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Fornecimento de oxigênio na rede hospitalar
do estado é debatido em reunião
José Luís Diniz

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 justiça
Ilma 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
revelou a preocupação com os municípios
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 aflição para gestores e a própria
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
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atentos quanto às providências sobre a questão do
fornecimento do oxigênio nas redes hospitalares
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/246/202
10324.pdf
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MPMA realiza mais uma edição dos
Círculos de Diálogo nas escolas
Johelton Gomes

O Gabinete de Mediação Comunitária do Ministério
Público do Maranhão promoveu, no último sábado,
20, o Círculo de Diálogo com estudantes de escolas
públicas, por meio de videoconferência. A atividade
teve a participação de sete adolescentes, entre 14 e
17 anos, e abordou os desafios e estratégias de
superação no contexto da pandemia de Covid-19.
A ação marcou a retomada das atividades
comunitárias realizadas pelo gabinete, com foco em
quatro eixos de atuação: mediação, educação em
direitos humanos, animação de redes e justiça
restaurativa na educação. A metodologia dos círculos
é recomendada para a prevenção e gestão de conflitos
nos ambientes escolares.
Os participantes estudam nos Centros de Ensino João
Paulo II, Paulo Freire, Professora Estefânia Rosa, na
Unidade Integrada Emésio Dário de Araújo e na UEB
Alberto Pinheiro.
São alunos dos anos finais do ensino fundamental e
médio.
As inscrições são feitas pelos mobilizadores
comunitários e gestores das escolas.
O trabalho é coordenado pelo promotor de justiça
Vicente de Paulo Silva Martins, titular da Promotoria
de Justiça Itinerante de São Luís e coordenador do
Programa de Implementação de Núcleos de Mediação
Comunitária no âmbito do Ministério Público do
Estado do Maranhão (PNMC), cujo objetivo é
contribuir para a disseminação de uma cultura de paz.
De acordo com a servidora do MPMA e facilitadora
dos Círculos de Diálogo, Aládia Chaves de Oliveira, as
ações do PNMC podem ser realizadas nos Núcleos
Comunitários de Medição e Práticas Restaurativas,
nas escolas e em outros espaços comunitários dos
territórios com núcleos instalados.

Nesta edição, os facilitares também foram o servidor
do MPMA Irlan Jucá Fonsêca e Elaine Trigueiro,
mediadora comunitária e mobilizadora.
PARCERIA INSTITUCIONAL A opção por realizar os
Círculos de Diálogo foi definida em reunião, no dia 9
de março, com representantes de instituições que
também compõem a Rede de Atendimento Integral do
Território do Turu e outros parceiros.
Foram debatidas estratégias para a retomada de
atividades junto às comunidades escolares, de forma
virtual.
Também ficou acertado que o Gabinete de Mediação
Comunitária do Ministério Público do Maranhão vai
promover atividades sobre direitos e cuidados com os
professores, também virtualmente.
A reunião de trabalho teve representantes do Centro
de Referência de Assistência Social (Cras), Clube de
Mães Mateus e da Universidade Federal do Maranhão
e seu projeto de extensão Plantão Psicológico
Centrado na Pessoa.
De acordo com a professora e coordenadora do
projeto de extensão, Claudia Aline Soares Monteiro, a
iniciativa foi implementada há três anos na Defensoria
Pública Estadual, na qual são oferecidos atendimentos
semanais. A proposta é firmar parceria com o MPMA
para que seja implementado no Núcleo Comunitário de
Mediação e Práticas Restaurativas da Divineia.
O encontro teve a participação, ainda, de
representantes do Centro Integrado de Estudos e
Programas em Desenvolvimento Sustentável (Cieds),
organização sem fins lucrativos, com sede no Rio de
Janeiro, que patrocina projetos sociais em todo o país.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/246/202
10324.pdf

"O Núcleo funciona como ponto de referência do
PNMC no território, mas as ações do programa
extrapolam o espaço físico do Núcleo, chegando a
todas as instituições envolvidas na execução de
políticas públicas, por meio do trabalho em rede",
explicou Aládia Oliveira.
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CPI do Combustível investiga porque
redução anunciada pela Petrobras não baixou
preço para o consumidor
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.

Comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão
(Alema).

Também foi enviado novo requerimento de
informações, desta vez ao Inmeq, para que contribua
com as investigações.

Participaram da sessão ordinária, programada para
acontecer todas às segundasfeiras, às 16h, a vicepresidente 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.

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.

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

Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/246/202
10324.pdf

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
7

BLOG GILBERTO LEDA - NOTÍCIAS. Qua, 24 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Governo aditiva contratos para fornecimento
de oxigênio no MA
gilbertoleda

O secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos
Lula, revelou nesta semana ao Ministério Público do
Maranhão (MPMA) que o governo decidiu aditivar em
25% todos os contratos de fornecimento de oxigênio
líquido.
Essas contratações ocorrem por estimativa de uso.
Além disso, informou ele, será aberto um processo
para novo registro de preço para todas as unidades de
saúde do estado e realizada a abertura de processo
emergencial.
As medidas decorrem do que próprio Lula classificou
como "situação grave": com a alta demanda por leitos
e oxigênio, em virtude do aumento do número de
casos da Covid-19 no Maranhão, há temos de que
falte do insumo nas unidades.
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 ( saiba mais ).
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/03/24/governoaditiva-contratos-para-fornecimento-de-oxigenio-no-ma/
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Projeto de Neto Evangelista que defende
campanha de combate à violência contra a
mulher é aprovado na AL
Caio Hostilio

