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Plano para evitar falta de oxigênio no interior
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Em reunião que contou com a participação dos
secretários de Estado Carlos Lula (Saúde) e Marcelus
Ribeiro (Fazenda), o secretário geral da Federação
dos Municípios do Maranhão (Famem) João Igor
Carvalho e de membros do CAOP e de representantes
de empresas fornecedoras de oxigênio para o estado,
foi  debatida a necessidade de um plano de
contingência para atender às solicitações do material e
evitar o colapso no fornecimento de insumos e O2 no
atendimento a doentes da Covid-19.

O prefeito de São Bernardo, João Igor Carvalho,
secretário geral da Federação dos Municípios do
Maranhão (Famem) disse durante reunião virtual
promovida pelo Ministério Público do Estado, que a
escassez de oxigênio em algumas unidades
hospitalares públicas em municípios do Maranhão não
é uma realidade futura, mas atual. "O que a gente
pode observar é que tudo indica que a tendência é
piorar", alertou João Igor.

Segundo o secretário de Saúde, Carlos Lula, o quadro
inspira preocupação, mas estão sendo tomadas
providências para que não haja colapso no
atendimento hospitalar no mo- mento mais grave da
pandemia. "Ainda não há falta de oxigênio nas
unidades estaduais e não há risco disso acontecer",
afirmou. Carlos Lula desmentiu que tenha faltado
oxigênio em Bacabal, mas destacou a atenção que
municípios como Caxias e Coroatá têm despertado.

O secretário chamou atenção para tratar o paciente de
Covid-19 contando com retaguarda de cilindro, pois se
houve agravamento sendo necessária uma quantidade
maior isso não será suficiente. Explicou que não é
possível tecnicamente manter UTIs com

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.321.orig.pdf
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Desenvolvido na UFMA o primeiro
nanossatélite do Nordeste - HORA EXTRA
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Uma parceria entre a Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), a Agência Espacial Brasileira
(AEB) e outras instituições, como a Fundação
Sousândrade, possibilitou que o curso de Engenharia
Aeroespacial da UFMA desenvolvesse um dos
primeiros nanossatélites de propriedade brasileira. A
previsão é de que o equipamento, da categoria
CubeSats (pequenos satélites de pesquisas espaciais
e para comunicações com solo terráqueo), seja
lançado em 2022 no espaço.

Projetos como esse seguem uma tendência
internacional de lançamento de foguetes para satélites
menores denominada New Space.  Diversas
organizações governamentais e empresas no mundo
todo estão desenvolvendo equipamentos menores e
com ciclo de vida mais curto, como o projeto do
Cubesa t  da  UFMA,  baseado  em módu los
padron i zados  de  10x10x10  cen t íme t ros .

Denominado Aldebaran I, o nanossatélite desenvolvido
pela UFMA, além de possibilitar o desenvolvimento da
pesquisa e da inovação na instituição, tem diversas
funções sociais, como a de retransmitir sinais para
auxiliar no resgate de pescadores e embarcações na
região do município de Raposa - MA. Ele receberia o
sinal do pescador perdido e emitiria para a estação
mais próxima, indicando o local onde estaria o
pescador, para que fosse resgatado o mais rápido
possível.

Outra função, seria a de mapear zonas de queimadas
em regiões maranhenses.

A pedido de Osmar Filho, Conselhos Tutelares são
beneficiados com veículos novos

O presidente da Câmara Municipal de São Luís,
vereador Osmar Filho (PDT), participou na manhã
desta segunda-feira (22), na Secretaria Municipal da
Criança e Assistência Social (Semcas), da entrega de
veículos aos conselhos tutelares dos bairros do São
Francisco, Anil-Bequimão e Vila Luizão.

D o i s  d o s  t r ê s  v e í c u l o s  e n t r e g u e s  f o r a m
disponibil izados pelo Governo Federal para a
Prefei tura de São Luís através de emendas
parlamentares dos deputados federais Pedro Lucas
Fernandes (PTB) e Juscelino Filho (DEM), atendendo
solicitação do vereador pedetista - Anil-Bequimão e

São Francisco, respectivamente.

"Quero aqui reafirmar nosso compromisso com as
políticas voltadas para a criança e o adolescente, uma
causa que merece toda a nossa atenção e que na
Câmara é tratada como prioridade", disse o presidente
do Legislativo Municipal durante a entrega feita pelo
prefeito Eduardo Braide (Podemos).

Ele agradeceu e parabenizou a disponibilidade dos
dois deputados em atender às suas solicitações e,
consequentemente, em melhorar o atendimento dos
conselhos tutelares à população que necessita destes
serviços.

"Este veículo vai fortalecer ainda mais o nosso
trabalho de fazer com que os direitos fundamentais
das nossas crianças e adolescentes continuem sendo
protegido e efetivados pelo nosso conselho e pela
sociedade como um todo, principalmente em um
período como este de pandemia, quando em todo o
país tem crescido os números de violação de direitos",
falou a conselheira tutelar do Anil-Bequimão, Letícia
Almeida.

Ela agradeceu a Osmar pela sua iniciativa de fazer a
solicitação - neste caso, a Pedro Fernandes - e ao
deputado federal pela sensibilidade em atendê-lo.

"Agradecemos a parceria dos deputados federais que
destinaram três veículos e da Equatorial pela doação
de sete geladeiras para os Conselhos Tutelares.
Ações como essas fortalecem o trabalho importante
que esses conselheiros tutelares fazem nos bairros. É
assim que a gente vai avançar na cidade de São Luís",
disse o prefeito Eduardo Braide.

Ex-prefeita de Itinga do Maranhão é acionada por
improbidade administrativa

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira, 22, com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
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Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.
(CCOM-MPMA)
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Continua em vigor decreto com medidas
restritivas de prevenção à Covid-19
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A Prefeitura Municipal de Coroatá segue prorrogando
o decreto nº 029/2021, que estabeleceu novas medias
de enfrentamento à crise sanitária de importância
internacional causada pelo novo Coronavírus.

Coroatá, a exemplo de todo o Brasil, teve um aumento
no número de pessoas confirmadas com Covid e a
prefeitura entende que deve continuar com as
restrições afim de combater esse avanço.

Entre as medidas estão condições de funcionamento
de inst i tu ições públ icas e pr ivadas; igrejas,
estabelecimentos comerciais, e outros. Veta qualquer
evento esportivo e torna obrigatório o uso de máscaras
para todos os coroataenses que estiverem em
espaços públicos ou privados de uso coletivo.

DECRETO

I - Prorrogação da suspensão das aulas presenciais
na rede municipal de ensino;

II - Proibição da realização, em todo o território
municipal, de festividades, públicas e privadas, e
demais eventos que possam ocasionar qualquer tipo
aglomeração, bem como aglomeração de pessoas em
espaço públicos e privados, incluindo sítios ou
chácaras, espaços de lazer ou assemelhados, estejam
eles situados em área urbana ou rural, sujeitando-se
os proprietários e os responsáveis pela realização de
qualquer evento em descumprimento do presente
decreto à incidência nas penalidades legais, de
conformidade com o ordenamento jurídico vigente;

III - O horário de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais, excluídos aqueles que prestam serviços
essenciais fica limitado ao período das 06 h às 21 h.

IV - A suspensão do atendimento presencial em todo
os órgãos da Administração Municipal, excetuados
aqueles que prestam serviço de natureza essencial,
impondo-se a obrigatoriedade do uso de máscara por
todos os servidores dos órgãos, o uso de álcool em gel
e o distanciamento social.

V- Suspender a comercialização de bebidas alcoólicas
para o consumo no local da compra, ficando permitida
apenas a comercialização na modalidade delivery;

VI - As conveniências dos postos de combustíveis ou

assemelhados, que eventualmente funcionem em
horário estendido, estarão sujeitas à observância das
medidas impostas neste decreto, sob pena de
incorrerem nas penalidades legais pelo eventual
descumprimento.

§1ª Fica vedado no âmbito do Município de Coroatá a
realização de qualquer evento esportivo;

§2º Fica vedado ainda a instalação ou a permanência
de Parques de Diversões no âmbito do Munícipio de
Coroatá, impondo-se a observância do presente
Decreto, face ao interesse público relevante, ainda que
eventualmente hajam sido expedidas em momento
anterior licenças e/ou autorizações em sentido
contrário.

§ 3º As academias sediadas no Município de Coroatá
estarão autorizadas a funcionarem no período das 06
h às 21 h, observado o uso obrigatório de máscaras, o
distanciamento social e a disponibilização de álcool
em gel para os frequentadores;

Art. 3° - Os templos religiosos de qualquer culto
estarão autorizados a funcionarem desde que
observado o limite máximo de 30% da capacidade de
lotação, adoção do distanciamento social, o uso
obrigatório de máscaras e a disponibilização de álcool
em gel para os frequentadores dos templos.

Art.  4º As lanchonetes e restaurantes estão
autorizados a comercializarem produtos no local desde
que observe a redução de 50% da capacidade de
lotação, bem como optarem da comercialização dos
produtos na modalidade delivery.

