

da Polícia Militar para que informe a este Juízo se o
local onde o acusado

Francisco Almeida Pinho encontra-se custodiado
dispõe de médicos para lhe

assegurar um tratamento adequado para o seu
problema de saúde, bem como,

informe se as instalações são adequadas para o seu
cárcere tendo em vista a

informação de que ele se encontra "fora de controle,
muito agressivo, raivoso,
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quebrando as coisas no quartel.

- Igualmente, oficie-se à

Secretaria de Administração Penitenciaria, através de
seu órgão de gestão de

vagas, para que informe a esse Juízo, se há
viabil idade para custódia do

acusado Francisco Almeida Pinho, tendo em vista a
sua situação de policial

militar, em local que seja possível preservar a sua
segurança física, bem como,

assegurar um tratamento adequado para seu
problema de saúde."

Site:

https://falandoseriobacabal.blogspot.com/2021/03/caso-

markim-tenente-pinho-apresenta.html

https://falandoseriobacabal.blogspot.com/2021/03/caso-markim-tenente-pinho-apresenta.html
https://falandoseriobacabal.blogspot.com/2021/03/caso-markim-tenente-pinho-apresenta.html