Campanha permanente de combate ao assédio e à
Violência contra Mulheres em eventos culturais e
esportivos será uma exigência para execução de
eventos públicos no Maranhão. A proposta é de
autoria do deputado estadual Neto Evangelista (DEM),
e foi aprovada nesta terça-feira (23), durante sessão
virtual da Assembleia Legislativa.
"É mais uma maneira de enfrentar todas as formas
violência contra a mulher, incentivar denúncias e
promover a conscientização das pessoas nos eventos
esportivos e culturais sobre o assédio e a violência
contra a mulher", justificou o parlamentar.
Dentre as ações da campanha, a proposta cita a
entrega de folhetos informativos e anúncios no sistema
de som do evento com teor educativo de
enfrentamento e denúncia ao assédio e a violência
contra mulheres e a divulgação de vídeos ou
reprodução de áudios que combatem o assédio e a
violência contra mulher, durante parte dos intervalos
dos eventos esportivos e culturais.
Outra ação é a divulgação dos telefones dos órgãos
públicos de amparo e de atendimento às mulheres
vítimas de assédio e de violência. Fica determinado
ainda a destinação de local especializado para
recebimento de denúncias de assédio e de violência
sofrida por mulheres no próprio evento.
O projeto estipula também que as câmeras de
videomonitoramento de segurança dos eventos devem
ser disponibilizadas de modo imediato sempre que
solicitadas pelas autoridades competentes, para que
as mulheres acometidas por assédio ou violência
possam identificar os infratores e efetivar a denúncia
dessas condutas.
Caso não sejam realizadas as ações que integram a
campanha será aplicada multa corresponde a 1% (um
por cento) da arrecadação do evento aos responsáveis
pela realização dos mesmos. A proposta, agora, segue
à sanção governamental.
Site: https://caiohostilio.com/2021/03/24/projeto-de-neto-
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Casal é preso por suspeita de torturar e
estuprar o próprio filho de 3 meses em S. J.
de Ribamar
Casal foi preso e encaminhado para a Unidade
Prisional de Pedrinhas (Foto: Divulgação)
A Polícia Civil do Maranhão prendeu nessa terça-feira,
23, um casal em São José de Ribamar por suspeita de
tortura e estupro contra o próprio filho , que tem
apenas três meses de vida . A prisão ocorreu por meio
da Delegacia Especial da Mulher de São José de
Ribamar (pertencente ao SAISP Leste subordinados a
SPCC), com apoio da Guarda Municipal.
De acordo com a polícia, o cumprimento ao Mandado
de Prisão Preventiva foi cumprido em desfavor do pai,
de 20 anos, identificado pelas iniciais R. S. B, e a mãe,
A. M. S. F., de 18.
A denúncia chegou ao conhecimento da polícia no dia
12.02.2021, feita por profissionais de saúde do
Hospital Municipal de São José de Ribamar, que
atenderam o bebê. Ele apresentava ferimento extenso
na língua, fissura no ânus e quadro grave de
desnutrição.
A polícia informou que, na ocasião, foi lavrado o Auto
de Prisão em Flagrante contra o casal, que depois foi
posto em liberdade.
As investigações, então, conforme a polícia, evoluíram
com documentos médicos, relatório do Conselho
Tutelar, Boletins de Ocorrências e exame de
verificação de práticas libidinosas.
De posse das informações necessárias, a delegada
resolveu representar pela Prisão Cautelar dos pais da
vítima.
R. S. B. foi localizado na Vila Roseana Sarney, na Rua
São Francisco, e A. M. S. F. no Bairro Turiuba II, em
São José de Ribamar.
Os presos foram encaminhados a Unidade Prisional
de Pedrinhas, onde ficarão à disposição da justiça.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/03/24/casal-epreso-por-suspeita-de-torturar-e-estuprar-o-propriofilho-de-3-meses-em-s-j-de-ribamar/
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Em dois meses, advogados movimentaram
R$ 1,7 milhão em contratos em Prefeituras
Localizado em área nobre de São Luís, o escritório
Rego Carvalho Gomes Advogados vem fazendo
fortuna em Prefeituras do interior do Maranhão.
O Blog do Neto Ferreira apurou que nos dois primeiros
meses do ano, o escritório abocanhou R$ 1.776.000
milhão em contratos nos Executivos Municipais.
A reportagem checou ainda que todos os acordos
contratuais foram celebrados por inexigibilidade de
licitação, ou seja quando a contratação se dá em
razão da inviabilidade da competição ou da
desnecessidade do procedimento licitatório.
Entre as Prefeituras que contrataram os serviços do
Rego Carvalho Gomes estão de Presidente Dutra,
Bom Lugar, Apicum-Açu, Buriti, São José de Ribamar
e Pindaré-Mirim.
Essa atuação vem chamando a atenção do Ministério
Público que já instaurou um inquérito para apurar a
regularidade do contrato de R$ 384 mil firmado entre o
Executivo de Presidente Dutra e o escritório, que
pertence aos advogados Bertoldo Klinger Barros Rego
Neto, Aidil Lucena Carvalho e Carlos Eduardo Barros
Gomes .
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site: http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/emdois-meses-advogados-movimentaram-r-17-milhao-emcontratos-em-prefeituras/
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COLUNA ESTADO DE ALERTA 1588
OU LOUCO, MEU!!
"Parece que só no Brasil está morrendo gente" diz
Bolsonaro; país tem 25% das mortes do mundo.

deveriam investir em aquisição de cilindros de
oxigênio. Pode faltar no Maranhão. Situação
preocupante é situação preocupante e não é mamão
com açúcar, não.