Parágrafo Único: Fica vedado aos restaurantes,
pizzarias e lanchonetes a disponibilização de bebidas
alcoólicas para o consumo no local.

Art. 5º Fica vedada a partir da publicação desse
decreto, e pelo prazo nele estabelecido, o ingresso de
feirantes de outras cidades no âmbito do Município de
Coroatá para participarem da feira livre, restando
assegurado, apenas a permanência dos feirantes
residentes no Municípios de Coroatá para participarem
da feira livre comercializando seus produtos, desde
que obrigatoriamente, adote o uso de máscaras, o uso
de álcool em gel e o distanciamento social.
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Art. 6º Todas as instituições bancárias e Casas
Lotéricas serão obrigadas assegurarem aos clientes
as condições sanitárias mínimas necessárias à
prevenção do contágio pelo Novo Coronavírus,
inclusive, impondo distanciamento social, o uso
obrigatório de máscaras, a disponibilização de álcool
em ge l  nas  en t radas  p r i nc i pa i s  de  cada
estabelecimento, e ainda, estipular atendimento
mediante a disponibilização prévia de senhas com
vistas a evitar aglomeração.

Art. 7º Os supermercados de grande porte no período
da vigência do deste decreto estarão obrigados a
limitar a entrada de apenas 01 (uma) pessoa de cada
família para a realização de compras observando o
uso obrigatório de máscaras, o distanciamento social e
a disponibi l ização de álcool em gel para os
frequentadores;

Art. 8º Os escritórios de contabilidade e advocacia fica
limitado a funcionarem no horário de 08 h às 13 h
observando o uso obrigatório de máscaras, o
distanciamento social e a disponibilização de álcool
em gel para os frequentadores;

Art. 9º Fica reiterada a obrigatoriedade do uso de
máscaras por todos os habitantes do Munícipio de
Coroatá em vias públicas, em repartições ou espaços
públicos ou em espaços privados de uso coletivo.

Art. 10 São penalidade a quem descumprir as
disposições impostas nesse decretos:

I. Advertência;

II. Multa;

I I I .  Suspensão ou cassação do A lvará  de
func ionamento

§1º As penalidade previstas neste artigo não excluem
outras decorrentes do ordenamento jurídico vigente,
sejam elas de natureza cível ou criminal, estando o
Munícipio de Coroatá por meio dos seu agentes
públ icos, autor izado a provocar sempre que
necessário em face de eventual descumprimento
deste decreto, a Polícia Militar do Estado do
Maranhão, a Polícia Civil e o Ministério Público
Estadual.

§ 2º Aos que descumprirem o presente decerto
incorrerão nas sanções penais prevista no art. 268 e
330 do Código Penal, sem prejuízo das disposições
previstas nas leis esparsas.

§ 3º A fiscalização quanto ao cumprimento do presente
decreto, incumbirá à Secretaria Municipal de Saúde
por meio da Vigilância Sanitária, em conjunto com a

Guarda Municipal, auxiliados pela Polícia Civil e pela
Polícia Militar.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições contrárias.

Site: https://coroataonlinema.com/noticia/continua-em-

vigor-decreto-com-medidas-restritivas-de-prevencao-a-

covid-19
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Homem de 54 anos é preso por suspeita de
estuprar menina de 9 anos em Santa Quitéria,

no MA
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Por G1 MA - São Luís, MA

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (23), um
homem de 54 anos suspeito de estuprar uma menina
de nove anos em Santa Quitéria do Maranhão, cidade
localizada a 350 km de São Luís. Atualmente, a vítima
está com 14 anos.

De acordo com a polícia, o homem, conhecido como
Peba era vizinho da menina. As investigações
apontam que no dia do crime, a criança estava
passando no terreno da casa do suspeito para ir à
casa de uma amiga, quando foi derrubada por ele no
chão. A criança desmaiou e acordou após o crime.

A menina foi ouvida pelo Conselho Tutelar da cidade e
pelo Ministério Público do Maranhão (MP-MA). O
suspeito também foi prestou depoimento e ambos
passaram por exames médicos.

O homem vai responder pelo crime de estupro de
vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.
Após a prisão, ele foi encaminhado para o Sistema
Penitenciário do Maranhão, onde vai permanecer à
disposição da justiça.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/03/23/ho

mem-de-54-anos-e-preso-por-suspeita-de-estuprar-

menina-de-9-anos-em-santa-quiteria-no-ma.ghtml
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Homem de 54 anos é preso por suspeita de
estuprar menina de 9 anos em Santa Quitéria,

no MA
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Por G1 MA - São Luís, MA

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (23), um
homem de 54 anos suspeito de estuprar uma menina
de nove anos em Santa Quitéria do Maranhão, cidade
localizada a 350 km de São Luís. Atualmente, a vítima
está com 14 anos.

De acordo com a polícia, o homem, conhecido como
Peba era vizinho da menina. As investigações
apontam que no dia do crime, a criança estava
passando no terreno da casa do suspeito para ir à
casa de uma amiga, quando foi derrubada por ele no
chão. A criança desmaiou e acordou após o crime.

A menina foi ouvida pelo Conselho Tutelar da cidade e
pelo Ministério Público do Maranhão (MP-MA). O
suspeito também foi prestou depoimento e ambos
passaram por exames médicos.

O homem vai responder pelo crime de estupro de
vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.
Após a prisão, ele foi encaminhado para o Sistema
Penitenciário do Maranhão, onde vai permanecer à
disposição da justiça.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/03/23/ho

mem-de-54-anos-e-preso-por-suspeita-de-estuprar-

menina-de-9-anos-em-santa-quiteria-no-ma.ghtml
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Covid-19: SES e fornecedores alertam para
possível falta de oxigênio no MA
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SÃO LUÍS - O secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula, e representantes de empresas fornecedoras de
oxigênio para unidades hospitalares do Maranhão
alertaram na segunda-feira, 22, para a situação "grave
e "preocupante do abastecimento do insumo em
municípios do Maranhão.

Em reunião medida pelo Ministério Público, o titular
da SES informou que, no momento, a rede pública
e s t a d u a l  d e  s a ú d e  n ã o  c o r r e  r i s c o s  d e
desabastecimento, mas disse que nas redes
municipais a situação já é mais grave.

Ao se manifestar, o prefeito João Igor Carvalho, de
São Bernardo, confirmou a informação: segundo ele,
em algumas localidades a falta de oxigênio já é uma
realidade.

Paulo Baraúna, representante da empresa White
Martins, multinacional brasileira do ramo de fabricação
de gases industriais e medicinais, disse que a situação
no estado, embora ainda não seja desesperadora, é
preocupante. Segundo o executivo, o volume de
oxigênio que está sendo consumido nesta segunda
onda da pandemia da Covid é bem maior do que o da
primeira onda, no ano passado.

No pior momento de 2020, entre abril e maio,
tínhamos estocado, do total de oxigênio produzido,
apenas 15% com autonomia para menos de 10 dias;
hoje, esse índice subiu para 58%. Ou seja, estamos
tendo que circular muito mais para atender a demanda
e o nosso estoque está sendo reduzido com maior
brevidade , explicou.

Para Carlos Schmidt, da empresa Pharma Gás, o
fornecimento do oxigênio não deve ser encarado como
a solução para o enfrentamento da Covid. "Enquanto
não houver a diminuição da curva do contágio da
doença, a situação só vai se agravar", comentou.

Outros fornecedores presentes à reunião também
defenderam a vacinação dos técnicos das empresas
que trabalham diretamente no fornecimento e
distribuição do oxigênio para as unidades hospitalares.
Eles consideram que esses profissionais devem ser
enquadrados nos grupos de risco, por terem contato
permanente com os hospitais que atendem pacientes
infectados pelo coronavírus.
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Site:
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d-19-ses-e-fornecedores-alertam-para-possivel-falta-de-
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Fornecimento de oxigênio na rede hospitalar
do Estado é debatido durante reunião
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Foto: Reprodução

O Ministério Público do Maranhão realizou, ontem,
22, de forma virtual, reunião para discutir a situação do
fornecimento do oxigênio líquido para as unidades
hospitalares em todo o estado , diante do agravamento
da pandemia da Covid-19 . Coordenada pelo
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, a
atividade contou com as participações dos secretários
de estado da Saúde, Carlos Lula, e da Fazenda,
Marcellus Ribeiro Alves, do defensor-geral do Estado,
Alberto Bastos, do prefeito de São Bernardo do MA,
João Igor Carvalho, que representou a Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem), e dos
representantes das empresas fornecedoras de
oxigênio no estado.

Na abertura, o procurador-geral de justiça afirmou que
o objetivo era abrir um canal de comunicação com as
empresas para que fosse esclarecida a realidade do
abastecimento de oxigênio na rede hospitalar e
prevenir riscos de falta do produto, como ocorreu em
outros estados, a exemplo do Amazonas. "Queremos
proteger a saúde da população maranhense e por isso
estamos promovendo essa conversa, deixando de
priorizar a judicialização de ações. Todos temos que
fazer a nossa parte", enfatizou.

O secretário Carlos Lula, que atualmente preside o
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde
(Conass), ressaltou que o "diálogo ajuda a encontrar
as soluções para as dificuldades enfrentadas em
tempos de pandemia". Ele informou que, no momento,
a rede pública estadual de saúde não corre riscos de
desabastecimento. No entanto, disse que nas redes
municipais a situação é mais grave, o que tem levado
o estado a interceder em favor de alguns municípios
com necessidade de oxigênio. Carlos Lula apresentou,
ainda, o panorama do consumo atual de oxigênio na
rede estadual  de saúde do Maranhão, cujo
fornecimento é feito por meio de tanques ou usinas.

O gestor destacou que todos os contratos de oxigênio
líquido estão sendo aditivados em 25%, visto que o
contrato é por estimativa de uso. Além disso, será
aberto um processo para novo registro de preço para
todas as unidades de saúde do estado e realizada a
abertura de processo emergencial por conta do prazo
contratual.

Durante o encontro, que aconteceu de forma remota,
os representantes das empresas puderam destacar os
seus panoramas atuais e suas necessidades em
relação ao fornecimento de oxigênio.

Paulo Baraúna, representante da empresa White
Martins, multinacional brasileira do ramo de fabricação
de gases industriais e medicinais, disse que a situação
no estado, embora ainda não seja desesperadora, é
preocupante. Segundo o executivo, o volume de
oxigênio que está sendo consumido nesta segunda
onda da pandemia da Covid é bem maior do que o da
primeira onda, no ano passado. "No pior momento de
2020, entre abril e maio, tínhamos estocado, do total
de oxigênio produzido, apenas 15% com autonomia
para menos de 10 dias; hoje, esse índice subiu para
58%. Ou seja, estamos tendo que circular muito mais
para atender a demanda e o nosso estoque está
sendo reduzido com maior brevidade", explicou.

A promotora e coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde (Caop Saúde),
Ilma de Paiva Pereira, destacou que foram solicitadas
aos municípios informações sobre o uso de oxigênio.
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Prefeitos preocupados com abastecimento de
oxigênio em hospitais do interior
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O Imparcial

Em reunião que contou com a participação dos
secretários de Estado Carlos Lula (Saúde) e Marcelus
Ribeiro (Fazenda), o secretário geral da Federação
dos Municípios do Maranhão (Famem) João Igor
Carvalho e de membros do CAOP e de representantes
de empresas fornecedoras de oxigênio para o estado,
foi  debatida a necessidade de um plano de
contingência para atender às solicitações do material e
evitar o colapso no fornecimento de insumos e O2 no
atendimento a doentes da Covid-19.

O prefeito de São Bernardo, João Igor Carvalho,
secretário geral da Federação dos Municípios do
Maranhão (Famem) disse durante reunião virtual
promovida pelo Ministério Público do Estado, que a
escassez de oxigênio em algumas unidades
hospitalares públicas em municípios do Maranhão não
é uma realidade futura, mas atual. "O que a gente
pode observar é que tudo indica que a tendência é
piorar", alertou João Igor.

Segundo o secretário de Saúde, Carlos Lula, o quadro
inspira preocupação, mas estão sendo tomadas
providências para que não haja colapso no
atendimento hospitalar no momento mais grave da
pandemia. "Ainda não há falta de oxigênio nas
unidades estaduais e não há risco disso acontecer",
afirmou. Carlos Lula desmentiu que tenha faltado
oxigênio em Bacabal, mas destacou a atenção que
municípios como Caxias e Coroatá têm despertado.

O secretário chamou atenção para tratar o paciente de
Covid-19 contando com retaguarda de cilindro, pois se
houve agravamento sendo necessária uma quantidade
maior isso não será suficiente. Explicou que não é
possível tecnicamente manter UTIs com cilindros de
oxigênio, sendo necessária usina ou de um tanque. No
Maranhão, basicamente as UTIs estão na rede
estadual, nos hospitais macrorregionais. Além de São
Luís e Imperatriz, não há UTIs em outras unidades,
que contam no máximo com salas vermelhas.

O Procurador Geral de Justiça, Eduardo Nicolau,
informou sobre a mobilização que o Ministério
Público está promovendo no estado para obtenção de
informações sobre atendimento hospitalar de casos de
Covid-19 em todo estado.

Os representantes das empresas relataram os
principais entraves para atendimento das demandas e
as medidas que estão sendo implementadas para
evitar o colapso do fornecimento do material. O
representante regional da White Martins, Paulo
Braúna, disse estar preocupado com a elevação do
volume da demanda atingido nesta segunda onda da
Covid-19. Relatou que no ano passado, entre os
meses de abril e maio houve crescimento de 100% no
fornecimento de O2. A partir do mês de fevereiro o
volume teve crescimento exponencial.
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Homem de 54 anos foi preso suspeito de
estupro em Santa Quitéria no Maranhão
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O Imparcial

Durante a manhã desta terça-feira (23), a Policia Civil
Do Maranhão (PCMA) cumpriu, em Santa Quitéria, um
mandato de Prisão Preventiva de um homem
identificado como "Peba", pelo crime de estupro de
vulnerável.

Segundo o delegado Elpídio, o acusado e a vítima
seriam vizinhos, durante o dia do crime, a menina que
tinha 9 anos na época, estava passando pelo terreno
da casa do suspeito para ir à casa de uma amiga
quando foi surpreendida e derrubado por ele, durante
o abuso ela desmaiou e apenas depois do crime.

O Conselho Tutelar e Ministério Público, ouviram a
vítima, realizaram os exames e ouviram o suspeito,
optando o Ministério Público pelo indiciamento.
Entretanto, o mandado só foi cumprido na data de hoje
pela Polícia Judiciária que encaminhou o suspeito ao
Sistema Prisional.

Site: https://oimparcial.com.br/cidades/2021/03/homem-
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Fornecimento de oxigênio na rede hospitalar
do estado é debatido em reunião
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O Ministério Público do Maranhão realizou, nesta
segunda-feira, 22, de forma virtual, uma reunião para
discutir a situação do fornecimento do oxigênio líquido
para as unidades hospitalares em todo o estado,
diante do agravamento da pandemia da Covid-19.
Coordenada pelo procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, a atividade contou com as participações dos
secretários de estado da Saúde, Carlos Lula, e da
Fazenda, Marcellus Ribeiro Alves, do defensor-geral
do Estado, Alberto Bastos, do prefeito de São
Bernardo do MA, João Igor Carvalho, que representou
a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem), e dos representantes das empresas
fornecedoras de oxigênio no estado.

Pelo Ministério Público participaram, ainda, os
promotores de just iça I lma de Paiva Pereira
(coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde - CAOP Saúde), Glória Mafra,
Herbert Figueiredo e Elisabeth Albuquerque (das
Promotorias de Saúde de São Luís) e José Márcio
Maia Alves, diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais, que mediou a reunião.

Na abertura, o procurador-geral de justiça afirmou que
o objetivo principal do encontro era abrir um canal de
comunicação com as empresas para que fosse
esclarecida a realidade do abastecimento de oxigênio
na rede hospitalar e prevenir riscos de falta do
produto, como ocorreu em outros estados, a exemplo
do Amazonas. "Queremos, em primeiro lugar, proteger
a saúde da população maranhense e por isso estamos
promovendo essa conversa, deixando de priorizar a
judicialização de ações. Todos temos que fazer a
nossa parte", enfatizou.

O secretário Carlos Lula, que atualmente preside o
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde
(Conass), elogiou o Ministério Público pela iniciativa,
ressaltando que o "diálogo ajuda a encontrar as
soluções para as dificuldades enfrentadas em tempos
de pandemia". Lula informou que, no momento, a rede
pública estadual de saúde não corre riscos de
desabastecimento. No entanto, disse que nas redes
municipais a situação já é mais grave, o que tem
levado o estado a interceder em favor de alguns
municípios com necessidade de oxigênio.

A promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira, que atua
na Comarca de Chapadinha, garantiu que o CAOP

Saúde tem orientado os membros do MPMA com
atuação na área de saúde a requisitarem informações
junto aos municípios sobre o funcionamento do
suporte de oxigênio na rede hospitalar de cada
localidade.

Ao se manifestar, o prefeito João Igor Carvalho
reve lou a  preocupação com os munic íp ios
maranhenses com população abaixo de 50 mil
habitantes. Segundo ele, em algumas localidades, a
falta de oxigênio já é uma realidade, o que vem
causando af l ição para gestores e a própr ia
comunidade.

FORNECEDORES

Paulo Baraúna, representante da empresa White
Martins, multinacional brasileira do ramo de fabricação
de gases industriais e medicinais, disse que a situação
no estado, embora ainda não seja desesperadora, é
preocupante. Segundo o executivo, o volume de
oxigênio que está sendo consumido nesta segunda
onda da pandemia da Covid é bem maior do que o da
primeira onda, no ano passado. "No pior momento de
2020, entre abril e maio, tínhamos estocado, do total
de oxigênio produzido, apenas 15% com autonomia
para menos de 10 dias; hoje, esse índice subiu para
58%. Ou seja, estamos tendo que circular muito mais
para atender a demanda e o nosso estoque está
sendo reduzido com maior brevidade", explicou.