OU LOUCO, MEU! II

SAÍNDO NA FRENTE

Gente...nós estamos todos malucos ou tem um maluco
por aí querendo nos deixar pirados, mais do que já
estamos. É muita moleza pra um país deste tamanho,
ter um comandante em chefe que nem treme na hora
em que vai desdizer o que disse "trocentas" vezes.

Preocupado com o avanço do coronavírus em todas
as regiões do Maranhão, o prefeito de Pinheiro,
Luciano Genésio anunciou a aquisição de cilindros de
oxigênio, bem como de outros insumos necessários
para tratamento de pacientes internados com a Covid19. Os cilindros começaram a chegar à cidade na
segunda-feira (22) e são fundamentais neste momento
em que estamos atravessando no Maranhão. Com o
sistema de saúde em colapso em todo o país, Luciano
Genésio se antecipa e com isso busca salvar mais
vidas em Pinheiro e região, uma vez que muitos
pacientes de outras cidades da Baixada Maranhense
buscam ajuda nos hospitais da cidade. Taí o cara!!!

OU LOUCO, MEU! III
Isso tudo é pra não deixar tomar "vento" as
"rachadinhas" do 01 e os varejos dos 02,03 e agora do
04. Mas, espera aí...será que é só isso mesmo ou o
moço é louco mesmo? Já dizem os psiquiatras que
quando alguém fala com você e não mantém o olhar
fixo em você, e fica girando com o olhar de "Tonhão da
Lua" pra todo lugar, é porque o "fulano" sofre de
algumas patologias...será? Não dá pra levar a sério o
que se ouve todo dia, o dia todo de certas pessoas.
Olha só que besteiras fizeram em 2018. Mas não foi
por falta de conselho.
BOTOU DEBAIXO
DO CHINELO
"O Brasil é o exemplo de tudo que podia dar errado
numa pandemia. Temos um país com uma liderança
que, além de não implementar medidas de controle,
minou as medidas que tínhamos, como distanciamento
social, uso de máscaras e, por um bom tempo,
também as vacinas. Viramos uma ameaça global".
Essa é a opinião de Denise Garrett, infectologista, exintegrante do Centro de Controle de Doenças (CDC)
do Departamento de Saúde dos EUA e atual vicepresidente do Sabin Vaccine Institute (Washington).
Será que alguém no entorno do Planalto entendeu o
que ela disse?

ENQUANTO ISSO POR AQUI
Não se ouve falar nisso, e estão dizendo que a
Prefeitura teria assinado um contrato de aluguel de
carros na faixa da bagatela de 20 milhões de reais.
Não queremos acreditar nisso. Com a palavra o
Ministério Público. E nós aguardamos cópia da dita
contratação com ou sem licitação. Por falar em
licitação, onde é que Prefeitura de Santa Inês está
divulgando as licitações??? Com a palavra o Setor de
Comunicação do Município.
A FICHA NÃO CAIU
Depois dessa aí de cima, a população da terra santa
cada vez mais vai se convencendo que a ficha ainda
não caiu (se é que vai cair) para James Dean. O
mundo se acabando, vacina até que sobrando, mas
parece que o que importa, é o que não está
importando nada pra ninguém agora. O que importa
agora são vidas....vidas e nada mais!!!
EITA MARANHÃO!!!

E SE FALTAR O OXIGÊNIO?
Paulo Baraúna, representante no Maranhão da
empresa White Martins, multinacional brasileira do
ramo de fabricação de gases industriais e medicinais,
disse que a situação no estado do dito cujo
Maranhão, embora ainda não seja desesperadora, é
preocupante! Então, os prefeitos que estão querendo
comprar vacinas que nem a União está conseguindo,

Que Deus tenha piedade de nós! Um estudo
elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
identificou mutações das variantes do novo
coronavírus que estão em circulação no Brasil. Com
isso, a fundação indica que as novas versões podem
conseguir escapar, mesmo que parcialmente, da
imunidade adquirida pelos indivíduos. No estudo, que
foi publicado na segunda-feira, 22, a Fiocruz alerta que
1
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foram identificadas "mutações preocupantes" em 11
sequências encontradas em cinco Estados:
Amazonas, Bahia, MARANHÃO, Paraná e Rondônia.
PUBLICIDADE
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=17146
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Prefeito Ronei Alencar tá disposto a torrar
cerca de R$ 2 milhões de reais com peças e
pneus para veiculos!!!
Rui Marisson

Duas licitações milionárias para aquisições de
peças e pneus para veículos da administração da
Prefeitura de Brejão, serão realizadas no dia 1 de
abril, exatamente no dia da mentira, mas é verdade,
uma será de manhã e a outra
a tarde.
O valor orçado da licitação de peças para veículos é
de R$
1.614.000,00, esse valor dá para comprar no mínimo
30 veículos populares zero bala, com
garantia de 3 anos, mas o prefeito-leiteiro quer torrar
essa grana somente em peças,
quantos veículos tem a administração pra consumir
esse valor todo?
Seria bom o
Ministério Público começar a acompanhar essas
licitações para frear o ímpeto do
prefeitão. Tem um ditado popular que diz: cavalo que
come muito, tem que ter as rédeas curtas!!!
Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/prefeito-roneialencar-ta-disposto.html
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FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO NA
REDE HOSPITALAR DO MARANHÃO É
DEBATIDO EM REUNIÃO
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
O Ministério Público do Maranhão realizou, na
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 justiça Ilma 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.