Para Carlos Schmidt, da empresa Pharma Gás, o
fornecimento do oxigênio não deve ser encarado como
a solução para o enfrentamento da Covid. "Enquanto
não houver a diminuição da curva do contágio da
doença, a situação só vai se agravar", comentou.

Outros fornecedores presentes à reunião também
defenderam a vacinação dos técnicos das empresas
que trabalham diretamente no fornecimento e
distribuição do oxigênio para as unidades hospitalares.
Eles consideram que esses profissionais devem ser
enquadrados nos grupos de risco, por terem contato
permanente com os hospitais que atendem pacientes
infectados pelo coronavírus.

Ao final da reunião, o procurador-geral de justiça
agradeceu aos participantes por terem atendido ao
convite do Ministério Público e recomendou a todos
os membros da instituição, bem como aos gestores
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públicos e representantes das empresas, que fiquem
atentos quanto às providências sobre a questão do
fornecimento do oxigênio nas redes hospitalares.
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SÃO BENTO - Reuniões discutem situação
da Covid-19 no município
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A Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento
realizou, nesta segunda-feira, 22, duas reuniões para
discutir a situação da Covid-19 no município e as
medidas adotadas para frear a disseminação da
doença. As reuniões foram coordenadas pela
promotora de justiça Laura Amélia Barbosa.

Em uma das reuniões,  est iveram presentes
representantes da Secretaria Municipal de Saúde,
Conselho Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária
Municipal, Guarda Municipal e Polícia Militar. No
encontro, foram discutidas estratégias para conter o
avanço da transmissão do novo coronavírus em São
Bento.

Durante a reunião, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e
Guarda Munic ipa l  a f i rmaram estar  fazendo
fiscalizações frequentes em diversos locais como
bares, balneários, academias, campos de futebol e
templos religiosos.

Houve, ainda, a sugestão do Conselho Municipal de
Saúde para que haja um monitoramento das pessoas
que chegam à cidade de ônibus, além de um pedido
de realização de blitzen sanitárias mais frequentes.

SECRETARIA

A segunda reunião foi realizada entre Ministério
Público do Maranhão e Secretaria Municipal de
Saúde, tratando de assuntos referentes à pasta e, em
especial, sobre as medidas de enfrentamento da
pandemia.

A secretária Shannalisian Ribeiro Melônio afirmou que,
além das fiscalizações conjuntas que estão ocorrendo
em São Bento, há um calendário de sanitização
periódica de prédios públicos, entre os quais estão
mercados e feiras, o complexo que abriga as polícias
Civil e Militar, Unidades Básicas de Saúde (UBS),
secretarias, Prefeitura, Fórum e sede da Promotoria.

De acordo com a gestora, um carro da Secretaria tem
circulado pela cidade, noticiando a necessidade de
manutenção do distanciamento social e do uso de
máscaras. Ainda segundo Shannalisian, o atendimento
a pacientes com síndromes gripais tem sido feito em
quatro UBS na sede de São Bento e em 16
localidades da zona rural.

A titular da Saúde também apresentou a estrutura do
hospital de campanha montado no município, que tem
17 leitos, a lista de medicamentos disponíveis e
afirmou que o boletim epidemiológico de São Bento
vem sendo divulgado regularmente no Portal da
Transparência.
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CPI do Combustível investiga porque
redução anunciada pela Petrobras não baixou
preço para o consumidor (Assembleia MA)
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O deputado Duarte (Republicanos) presidiu, nesta
segunda-feira (22), a continuidade da CPI do
Combustível instalada no último dia 15. A segunda
reunião discutiu sobre a primeira redução no preço da
gasolina, anunciada pela Petrobras na última sexta
(19), que, até o momento, não baixou o valor para o
consumidor.

Também fo i  env iado novo requer imento de
informações, desta vez ao Inmeq, para que contribua
com as investigações. Além do Inmeq, Petrobras,
Cade, Senacon, Ministério Público, Procon,
Defensoria Pública, SSP, Sefaz e Delegacia da
Receita Federal ,  bem como revendedoras e
distribuidores de combustível são os órgãos que já
haviam sido procurados pela Comissão.

Pauta para a próxima reunião

Os parlamentares ainda aprovaram um seminário
técnico para a próxima reunião, no dia 29 de março, a
ser ministrado de forma remota pelo sócio-fundador e
diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE),
Adriano Pires. Ele é doutor em Economia Industrial
pela Universidade Paris XIII, mestre em Planejamento
Energético e atua há 30 anos na área de energia.
Entre as questões a serem discutidas está a relação
do aumento do etanol como consequência do aumento
do combustível.

"Tenho certeza que os esclarecimentos trazidos pelo
Adriano vão fazer com que os membros dessa CPI
possam ter ainda mais rigidez técnica para que nós
possamos, na leitura dos documentos, fazer a
apuração da forma devida em colaboração com a séria
e preparada assessoria técnica legislativa e impedir
tantos aumentos, que têm pesado no bolso do
consumidor", acredita.

Sessões semanais

De forma unânime, foi decidido que as reuniões terão
continuidade seguindo os protocolos sanitários,
quando presencialmente, ou de forma remota, como
aconteceu nesta segunda sessão com a maioria dos
membros, excetuando os deputados Duarte e
Wellington, que estiveram na Sala de Comissões da

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema).

"Agradeço muito pela sensibilidade dos membros que
concordaram em manter as atividades das reuniões
mesmo de forma telepresencial nesse momento",
disse o presidente.

Participaram da sessão ordinária, programada para
acontecer todas às segundas-feiras, às 16h, a vice-
presidente Ana do Gás, o relator Roberto Costa, além
dos membros titulares Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Zito Rolim e Wellington do Curso, que já havia
participado da primeira sessão como convidado e
agora integra oficialmente a comissão titular.
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CPI do Combustível investiga porque
redução anunciada pela Petrobras não baixou

preço para o consumidor
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A segunda reunião da CPI do Combustível, presidida
pelo deputado Duarte Júnior, discutiu, na segunda-
feira (22), a primeira redução no preço da gasolina,
anunciada pela Petrobras, na última sexta (19), que,
até o momento, não baixou o valor para o consumidor.

Também fo i  env iado novo requer imento de
informações, desta vez ao Instituto de Metrologia e
Qualidade Industrial (Inmeq), para que contribua com
as investigações. Além do Inmeq, Petrobras, Cade,
Senacon, Ministério Público, Procon, Defensoria
Pública, SSP, Sefaz e Delegacia da Receita Federal,
bem como revendedoras e distr ibuidores de
combustível, são os órgãos que já haviam sido
procurados pela Comissão.

Pauta para a próxima reunião

Os parlamentares aprovaram, ainda, a realização de
um seminário técnico, no dia 29 deste mês, a ser
ministrado de forma remota pelo sócio-fundador e
diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE),
Adriano Pires. Ele é doutor em Economia Industrial
pela Universidade Paris XIII, mestre em Planejamento
Energético e atua há 30 anos na área de energia.
Entre as questões a serem discutidas, está a relação
do aumento do etanol como consequência do aumento
do combustível.

"Tenho certeza de que os esclarecimentos trazidos
pelo Adriano vão fazer com que os membros dessa
CPI possam ter ainda mais rigidez técnica para que
nós possamos, na leitura dos documentos, fazer a
apuração da forma devida em colaboração com a séria
e preparada assessoria técnica legislativa e impedir
tantos aumentos, que têm pesado no bolso do
consumidor", disse Duarte.

Sessões semanais

De forma unânime, foi decidido que as reuniões terão
continuidade seguindo os protocolos sanitários,
quando presencialmente, ou de forma remota, como
aconteceu nesta segunda sessão com a maioria dos
membros, excetuando os deputados Duarte e
Wellington, que estiveram na Sala de Comissões da
Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema).

"Agradeço muito pela sensibilidade dos membros que
concordaram em manter as atividades das reuniões
mesmo de forma telepresencial nesse momento",
complementou o presidente da CPI.

Participaram da sessão ordinária, agora programada
para acontecer todas às segundas-feiras, às 16h, a
vice-presidente Ana do Gás, o relator Roberto Costa,
além dos membros titulares Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Zito Rolim e Wellington do Curso, que já havia
participado da primeira sessão como convidado e
agora integra oficialmente a comissão.

Site: http://www.al.ma.leg.br/../noticias/40876
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César Pires cobra transparência sobre
programas sociais do Estado
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O deputado César  Pi res (PV) cobrou mais
transparência do Governo do Estado sobre os valores
gastos e as pessoas beneficiadas pelos programas de
distribuição de renda existentes no Maranhão. O
parlamentar lembrou que, assim como exerceu a
prerrogativa de aprovar os projetos de lei que deram
origem a esses programas, a Assembleia Legislativa
também deve cumprir a obrigação de fiscalizar os atos
do Executivo no uso dos recursos públicos.