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.
CAOP ORIENTA MEMBROS DO MPMA
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.
REPRESENTANTE DA FAMEM
Ao se manifestar, o prefeito João Igor Carvalho
revelou a preocupação com os municípios
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 aflição para gestores e a própria
comunidade.

PUBLICIDADE
FORNECEDORES
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.
CARLOS LULA
O secretário Carlos Lula, que atualmente preside o

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.
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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.
VACINAÇÃO DOS TÉCNICOS
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.
FIQUEM ATENTOS
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.
Redação: José Luís Diniz (CCOM-MPMA)
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=17161
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ASSUNTOS AFINS

Casal é preso suspeito de torturar e estuprar
o filho de 3 meses, em São José de Ribamar
A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (23), no
município de São José de Ribamar, um casal por
suspeita de tortura e estupro contra o próprio filho,
que tem apenas 3 meses de vida.
A denúncia chegou ao conhecimento da polícia no dia
12 de fevereiro deste ano, feita por profissionais de
saúde, que atenderam o bebê no Hospital Municipal
de São José de Ribamar. Ele apresentava ferimento
extenso na língua, fissura no ânus e quadro grave de
desnutrição.
A polícia informou que, na ocasião, foi lavrado o Auto
de Prisão em Flagrante contra o casal, que depois foi
posto em liberdade.
As investigações, então, conforme a polícia, evoluíram
com documentos médicos, relatório do Conselho
Tutelar, Boletins de Ocorrências e exame de
verificação de práticas libidinosas.
De posse das informações necessárias, a polícia
resolveu representar pela Prisão Cautelar dos pais da
criança.
Site: https://centraldenoticias.radio.br/2021/03/24/casale-preso-suspeito-de-torturar-e-estuprar-o-filho-de-3meses-em-sao-jose-de-ribamar/
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BLOG NETO WEBA. Qua, 24 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

Pai e Mãe são presos por suspeita de torturar
e estuprar o filho de 3 meses em São José de
Ribamar
Blog do Neto Weba

A Polícia Civil do Maranhão prendeu nessa terça-feira
(23) um casal em São José de Ribamar por suspeita
de tortura e estupro contra o próprio filho, que tem
apenas três meses de vida. A prisão ocorreu por meio
da Delegacia Especial da Mulher de São José de
Ribamar (pertencente ao SAISP Leste subordinados a
SPCC), com apoio da Guarda Municipal.
De acordo com a polícia, o cumprimento ao Mandado
de Prisão Preventiva foi cumprido em desfavor do pai,
de 20 anos, identificados pelas iniciais R. S. B, e a
mãe, A. M. S. F., de 18 anos.
A denúncia chegou ao conhecimento da polícia no dia
12 de fevereiro deste ano, feita por profissionais de
saúde do Hospital Municipal de São José de Ribamar,
que atenderam o bebê. Ele apresentava ferimento
extenso na língua, fissura no ânus e quadro grave de
desnutrição.
A polícia informou que, na ocasião, foi lavrado o Auto
de Prisão em Flagrante contra o casal, que depois foi
posto em liberdade.
As investigações, então, conforme a polícia, evoluíram
com documentos médicos, relatório do Conselho
Tutelar, Boletins de Ocorrências e exame de
verificação de práticas libidinosas.
De posse das informações necessárias, a delegada
resolveu representar pela prisão cautelar dos pais da
vítima. R. S. B. foi localizado na Vila Roseana Sarney,
na Rua São Francisco, e A. M. S. F. no Bairro Turiuba
II, em São José de Ribamar.
Os presos foram encaminhados a Unidade Prisional
de Pedrinhas, onde ficarão à disposição da Justiça.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/03/pai-e-maesao-presos-por-suspeita-de.html
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Casal é preso por suspeita de torturar e
estuprar o filho de 3 meses em São José de
Ribamar
GILBERTO LIMA
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Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/03/casal-epreso-por-suspeita-de-torturar.html

pelas iniciais R. S. B, e a mãe, A. M. S. F., de 18 anos.
A denúncia chegou ao conhecimento da polícia
no dia 12 de fevereiro deste ano, feita por profissionais
de saúde do Hospital
Municipal de São José de Ribamar, que atenderam o
bebê. Ele apresentava
ferimento extenso na língua, fissura no ânus e quadro
grave de desnutrição.
A polícia informou que, na ocasião, foi
lavrado o Auto de Prisão em Flagrante contra o casal,
que depois foi posto em
liberdade.
As investigações, então, conforme a polícia,
evoluíram com documentos
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BLOG DO DJALMA RODRIGUES - ÚLTIMAS. Qua, 24 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