"Aprovamos a Lei 11.380, que garantiu o incremento
da renda dos catadores de lixo, e a criação do auxílio
moradia pela Lei 11.350, para mulheres atendidas com
base na Lei Maria da Penha, assim como a concessão
do chamado Voucher Beleza. Mas não sabemos se
essas leis estão sendo cumpridas, e se estão, como
são executadas e quem são as pessoas beneficiadas",
exemplificou César Pires, ressaltando que apenas no
caso do programa Cheque Minha Casa, cujos sorteios
são feitos pela televisão, é possível saber quem são
os beneficiados .

César Pires disse que sua cobrança não objetiva
reduzir a importância dos programas, mas garantir que
eles alcancem seus objetivos, chegando aos que mais
necessitam do apoio do Estado. E justificou que a
transparência é um valioso e eficaz instrumento de
fiscalização, para evitar desvio dos recursos públicos.

"Foi justamente pela transparência colocada pelo
Governo Federal que pudemos questionar e até fazer
com que algumas pessoas devolvessem o auxílio
emergencial que receberam de forma indevida. Então,
é necessário que o Governo do Estado também seja
transparente e permita a fiscalização, por parte do
parlamento e das outras instituições", justificou.

Ao afirmar que buscou informações oficiais e não
encontrou no Portal da Transparência do governo
estadual, César Pires informou que solicitará a
intervenção do Ministério Público nessa questão, já
que houve muito gasto com mídia em torno desses
programas, em detrimento da transparência .

"Fica aqui o meu apelo para que o Ministério Público
acompanhe essas ações. Formalizarei o pedido de
informações também ao Executivo, para que
possamos acompanhar como esses programas sociais
que nós aprovamos estão chegando aos que mais
necessitam", finalizou.

22
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CPI investiga por que redução no
combustível não chegou ao consumidor

 

SUA CIDADE.COM. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A segunda reunião da CPI do Combustível, presidida
pelo deputado Duarte Júnior, discutiu, na segunda-
feira (22), a primeira redução no preço da gasolina,
anunciada pela Petrobras, na última sexta (19), que,
até o momento, não baixou o valor para o consumidor.

Também fo i  env iado novo requer imento de
informações, desta vez ao Instituto de Metrologia e
Qualidade Industrial (Inmeq), para que contribua com
as investigações. Além do Inmeq, Petrobras, Cade,
Senacon, Ministério Público, Procon, Defensoria
Pública, SSP, Sefaz e Delegacia da Receita Federal,
bem como revendedoras e distr ibuidores de
combustível, são os órgãos que já haviam sido
procurados pela Comissão.

Pauta para a próxima reunião

Os parlamentares aprovaram, ainda, a realização de
um seminário técnico, no dia 29 deste mês, a ser
ministrado de forma remota pelo sócio-fundador e
diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE),
Adriano Pires. Ele é doutor em Economia Industrial
pela Universidade Paris XIII, mestre em Planejamento
Energético e atua há 30 anos na área de energia.
Entre as questões a serem discutidas, está a relação
do aumento do etanol como consequência do aumento
do combustível.

"Tenho certeza de que os esclarecimentos trazidos
pelo Adriano vão fazer com que os membros dessa
CPI possam ter ainda mais rigidez técnica para que
nós possamos, na leitura dos documentos, fazer a
apuração da forma devida em colaboração com a séria
e preparada assessoria técnica legislativa e impedir
tantos aumentos, que têm pesado no bolso do
consumidor", disse Duarte.

Sessões semanais

De forma unânime, foi decidido que as reuniões terão
continuidade seguindo os protocolos sanitários,
quando presencialmente, ou de forma remota, como
aconteceu nesta segunda sessão com a maioria dos
membros, excetuando os deputados Duarte e
Wellington, que estiveram na Sala de Comissões da
Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema).

"Agradeço muito pela sensibilidade dos membros que
concordaram em manter as atividades das reuniões

mesmo de forma telepresencial nesse momento",
complementou o presidente da CPI.

Participaram da sessão ordinária, agora programada
para acontecer todas às segundas-feiras, às 16h, a
vice-presidente Ana do Gás, o relator Roberto Costa,
além dos membros titulares Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Zito Rolim e Wellington do Curso, que já havia
participado da primeira sessão como convidado e
agora integra oficialmente a comissão.

Fonte: Assembleia Legislativa do Maranhão.

Site: http://www.suacidade.com/noticias/carros/cpi-
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CPI: redução no combustível ainda não
chegou ao consumidor

 

SUA CIDADE.COM. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A segunda reunião da CPI do Combustível, presidida
pelo deputado Duarte Júnior, discutiu, na segunda-
feira (22), a primeira redução no preço da gasolina,
anunciada pela Petrobras, na última sexta (19), que,
até o momento, não baixou o valor para o consumidor.

Também fo i  env iado novo requer imento de
informações, desta vez ao Instituto de Metrologia e
Qualidade Industrial (Inmeq), para que contribua com
as investigações. Além do Inmeq, Petrobras, Cade,
Senacon, Ministério Público, Procon, Defensoria
Pública, SSP, Sefaz e Delegacia da Receita Federal,
bem como revendedoras e distr ibuidores de
combustível, são os órgãos que já haviam sido
procurados pela Comissão.

Pauta para a próxima reunião

Os parlamentares aprovaram, ainda, a realização de
um seminário técnico, no dia 29 deste mês, a ser
ministrado de forma remota pelo sócio-fundador e
diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE),
Adriano Pires. Ele é doutor em Economia Industrial
pela Universidade Paris XIII, mestre em Planejamento
Energético e atua há 30 anos na área de energia.
Entre as questões a serem discutidas, está a relação
do aumento do etanol como consequência do aumento
do combustível.

"Tenho certeza de que os esclarecimentos trazidos
pelo Adriano vão fazer com que os membros dessa
CPI possam ter ainda mais rigidez técnica para que
nós possamos, na leitura dos documentos, fazer a
apuração da forma devida em colaboração com a séria
e preparada assessoria técnica legislativa e impedir
tantos aumentos, que têm pesado no bolso do
consumidor", disse Duarte.

Sessões semanais

De forma unânime, foi decidido que as reuniões terão
continuidade seguindo os protocolos sanitários,
quando presencialmente, ou de forma remota, como
aconteceu nesta segunda sessão com a maioria dos
membros, excetuando os deputados Duarte e
Wellington, que estiveram na Sala de Comissões da
Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema).

"Agradeço muito pela sensibilidade dos membros que
concordaram em manter as atividades das reuniões

mesmo de forma telepresencial nesse momento",
complementou o presidente da CPI.

Participaram da sessão ordinária, agora programada
para acontecer todas às segundas-feiras, às 16h, a
vice-presidente Ana do Gás, o relator Roberto Costa,
além dos membros titulares Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Zito Rolim e Wellington do Curso, que já havia
participado da primeira sessão como convidado e
agora integra oficialmente a comissão.

Fonte: Assembleia Legislativa do Maranhão.

Site: http://www.suacidade.com/noticias/carros/cpi-
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CPI do Combustível investiga porque
redução anunciada pela Petrobras não baixou

preço para o consumidor
 

BLOG DANIEL MATOS - NOTÍCIAS. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Matos

Próxima reunião terá seminário ministrado pelo
especialista da área energética Adriano Pires

O deputado Duarte (Republicanos) presidiu, nesta
segunda-feira (22), a continuidade da CPI do
Combustível instalada no último dia 15. A segunda
reunião discutiu sobre a primeira redução no preço da
gasolina, anunciada pela Petrobras na última sexta
(19), que, até o momento, não baixou o valor para o
consumidor.

Também fo i  env iado novo requer imento de
informações, desta vez ao Inmeq, para que contribua
com as investigações. Além do Inmeq, Petrobras,
Cade, Senacon, Ministério Público, Procon,
Defensoria Pública, SSP, Sefaz e Delegacia da
Receita Federal ,  bem como revendedoras e
distribuidores de combustível são os órgãos que já
haviam sido procurados pela Comissão.

Pauta para a próxima reunião

Os parlamentares ainda aprovaram um seminário
técnico para a próxima reunião, no dia 29 de março, a
ser ministrado de forma remota pelo sócio-fundador e
diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE),
Adriano Pires. Ele é doutor em Economia Industrial
pela Universidade Paris XIII, mestre em Planejamento
Energético e atua há 30 anos na área de energia.
Entre as questões a serem discutidas está a relação
do aumento do etanol como consequência do aumento
do combustível.

"Tenho certeza que os esclarecimentos trazidos pelo
Adriano vão fazer com que os membros dessa CPI
possam ter ainda mais rigidez técnica para que nós
possamos, na leitura dos documentos, fazer a
apuração da forma devida em colaboração com a séria
e preparada assessoria técnica legislativa e impedir
tantos aumentos, que têm pesado no bolso do
consumidor", acredita.

Sessões semanais

De forma unânime, foi decidido que as reuniões terão

continuidade seguindo os protocolos sanitários,
quando presencialmente, ou de forma remota, como
aconteceu nesta segunda sessão com a maioria dos
membros, excetuando os deputados Duarte e
Wellington, que estiveram na Sala de Comissões da
Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema).