Casal é preso acusado de torturar e estuprar
bebê de apenas 3 meses
Polícia Civil do Maranhão prendeu nessa terça-feira,
23, um casal em São José de Ribamar por suspeita de
tortura e estupro contra o próprio filho, que tem
apenas três meses de vida. A prisão ocorreu por meio
da Delegacia Especial da Mulher de São José de
Ribamar (pertencente ao SAISP Leste subordinados a
SPCC), com apoio da Guarda Municipal.
De acordo com a polícia, o cumprimento ao Mandado
de Prisão Preventiva foi cumprido em desfavor do pai,
de 20 anos, identificado pelas iniciais R. S. B, e a mãe,
A. M. S. F., de 18. A denúncia chegou ao
conhecimento da polícia no dia 12.02.2021, feita por
profissionais de saúde do Hospital Municipal de São
José de Ribamar, que atenderam o bebê.
Ele apresentava ferimento extenso na língua, fissura
no ânus e quadro grave de desnutrição. A polícia
informou que, na ocasião, foi lavrado o Auto de Prisão
em Flagrante contra o casal, que depois foi posto em
liberdade. As investigações, então, conforme a polícia,
evoluíram com documentos médicos, relatório do
Conselho Tutelar, Boletins de Ocorrências e exame de
verificação de práticas libidinosas.
De posse das informações necessárias, a delegada
resolveu representar pela Prisão Cautelar dos pais da
vítima. R. S. B. foi localizado na Vila Roseana Sarney,
na Rua São Francisco, e A. M. S. F. no Bairro Turiuba
II, em São José de Ribamar. Os presos foram
encaminhados a Unidade Prisional de Pedrinhas, onde
carão à disposição da justiça.
(Jornal Pequeno)
Site:
https://www.djalmarodrigues.com.br/2021/03/24/casal-epreso-acusado-de-torturar-e-estuprar-bebe-de-apenas-3meses/
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ASSUNTOS AFINS

Polícia conduz casal suspeito de torturar e
estuprar o próprio filho
A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia
Especial da Mulher de São José de Ribamar, prendeu
na tarde da última terça-feira (23) um homem e uma
mulher suspeitos da prática dos crimes de tortura e
estupro de vulnerável contra o próprio filho de apenas
três meses de idade em São José de Ribamar.
A ação decorre de um mandado de prisão expedido
pela Justiça em desfavor do casal. A ação contou com
o apoio da Guarda Municipal de São José de Ribamar.
O crime foi inicialmente relatado por profissionais de
saúde do Hospital Municipal de São José de Ribamar,
que atenderam ao bebê. Ele apresentava ferimento
extenso na língua, fissura no ânus e quadro grave de
desnutrição. O casal chegou a ser preso em flagrante,
mas foi posto em liberdade posteriormente.
Com o avanço das investigações, a delegada titular do
caso pediu a prisão cautelar do casal baseado em
documentos como Documentos Médicos, Relatório do
Conselho Tutelar, Boletins de Ocorrências e Exame de
verificação de práticas libidinosas.
Com o Mandado de Prisão em mãos R. S. B. foi
localizado na Vila Roseana Sarney, na Rua São
Francisco e A. M. S. F. no Bairro Turiuba II.
Os presos foram encaminhados à Unidade Prisional
de Pedrinhas, onde ficarão à disposição da justiça.
Fonte: SSP-MA.
Site: http://www.suacidade.com/noticias/policia/policiaconduz-casal-suspeito-de-torturar-e-estuprar-o-propriofilho
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FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO NA
REDE HOSPITALAR DO MARANHÃO É
DEBATIDO EM REUNIÃO
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
O Ministério Público do Maranhão realizou, na
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 justiça Ilma 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.

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.
CAOP ORIENTA MEMBROS DO MPMA
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.
REPRESENTANTE DA FAMEM
Ao se manifestar, o prefeito João Igor Carvalho
revelou a preocupação com os municípios
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 aflição para gestores e a própria
comunidade.

PUBLICIDADE
FORNECEDORES
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.
CARLOS LULA
O secretário Carlos Lula, que atualmente preside o

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.
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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.
VACINAÇÃO DOS TÉCNICOS
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.
FIQUEM ATENTOS
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.
Redação: José Luís Diniz (CCOM-MPMA)
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=17161
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BLOG DO LUÍS PABLO - POLÍTICA. Qua, 24 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Funcionários fantasmas são investigados em
Imperatriz e Gov. Edison Lobão
Luís Pablo

O Ministério Público do Maranhão abriu instaurou
dois inquéritos civis para investigar a existência de
funcionários fantasmas nas prefeituras de Imperatriz e
Governador Edson Lobão.
O primeiro inquérito (Nº 01/2021/6ªPJEITZ) vai
averiguar se os servidores Eliane Sousa de Farias,
Espírito Santo Lima Andrade, Adailson Silva Moura,
Domingos Santana da Costa e Lucas da Trindade
Silva, todos lotados na Secretaria da Agricultura e
Abastecimento de Governador Edison Lobão de fato
cumprem expediente pela pasta.
O secretário de Agricultura do município, como
superior dos supostos fantasmas, também será
investigado.
Já em Imperatriz, o inquérito civil Nº 02/2021/6ªPJEITZ
busca saber se Mohamed D'Ávila Vieira Lima trabalha
mesmo no no Núcleo Ampliado de Saúde da Família
(NASF) e/ou na Secretaria de Desenvolvimento Social
(SEDES). A titular da pasta, Janaína Lima Araújo
Barros, também está sob investigação.
Site:
https://luispablo.com.br/politica/2021/03/funcionariosfantasmas-sao-investigados-em-imperatriz-e-govedison-lobao/
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Ato regulamentar disciplina funcionamento
de forças-tarefas no MPMA
Eduardo Ericeira