"Agradeço muito pela sensibilidade dos membros que
concordaram em manter as atividades das reuniões
mesmo de forma telepresencial nesse momento",
disse o presidente.

Participaram da sessão ordinária, programada para
acontecer todas às segundas-feiras, às 16h, a vice-
presidente Ana do Gás, o relator Roberto Costa, além
dos membros titulares Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Zito Rolim e Wellington do Curso, que já havia
participado da primeira sessão como convidado e
agora integra oficialmente a comissão titular.

Site:

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/03/23/c

pi-do-combustivel-investiga-porque-reducao-anunciada-

pela-petrobras-nao-baixou-preco-para-o-consumidor/
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CPI do Combustível investiga porque
redução anunciada pela Petrobras não baixou

preço para o consumidor
 

BLOG DIEGO EMIR. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O deputado Duarte (Republicanos) presidiu, nesta
segunda-feira (22), a continuidade da CPI do
Combustível instalada no último dia 15. A segunda
reunião discutiu sobre a primeira redução no preço da
gasolina, anunciada pela Petrobras na última sexta
(19), que, até o momento, não baixou o valor para o
consumidor.

Também fo i  env iado novo requer imento de
informações, desta vez ao Inmeq, para que contribua
com as investigações. Além do Inmeq, Petrobras,
Cade, Senacon, Ministério Público, Procon,
Defensoria Pública, SSP, Sefaz e Delegacia da
Receita Federal ,  bem como revendedoras e
distribuidores de combustível são os órgãos que já
haviam sido procurados pela Comissão.

Pauta para a próxima reunião

Os parlamentares ainda aprovaram um seminário
técnico para a próxima reunião, no dia 29 de março, a
ser ministrado de forma remota pelo sócio-fundador e
diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE),
Adriano Pires. Ele é doutor em Economia Industrial
pela Universidade Paris XIII, mestre em Planejamento
Energético e atua há 30 anos na área de energia.
Entre as questões a serem discutidas está a relação
do aumento do etanol como consequência do aumento
do combustível.

"Tenho certeza que os esclarecimentos trazidos pelo
Adriano vão fazer com que os membros dessa CPI
possam ter ainda mais rigidez técnica para que nós
possamos, na leitura dos documentos, fazer a
apuração da forma devida em colaboração com a séria
e preparada assessoria técnica legislativa e impedir
tantos aumentos, que têm pesado no bolso do
consumidor" , acredita.

Sessões semanais

De forma unânime, foi decidido que as reuniões terão
continuidade seguindo os protocolos sanitários,
quando presencialmente, ou de forma remota, como
aconteceu nesta segunda sessão com a maioria dos
membros, excetuando os deputados Duarte e
Wellington, que estiveram na Sala de Comissões da

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema).

"Agradeço muito pela sensibilidade dos membros que
concordaram em manter as atividades das reuniões
mesmo de forma telepresencial nesse momento",
disse o presidente.

Participaram da sessão ordinária, programada para
acontecer todas às segundas-feiras, às 16h, a vice-
presidente Ana do Gás, o relator Roberto Costa, além
dos membros titulares Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Zito Rolim e Wellington do Curso, que já havia
participado da primeira sessão como convidado e
agora integra oficialmente a comissão titular.

Site: http://diegoemir.com/2021/03/cpi-do-combustivel-

investiga-porque-reducao-anunciada-pela-petrobras-

nao-baixou-preco-para-o-consumidor/
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CPI do Combustível investiga porque
redução anunciada pela Petrobras não baixou

preço para o consumidor
 

BLOG DO DOMINGOS COSTA. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O deputado Duarte (Republicanos) presidiu, nesta
segunda-feira (22), a continuidade da CPI do
Combustível instalada no último dia 15. A segunda
reunião discutiu sobre a primeira redução no preço da
gasolina, anunciada pela Petrobras na última sexta
(19), que, até o momento, não baixou o valor para o
consumidor.

Também fo i  env iado novo requer imento de
informações, desta vez ao Inmeq, para que contribua
com as investigações. Além do Inmeq, Petrobras,
Cade, Senacon, Ministério Público, Procon,
Defensoria Pública, SSP, Sefaz e Delegacia da
Receita Federal ,  bem como revendedoras e
distribuidores de combustível são os órgãos que já
haviam sido procurados pela Comissão.

Pauta para a próxima reunião

Os parlamentares ainda aprovaram um seminário
técnico para a próxima reunião, no dia 29 de março, a
ser ministrado de forma remota pelo sócio-fundador e
diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE),
Adriano Pires. Ele é doutor em Economia Industrial
pela Universidade Paris XIII, mestre em Planejamento
Energético e atua há 30 anos na área de energia.
Entre as questões a serem discutidas está a relação
do aumento do etanol como consequência do aumento
do combustível.

"Tenho certeza que os esclarecimentos trazidos pelo
Adriano vão fazer com que os membros dessa CPI
possam ter ainda mais rigidez técnica para que nós
possamos, na leitura dos documentos, fazer a
apuração da forma devida em colaboração com a séria
e preparada assessoria técnica legislativa e impedir
tantos aumentos, que têm pesado no bolso do
consumidor", acredita.

Sessões semanais

De forma unânime, foi decidido que as reuniões terão
continuidade seguindo os protocolos sanitários,
quando presencialmente, ou de forma remota, como
aconteceu nesta segunda sessão com a maioria dos
membros, excetuando os deputados Duarte e
Wellington, que estiveram na Sala de Comissões da

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema).

"Agradeço muito pela sensibilidade dos membros que
concordaram em manter as atividades das reuniões
mesmo de forma telepresencial nesse momento",
disse o presidente.

Participaram da sessão ordinária, programada para
acontecer todas às segundas-feiras, às 16h, a vice-
presidente Ana do Gás, o relator Roberto Costa, além
dos membros titulares Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Zito Rolim e Wellington do Curso, que já havia
participado da primeira sessão como convidado e
agora integra oficialmente a comissão titular.

Site: https://www.domingoscosta.com.br/cpi-do-

combustivel-investiga-porque-reducao-anunciada-pela-

petrobras-nao-baixou-preco-para-o-consumidor/
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URGENTE! Iminente falta de oxigênio em
hospitais coloca Maranhão em alerta

(Cidade)
 

BLOG DO LUÍS PABLO. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Luís Pablo

Em reunião mediada pelo Ministério Público do
Maranhão, fornecedores de gases hospitalares e
representantes do poder público estadual e de
municípios do Estado alertaram para o iminente
desabastecimento de oxigênio nas unidades de saúde.

Na visão do secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula, a situação é "grave e preocupante", já que ainda
que a rede pública estadual não esteja com risco de
falta de oxigênio, o mesmo não se pode fizer das
redes municipais.

A constatação do gestor estadual foi confirmada por
alguns prefeitos presentes na reunião. João Igor
Carvalho, de São Bernardo, declarou que em seu
município já falta oxigênio em algumas localidades.

Os representantes das empresas White Martins e
Pharma Gás, principais fornecedores de gases
medicinais do estado, consideram a situação
preocupante, ainda que não desesperadora como o
ocorrido no Amazonas.

Carlos Schimidt, da Pharma Gás, lembrou que
oxigênio não é solução para a pandemia, e que é
preciso controlar o contágio. "Enquanto não houver a
diminuição da curva do contágio da doença, a situação
só vai se agravar", ressaltou.

Acompanhamento do MPMA

Portarias foram abertas no MPMA para acompanhar
os estoques de medicamentos para intubação e
também de oxigênio para as unidades hospitalares,
como a Portaria -2ªPJEACD - 152021 da comarca de
Açailândia.

Site: https://luispablo.com.br/cidade/2021/03/urgente-
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CPI dos combustíveis pede ajuda do Inmeq
para investigar reajuste de preços

 

BLOG DO LUÍS PABLO - POLÍTICA. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Luís Pablo

A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os
reajustes de preços de combustíveis nos postos do
Maranhão, CPI dos Combustíveis, solicitou a
colaboração do Instituto de Metrologia e Qualidade
Industrial do Maranhão (Inmeq-MA) na demanda.

Os deputados pediram ao INMEQ que disponibilize
informações que possam colaborar no esclarecimento
de se há a formação de cartel pelas redes de postos
de combustíveis do Maranhão, no sentido de aumentar
abusivamente o preço ao consumidor final.

Entre as informações, o presidente da CPI dos
Combustíveis, deputado estadual Duarte Jr, quer sabe
se o Instituto investigou nos últimos cinco anos
possíveis irregularidades no preço do álcool, diesel,
gasolina e gás no estado.

"Se houver, vamos encaminhar para que possa ser
apurada a responsabilidade e possam ser aplicadas as
sanções cíveis e penais àqueles que insistem em
descumprir a lei", informou o parlamentar.

Além do Inmeq, Petrobras, Cade, Senacon ,
Ministério Público, Procon, Defensoria Pública, SSP,
Sefaz e Delegacia da Receita Federal, bem como
revendedoras e distribuidores de combustível, são os
órgãos que já haviam sido procurados pela Comissão.