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, editou
o Ato Regulamentar 22/2021, publicado nesta
segunda-feira, 22, disciplinando, no âmbito do
Ministério Público do Maranhão, a atuação de forçastarefas.
A força-tarefa é um grupo de trabalho formado por
membros do Ministério Público designados para
atuação conjunta e coordenada, por prazo
determinado e objetivo definido, mediante provocação
fundamentada do promotor ou procurador de justiça
para o qual tenha sido originalmente distribuído o feito
(processo judicial, procedimento extrajudicial,
representação cível ou criminal, dentre outros), a
quem caberá a coordenação dos trabalhos.
O ato destaca que o grupo de trabalho se divide em
força-tarefa e grupo-tarefa. O primeiro é uma equipe
de trabalho operacional destinada a atuar nos casos
de reconhecida complexidade ou grave repercussão
social, econômica ou jurídica. Já o grupo-tarefa é uma
equipe destinada a atuar nos casos criminais de
menor ou médio potencial ofensivo, expressivamente
repetidos, que, pelo seu volume, recomendem a
atuação conjunta, a critério do promotor natural.
A condução, gestão e governança dos trabalhos, nos
dois casos, deve observar o princípio da colegialidade,
prevalecendo a maioria na tomada de decisões. Os
procedimentos investigatórios criminais poderão ser
instaurados por meio de atuação conjunta entre
Ministério Públicos dos Estados, da União e de outros
países.

concordância do promotor de justiça titular ou por
solicitação deste, autorizar a criação de força ou
grupo-tarefa e adotar as seguintes medidas para
regular sua formação: definir o objeto da investigação
e o prazo de funcionamento; designar os membros e
servidores que integrarão e o seu coordenador,
observando o princípio do promotor natural e a da
garantir da inamovibilidade.
Outra atribuição do procurador-geral de justiça é
convidar outras instituições públicas ou privadas para
integrar o grupo; providenciar recursos humanos e
materiais para seu funcionamento; e estabelecer a
periodicidade de apresentação dos relatórios de
atuação.
Caberá ao coordenador da força ou grupo-tarefa,
convocar e presidir as reuniões de trabalho, promover
a distribuição de tarefas e intermediar a atuação
cooperativa e harmônica entre seus integrantes para
otimizar os resultados, além de elaborar relatórios para
apresentação ao procurador-geral de justiça.
A força ou grupo-tarefa poderá ter seu prazo inicial
prorrogado. Em casos excepcionais, o chefe do MPMA
poderá autorizar a prorrogação por mais de uma vez.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/atoregulamentar-disciplina.html

O pedido de constituição de força-tarefa ou grupotarefa deverá indicar a necessidade de o membro
responsável pela coordenação dedicar-se com
exclusividade aos trabalhos; os nomes dos membros
que deverão integrar o grupo, com desoneração total,
parcial ou sem desoneração de outras atividades.
Também deve ser indicada a estrutura de apoio
necessária ao seu funcionamento, como número de
servidores e recursos tecnológicos. A constituição do
grupo de trabalho, nas duas modalidades, será feita
por ato do procurador-geral de justiça.
Compete, ainda, ao chefe do MPMA, com a
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BLOG NETO FERREIRA. Qua, 24 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Promotoria investiga funcionários fantasmas
em Secretaria de Gov. Edison Lobão
O Ministério Público está investigando a existência
de funcionários fantasmas na Secretaria da Agricultura
e Abastecimento de Governador Edison Lobão.
Segundo a Portaria publicada no Diário Eletrônico do
MP, o inquérito está a cargo do titular da 6ª Promotoria
de Justiça Especializada de Imperatriz, João Marcelo
Moreira Trovão.
Ainda de acordo com as informações, as investigações
iniciaram em decorrência de representação anônima
formulada perante a Ouvidoria do Ministério Público,
informando a existência de servidores fantasmas na
Secretaria.
Como parte das diligências para apurar os fatos, a 6ª
PJE de Imperatriz determinou o a expedição de ofício
ao GAECO/ITZ e ao INSS visando reunir mais
elementos de prova, além dos registros de ponto
encaminhados pelo denunciante.
Além disso, foi proferido DESPACHO-6ª PJEITZ 412020 determinando a expedição de ordem de
missão, para verificar se os servidores Eliane Sousa
de Farias, Espírito Santo Lima Andrade, Adailson Silva
Moura, Domingos Santana da Costa e Lucas da
Trindade Silva seriam encontrados em seus
respectivos postos de trabalho.
No documento, o promotor de Justiça afirma que um
suposto extravio do livro de frequência da Secretaria
da Agricultura e Abastecimento.
Em razão dos fatos, o Parquet solicitou que a
Prefeitura de Governador Edison Lobão apresente a
relação de todos os servidores que compõem os
quadros da pasta em questão, o ato de nomeação dos
servidores investigados, as fichas de ponto do período
compreendido entre a data de nomeação até a
presente data, bem como cópias de eventual apuração
preliminar, processo administrativo ou sindicância.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/promotoria
-investiga-funcionarios-fantasmas-em-secretaria-de-govedison-lobao/
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BLOG NETO FERREIRA. Qua, 24 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Bomba! Justiça aceita Ação contra
Construtora Astros por esquema em licitação
O juiz da Comarca de Olinda Nova, Huggo Alves
Albarelli Ferreira, aceitou a Ação Civil Pública por Ato
de Improbidade Administrativa contra a Construtora
Astros, localizada em Pinheiro.
A ACP foi proposta pelo Ministério Público que
apontou uma série de irregularidades em
procedimento licitatório da Prefeitura de Olinda Nova,
durante a gestão do ex-prefeito Costinha ( reveja aqui
).
Para o MP, houve direcionamento de licitação para
beneficiar a empresa de Ernestino de Assunção
Moraes Neto e Rafael Christian Soares Moraes.
Segundo o juiz, as possíveis irregularidades
apontadas pelo Parquet são motivos, sim, para o
recebimento da ACP com a finalidade de apurar
devidamente os fatos.
"Ademais, os documentos que acompanham a peça
exordial corroboram as alegações do Parquet e são
indícios de possíveis atos de improbidade
administrativa praticadas pelas parte requeridas e
apontadas pelo Ministério Público, de modo que se
faz necessário a instauração do regular processo,
visando averiguar a vereacidade das alegações",
enfatizou o magistrado.
Desde 2013, a Construtora Astros vem movimentando
contratos milionários em Prefeituras e no Governo do
Maranhão.
O Blog do Neto Ferreira apurou que em 7 anos, a
empresa abocanhou R$ 19.877.531,97 milhões em
obras públicas ( releia) .
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/bombajustica-aceita-acao-contra-construtora-astros-poresquema-em-licitacao/
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BLOG NETO FERREIRA. Qua, 24 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Construtora Astros vira ré por
direcionamento de licitação
O juiz da Comarca de Olinda Nova, Huggo Alves
Albarelli Ferreira, aceitou a Ação Civil Pública por Ato
de Improbidade Administrativa contra a Construtora
Astros, localizada em Pinheiro.
A ACP foi proposta pelo Ministério Público que
apontou uma série de irregularidades em
procedimento licitatório da Prefeitura de Olinda Nova,
durante a gestão do ex-prefeito Costinha ( reveja aqui
).
Para o MP, houve direcionamento de licitação para
beneficiar a empresa de Ernestino de Assunção
Moraes Neto e Rafael Christian Soares Moraes.
Segundo o juiz, as possíveis irregularidades
apontadas pelo Parquet são motivos, sim, para o
recebimento da ACP com a finalidade de apurar
devidamente os fatos.
"Ademais, os documentos que acompanham a peça
exordial corroboram as alegações do Parquet e são
indícios de possíveis atos de improbidade
administrativa praticadas pelas parte requeridas e
apontadas pelo Ministério Público, de modo que se
faz necessário a instauração do regular processo,
visando averiguar a vereacidade das alegações",
enfatizou o magistrado.
Desde 2013, a Construtora Astros vem movimentando
contratos milionários em Prefeituras e no Governo do
Maranhão.
O Blog do Neto Ferreira apurou que em 7 anos, a
empresa abocanhou R$ 19.877.531,97 milhões em
obras públicas ( releia) .
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/construtor
a-astros-vira-re-por-direcionamento-de-licitacao/
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BLOG NETO WEBA. Qua, 24 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Prefeito de Cândido Mendes vai "torrar"
quase R$ 2 milhões só em limpeza pública
Blog do Neto Weba

A Prefeitura de Cândido Mendes, comandada por José
Bonifácio O Facinho" (PL), ao que tudo indica,
pretende fazer uma mega limpeza por todo o
município.
De acordo com o Diário Oficial do Município publicado
nesta terça-feira (23), a prefeitura celebrou um
contrato no valor de R$ 1.878.928,92 (Um milhão
oitocentos e setenta e oito mil, novecentos vinte e oito
reais e noventa e dois centavos), com a empresa J S
C Empreendimentos EIRELI, visando a prestação de
serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos no
município.
É muito importante que a nova Câmara de Vereadores
do município possa acompanhar e fiscalizar a
aplicação desses recursos, por que pode faltar
dinheiro pra outras coisas.
Alô Ministério Público, vamos ficar de olho no
dinheiro público!
Clique e veja.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/03/prefeito-decandido-mendes-vai-torrar.html
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BLOG LUIS CARDOSO. Qua, 24 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

Monstruosidade: Casal é preso por torturar e
estuprar o próprio filho de 3 meses em
Ribamar (Estupro)
Documentos médicos e exames atestaram tortura e
estupro contra um bebê de apenas três meses de
idade, em São José de Ribamar. Os suspeitos do
crime bárbaro são os próprios pais, presos pela Polícia
Civil nessa terça-feira (23), com apoio da Guarda
Municipal.
A polícia tomou conhecimento do caso em fevereiro
após a criança ter sido atendida no Hospital Municipal
de São José de Ribamar e apresentar ferimento
extenso na língua, fissura no ânus e desnutrição. Os
profissionais da saúde foi que fizeram a denúncia.
Na ocasião, os pais da vítima foram presos mas foram
soltos logo em seguida. Mas as investigações
evoluíram e após a confirmação dos crimes o casal foi
novamente preso e desta vez foram encaminhados a
Unidade Prisional de Pedrinhas.
Site:
https://luiscardoso.com.br/estupro/2021/03/monstruosid
ade-casal-e-preso-por-torturar-e-estuprar-o-proprio-filhode-3-meses-em-ribamar/
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BLOG FALANDO SÉRIO BACABAL. Qua, 24 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

CASAL É PRESO PELA PRÁTICA DE
TORTURA E SUSPEITA DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL CONTRA O PRÓPRIO
FILHO
A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia
Especial da Mulher de São José de Ribamar
(pertencente ao SAISP Leste subordinados a SPCC),
com apoio da Guarda Municipal, na tarde de terçafeira 23.03.2021, deram Cumprimento ao Mandado de
Prisão Preventiva, representado pela Titular da DEM
desta UPJ, em desfavor dos nacionais R. S. B. (20) e
A. M. S. F. (18), pela prática dos crimes de tortura e
suspeita de estupro de vulnerável, figurando como
vítima o filho do casal P. L. B. S. com apenas 03
meses de idade.
Site:
https://falandoseriobacabal.blogspot.com/2021/03/casale-preso-pela-pratica-de-tortura-e.html
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BLOG EDUARDO ERICEIRA. Qua, 24 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