Site: https://luispablo.com.br/politica/2021/03/cpi-dos-
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FALTA DE OXIGÊNIO: MARANHÃO
LIGA O SINAL AMARELO

 

BLOG DO MINARD. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

É preocupante a situação do fornecimento de oxigênio
para unidades hospitalares nos municípios do
Maranhão, diante do agravamento da segunda onda
da Covid-19 no estado.

A avaliação é do secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, e de representantes de empresas
fornecedoras do insumo. Eles mantiveram reunião
ontem (22), com o Ministério Público do Maranhão
(MPMA)

O titular da SES informou que, no momento, a rede
p ú b l i c a  e s t a d u a l  n ã o  c o r r e  r i s c o s  d e
desabastecimento, mas disse que nas redes
municipais a situação já é mais grave.

O prefeito de São Bernardo, João Igor Carvalho,
confirmou a informação: segundo ele, em algumas
localidades já falta oxigênio.

Paulo Baraúna, representante da empresa White
Martins, multinacional brasileira do ramo de fabricação
de gases industriais e medicinais, disse que a situação
no estado, embora ainda não seja desesperadora, é
preocupante. Segundo o executivo, o volume de
oxigênio que está sendo consumido nesta segunda
onda da pandemia da Covid é bem maior do que o da
primeira onda, no ano passado.

"No pior momento de 2020, entre abril e maio,
tínhamos estocado, do total de oxigênio produzido,
apenas 15% com autonomia para menos de 10 dias;
hoje, esse índice subiu para 58%. Ou seja, estamos
tendo que circular muito mais para atender a demanda
e o nosso estoque está sendo reduzido com maior
brevidade", explicou.

Para Carlos Schmidt, da empresa Pharma Gás, o
fornecimento do oxigênio não deve ser encarado como
a solução para o enfrentamento da Covid. "Enquanto
não houver a diminuição da curva do contágio da
doença, a situação só vai se agravar", comentou.

Outros fornecedores presentes à reunião também
defenderam a vacinação dos técnicos das empresas
que trabalham diretamente no fornecimento e
distribuição do oxigênio para as unidades hospitalares.
Eles consideram que esses profissionais devem ser
enquadrados nos grupos de risco, por terem contato
permanente com os hospitais que atendem pacientes

infectados pelo coronavírus.

BLOG DO GILBERTO LEDA
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Fornecimento de oxigênio na rede hospitalar
do estado é debatido em reunião

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão realizou, nesta
segunda-feira, 22, de forma virtual, uma reunião para
discutir a situação do fornecimento do oxigênio líquido
para as unidades hospitalares em todo o estado,
diante do agravamento da pandemia da Covid-19.
Coordenada pelo procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, a atividade contou com as participações dos
secretários de estado da Saúde, Carlos Lula, e da
Fazenda, Marcellus Ribeiro Alves, do defensor-geral
do Estado, Alberto Bastos, do prefeito de São
Bernardo do MA, João Igor Carvalho, que representou
a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem), e dos representantes das empresas
fornecedoras de oxigênio no estado.

Pelo Ministério Público participaram, ainda, os
promotores de just iça I lma de Paiva Pereira
(coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde - CAOP Saúde), Glória Mafra,
Herbert Figueiredo e Elisabeth Albuquerque (das
Promotorias de Saúde de São Luís) e José Márcio
Maia Alves, diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais, que mediou a reunião.

Na abertura, o procurador-geral de justiça afirmou que
o objetivo principal do encontro era abrir um canal de
comunicação com as empresas para que fosse
esclarecida a realidade do abastecimento de oxigênio
na rede hospitalar e prevenir riscos de falta do
produto, como ocorreu em outros estados, a exemplo
do Amazonas. "Queremos, em primeiro lugar, proteger
a saúde da população maranhense e por isso estamos
promovendo essa conversa, deixando de priorizar a
judicialização de ações. Todos temos que fazer a
nossa parte", enfatizou.

O secretário Carlos Lula, que atualmente preside o
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde
(Conass), elogiou o Ministério Público pela iniciativa,
ressaltando que o "diálogo ajuda a encontrar as
soluções para as dificuldades enfrentadas em tempos
de pandemia". Lula informou que, no momento, a rede
pública estadual de saúde não corre riscos de
desabastecimento. No entanto, disse que nas redes
municipais a situação já é mais grave, o que tem
levado o estado a interceder em favor de alguns
municípios com necessidade de oxigênio.

Ao se manifestar, o prefeito João Igor Carvalho
reve lou a  preocupação com os munic íp ios
maranhenses com população abaixo de 50 mil
habitantes. Segundo ele, em algumas localidades, a
falta de oxigênio já é uma realidade, o que vem
causando af l ição para gestores e a própr ia
comunidade.

FORNECEDORES

Paulo Baraúna, representante da empresa White
Martins, multinacional brasileira do ramo de fabricação
de gases industriais e medicinais, disse que a situação
no estado, embora ainda não seja desesperadora, é
preocupante. Segundo o executivo, o volume de
oxigênio que está sendo consumido nesta segunda
onda da pandemia da Covid é bem maior do que o da
primeira onda, no ano passado. "No pior momento de
2020, entre abril e maio, tínhamos estocado, do total
de oxigênio produzido, apenas 15% com autonomia
para menos de 10 dias; hoje, esse índice subiu para
58%. Ou seja, estamos tendo que circular muito mais
para atender a demanda e o nosso estoque está
sendo reduzido com maior brevidade", explicou.

Para Carlos Schmidt, da empresa Pharma Gás, o
fornecimento do oxigênio não deve ser encarado como
a solução para o enfrentamento da Covid. "Enquanto
não houver a diminuição da curva do contágio da
doença, a situação só vai se agravar", comentou.

Outros fornecedores presentes à reunião também
defenderam a vacinação dos técnicos das empresas
que trabalham diretamente no fornecimento e
distribuição do oxigênio para as unidades hospitalares.
Eles consideram que esses profissionais devem ser
enquadrados nos grupos de risco, por terem contato
permanente com os hospitais que atendem pacientes
infectados pelo coronavírus.

Ao final da reunião, o procurador-geral de justiça
agradeceu aos participantes por terem atendido ao
convite do Ministério Público e recomendou a todos
os membros da instituição, bem como aos gestores
públicos e representantes das empresas, que fiquem
atentos quanto às providências sobre a questão do
fornecimento do oxigênio nas redes hospitalares.
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Reuniões discutem situação da covid-19 em
São Bento

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

A Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento
realizou, nesta segunda-feira, 22, duas reuniões para
discutir a situação da Covid-19 no município e as
medidas adotadas para frear a disseminação da
doença. As reuniões foram coordenadas pela
promotora de justiça Laura Amélia Barbosa.

Em uma das reuniões,  est iveram presentes
representantes da Secretaria Municipal de Saúde,
Conselho Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária
Municipal, Guarda Municipal e Polícia Militar. No
encontro, foram discutidas estratégias para conter o
avanço da transmissão do novo coronavírus em São
Bento.

Durante a reunião, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e
Guarda Munic ipa l  a f i rmaram estar  fazendo
fiscalizações frequentes em diversos locais como
bares, balneários, academias, campos de futebol e
templos religiosos.

Houve, ainda, a sugestão do Conselho Municipal de
Saúde para que haja um monitoramento das pessoas
que chegam à cidade de ônibus, além de um pedido
de realização de blitzen sanitárias mais frequentes.

A segunda reunião foi realizada entre Ministério
Público do Maranhão e Secretaria Municipal de
Saúde, tratando de assuntos referentes à pasta e, em
especial, sobre as medidas de enfrentamento da
pandemia.

A secretária Shannalisian Ribeiro Melônio afirmou que,
além das fiscalizações conjuntas que estão ocorrendo
em São Bento, há um calendário de sanitização
periódica de prédios públicos, entre os quais estão
mercados e feiras, o complexo que abriga as polícias
Civil e Militar, Unidades Básicas de Saúde (UBS),
secretarias, Prefeitura, Fórum e sede da Promotoria.

De acordo com a gestora, um carro da Secretaria tem
circulado pela cidade, noticiando a necessidade de
manutenção do distanciamento social e do uso de
máscaras. Ainda segundo Shannalisian, o atendimento
a pacientes com síndromes gripais tem sido feito em
quatro UBS na sede de São Bento e em 16
localidades da zona rural.

A titular da Saúde também apresentou a estrutura do
hospital de campanha montado no município, que tem
17 leitos, a lista de medicamentos disponíveis e
afirmou que o boletim epidemiológico de São Bento
vem sendo divulgado regularmente no Portal da
Transparência.
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Covid-19: SES aponta 'situação grave' do
fornecimento de oxigênio no MA

 

BLOG GILBERTO LEDA - NOTÍCIAS. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

É preocupante a situação do fornecimento de oxigênio
para unidades hospitalares nos municípios do
Maranhão, diante do agravamento da segunda onda
da Covid-19 no estado.

A avaliação é do secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, e de representantes de empresas
fornecedoras do insumo. Eles mantiveram reunião
ontem (22), com o Ministério Público do Maranhão
(MPMA)

O titular da SES informou que, no momento, a rede
p ú b l i c a  e s t a d u a l  n ã o  c o r r e  r i s c o s  d e
desabastecimento, mas disse que nas redes
municipais a situação já é mais grave.

O prefeito de São Bernardo, João Igor Carvalho,
confirmou a informação: segundo ele, em algumas
localidades já falta oxigênio.

Paulo Baraúna, representante da empresa White
Martins, multinacional brasileira do ramo de fabricação
de gases industriais e medicinais, disse que a situação
no estado, embora ainda não seja desesperadora, é
preocupante. Segundo o executivo, o volume de
oxigênio que está sendo consumido nesta segunda
onda da pandemia da Covid é bem maior do que o da
primeira onda, no ano passado.

"No pior momento de 2020, entre abril e maio,
tínhamos estocado, do total de oxigênio produzido,
apenas 15% com autonomia para menos de 10 dias;
hoje, esse índice subiu para 58%. Ou seja, estamos
tendo que circular muito mais para atender a demanda
e o nosso estoque está sendo reduzido com maior
brevidade", explicou.

Para Carlos Schmidt, da empresa Pharma Gás, o
fornecimento do oxigênio não deve ser encarado como
a solução para o enfrentamento da Covid. "Enquanto
não houver a diminuição da curva do contágio da
doença, a situação só vai se agravar", comentou.

Outros fornecedores presentes à reunião também
defenderam a vacinação dos técnicos das empresas
que trabalham diretamente no fornecimento e
distribuição do oxigênio para as unidades hospitalares.
Eles consideram que esses profissionais devem ser

enquadrados nos grupos de risco, por terem contato
permanente com os hospitais que atendem pacientes
infectados pelo coronavírus.
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Covid-19: SES aponta 'situação grave' do
fornecimento de oxigênio no MA

 

BLOG NETO WEBA. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

É preocupante a situação do fornecimento de oxigênio
para unidades hospitalares nos municípios do
Maranhão, diante do agravamento da segunda onda
da Covid-19 no estado.

A avaliação é do secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, e de representantes de empresas
fornecedoras do insumo. Eles mantiveram reunião
ontem (22), com o Ministério Público do Maranhão
(MPMA)

O titular da SES informou que, no momento, a rede
p ú b l i c a  e s t a d u a l  n ã o  c o r r e  r i s c o s  d e
desabastecimento, mas disse que nas redes
municipais a situação já é mais grave.

O prefeito de São Bernardo, João Igor Carvalho,
confirmou a informação: segundo ele, em algumas
localidades já falta oxigênio.

Paulo Baraúna, representante da empresa White
Martins, multinacional brasileira do ramo de fabricação
de gases industriais e medicinais, disse que a situação
no estado, embora ainda não seja desesperadora, é
preocupante. Segundo o executivo, o volume de
oxigênio que está sendo consumido nesta segunda
onda da pandemia da Covid é bem maior do que o da
primeira onda, no ano passado.

"No pior momento de 2020, entre abril e maio,
tínhamos estocado, do total de oxigênio produzido,
apenas 15% com autonomia para menos de 10 dias;
hoje, esse índice subiu para 58%. Ou seja, estamos
tendo que circular muito mais para atender a demanda
e o nosso estoque está sendo reduzido com maior
brevidade", explicou.

Para Carlos Schmidt, da empresa Pharma Gás, o
fornecimento do oxigênio não deve ser encarado como
a solução para o enfrentamento da Covid. "Enquanto
não houver a diminuição da curva do contágio da
doença, a situação só vai se agravar", comentou.

Outros fornecedores presentes à reunião também
defenderam a vacinação dos técnicos das empresas
que trabalham diretamente no fornecimento e
distribuição do oxigênio para as unidades hospitalares.
Eles consideram que esses profissionais devem ser

enquadrados nos grupos de risco, por terem contato
permanente com os hospitais que atendem pacientes
infectados pelo coronavírus.
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CPI do Combustível investiga porque
redução anunciada pela Petrobras não baixou

preço para o consumidor
 

BLOG O INFORMANTE / MA. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Informante

O deputado Duarte (Republicanos) presidiu, nesta
segunda-feira (22), a continuidade da CPI do
Combustível instalada no último dia 15. A segunda
reunião discutiu sobre a primeira redução no preço da
gasolina, anunciada pela Petrobras na última sexta
(19), que, até o momento, não baixou o valor para o
consumidor.

Também fo i  env iado novo requer imento de
informações, desta vez ao Inmeq, para que contribua
com as investigações. Além do Inmeq, Petrobras,
Cade, Senacon, Ministério Público, Procon,
Defensoria Pública, SSP, Sefaz e Delegacia da
Receita Federal ,  bem como revendedoras e
distribuidores de combustível são os órgãos que já
haviam sido procurados pela Comissão.

Pauta para a próxima reunião - Os parlamentares
ainda aprovaram um seminário técnico para a próxima
reunião, no dia 29 de março, a ser ministrado de forma
remota pelo sócio-fundador e diretor do Centro
Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires. Ele é
doutor em Economia Industrial pela Universidade Paris
XIII, mestre em Planejamento Energético e atua há 30
anos na área de energia. Entre as questões a serem
discutidas está a relação do aumento do etanol como
consequência do aumento do combustível.

"Tenho certeza que os esclarecimentos trazidos pelo
Adriano vão fazer com que os membros dessa CPI
possam ter ainda mais rigidez técnica para que nós
possamos, na leitura dos documentos, fazer a
apuração da forma devida em colaboração com a séria
e preparada assessoria técnica legislativa e impedir
tantos aumentos, que têm pesado no bolso do
consumidor", acredita.

Sessões semanais - De forma unânime, foi decidido
que as reuniões terão continuidade seguindo os
protocolos sanitários, quando presencialmente, ou de
forma remota, como aconteceu nesta segunda sessão
com a maioria dos membros, excetuando os
deputados Duarte e Wellington, que estiveram na Sala
de Comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão
(Alema).

"Agradeço muito pela sensibilidade dos membros que
concordaram em manter as atividades das reuniões
mesmo de forma telepresencial nesse momento",
disse o presidente.

Participaram da sessão ordinária, programada para
acontecer todas às segundas-feiras, às 16h, a vice-
presidente Ana do Gás, o relator Roberto Costa, além
dos membros titulares Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Zito Rolim e Wellington do Curso, que já havia
participado da primeira sessão como convidado e
agora integra oficialmente a comissão.

Foto1/divulgação: Duarte preside nova reunião da CPI

Foto2/divulgação: Segunda sessão aconteceu
parcialmente de forma telepresencial
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Secretário geral da Famem, João Igor diz que
escassez de oxigênio em hospitais do

Maranhão não é realidade futura, mas atual
(Em destaque)

 

GILDEAN FARIAS. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O prefeito de São Bernardo, João Igor, participou
nesta segunda-feira (22), como secretário geral da
Federação dos Municípios do Maranhão (Famem), de
reunião virtual virtual promovida pelo Ministério
Público do Maranhão (MPMA), sobre o abastecimento
de oxigênio nas unidades de saúde do Maranhão.

Durante a reunião, João Igor disse que a escassez de
oxigênio em algumas unidades hospitalares públicas
em municípios do Maranhão não é uma realidade
futura, mas atual. "O que a gente pode observar é que
tudo indica que a tendência é piorar", alertou o
secretário geral da Famem.

Na reunião que contou com a participação dos
secretários de Estado Carlos Lula (Saúde) e Marcelus
Ribeiro (Fazenda), de membros do CAOP e de
representantes de empresas fornecedoras de oxigênio
para o estado, foi debatida a necessidade de um plano
de contingência para atender às solicitações do
material e evitar o colapso no fornecimento de
insumos e O2 no atendimento a doentes da Covid-19.
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Assis Ramos deu um xeque mate na situação
caótica da coleta de lixo em Imperatriz

 

O MAIOR DO MUNDO DE IMPERATRIZ. Ter, 23 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O prefeito Assis Ramos (DEM), mesmo com os
péssimos serviços realizados pela a ex empresa que
coletava lixo na cidade, não se apavorou, ele sabia
que o contrato estava próximo de ser cumprido, e
assim, iria conseguir trocar a empresa por outra, sem
prejuízos para a cidade e para a sua própria gestão.

No caso da quebra do contrato, ele poderia ser
acionado pela o Ministério Público, como foi o ex
prefeito Sebastião Madeira, justamente pela a quebra
de contrato da coleta de lixo na cidade de Imperatriz.

O prefeito da Terra do Frei é um gestor que conhece
as nossas leis, por isto, ele mesmo com tantas
dificuldades que enfrentava no quesito coleta de lixo ,
teve que ser inteligente para esperar o momento certo
para trocar a empresa, que nos últimos meses, de fato
vinha deixando a desejar em todos os bairros da
cidade.

O prefeito Assis Ramos, soube solucionar o problema
do lixo na cidade, e verdadeiramente deu um xeque
mate na situação caótica que se encontrava a coleta
do lixo em nossa cidade. Que a nova empresa (a
empresa MB), consiga rapidamente normalizar a
coleta em todos os nossos bairros, pois a coisa estava
feio.
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