Projeto de Neto Evangelista que defende
campanha de combate à violência contra a
mulher é aprovado na AL
Eduardo Ericeira

Campanha permanente de combate ao assédio e à
Violência contra Mulheres em eventos culturais e
esportivos será uma exigência para execução de
eventos públicos no Maranhão. A proposta é de
autoria do deputado estadual Neto Evangelista (DEM),
e foi aprovada nesta terça-feira (23), durante sessão
virtual da Assembleia Legislativa.
"É mais uma maneira de enfrentar todas as formas
violência contra a mulher, incentivar denúncias e
promover a conscientização das pessoas nos eventos
esportivos e culturais sobre o assédio e a violência
contra a mulher", justificou o parlamentar.
Dentre as ações da campanha, a proposta cita a
entrega de folhetos informativos e anúncios no sistema
de som do evento com teor educativo de
enfrentamento e denúncia ao assédio e a violência
contra mulheres e a divulgação de vídeos ou
reprodução de áudios que combatem o assédio e a
violência contra mulher, durante parte dos intervalos
dos eventos esportivos e culturais.
Outra ação é a divulgação dos telefones dos órgãos
públicos de amparo e de atendimento às mulheres
vítimas de assédio e de violência. Fica determinado
ainda a destinação de local especializado para
recebimento de denúncias de assédio e de violência
sofrida por mulheres no próprio evento.
O projeto estipula também que as câmeras de
videomonitoramento de segurança dos eventos devem
ser disponibilizadas de modo imediato sempre que
solicitadas pelas autoridades competentes, para que
as mulheres acometidas por assédio ou violência
possam identificar os infratores e efetivar a denúncia
dessas condutas.
Caso não sejam realizadas as ações que integram a
campanha será aplicada multa corresponde a 1% (um
por cento) da arrecadação do evento aos responsáveis
pela realização dos mesmos. A proposta, agora, segue
à sanção governamental
.
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BLOG EDUARDO ERICEIRA. Qua, 24 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS
Notícias Relacionadas:
BLOG DO CAIO HOSTILIO
Projeto de Neto Evangelista que defende campanha de combate à
violência contra a mulher é aprovado na AL

Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/projetode-neto-evangelista-que-defende.html
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BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 24 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

Em São José de Ribamar, Polícia Civil
cumpre mandado de prisão contra casal por
tortura e estupro de vulnerável
A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia
Especial da Mulher de São José de Ribamar, prendeu,
na tarde dessa terça-feira (23), um homem e uma
mulher acusados da prática dos crimes de tortura e
estupro de vulnerável contra o filho deles de apenas
três meses de idade em São José de Ribamar.
A ação decorre de um mandado de prisão expedido
pela Justiça em desfavor do casal. A ação contou com
o apoio da Guarda Municipal de São José de Ribamar.
O crime foi inicialmente relatado por profissionais de
saúde do Hospital Municipal de São José de Ribamar,
que atenderam o bebê. Ele apresentava ferimento
extenso na língua, fissura no ânus e quadro grave de
desnutrição. O casal chegou a ser preso em flagrante,
mas foi posto em liberdade posteriormente.
Com o avanço das investigações, a delegada titular do
caso pediu a prisão cautelar do casal baseado em
documentos como Documentos Médicos, Relatório do
Conselho Tutelar, Boletins de Ocorrências e Exame de
verificação de práticas libidinosas.
Com o mandado de prisão em mãos, R. S. B. foi
localizado na Vila Roseana Sarney, na Rua São
Francisco e A. M. S. F., no Bairro Turiúba II, nesta
cidade.
Os presos foram encaminhados à Unidade Prisional
de Pedrinhas, onde ficarão à disposição da Justiça.
(Informações da SSP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/03/em-saojose-de-ribamar-policia-civil.html

13

BLOG DO DJALMA RODRIGUES - ÚLTIMAS. Qua, 24 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

Casal é preso acusado de torturar e estuprar
bebê de apenas 3 meses
Polícia Civil do Maranhão prendeu nessa terça-feira,
23, um casal em São José de Ribamar por suspeita de
tortura e estupro contra o próprio filho, que tem
apenas três meses de vida. A prisão ocorreu por meio
da Delegacia Especial da Mulher de São José de
Ribamar (pertencente ao SAISP Leste subordinados a
SPCC), com apoio da Guarda Municipal.
De acordo com a polícia, o cumprimento ao Mandado
de Prisão Preventiva foi cumprido em desfavor do pai,
de 20 anos, identificado pelas iniciais R. S. B, e a mãe,
A. M. S. F., de 18. A denúncia chegou ao
conhecimento da polícia no dia 12.02.2021, feita por
profissionais de saúde do Hospital Municipal de São
José de Ribamar, que atenderam o bebê.
Ele apresentava ferimento extenso na língua, fissura
no ânus e quadro grave de desnutrição. A polícia
informou que, na ocasião, foi lavrado o Auto de Prisão
em Flagrante contra o casal, que depois foi posto em
liberdade. As investigações, então, conforme a polícia,
evoluíram com documentos médicos, relatório do
Conselho Tutelar, Boletins de Ocorrências e exame de
verificação de práticas libidinosas.
De posse das informações necessárias, a delegada
resolveu representar pela Prisão Cautelar dos pais da
vítima. R. S. B. foi localizado na Vila Roseana Sarney,
na Rua São Francisco, e A. M. S. F. no Bairro Turiuba
II, em São José de Ribamar. Os presos foram
encaminhados a Unidade Prisional de Pedrinhas, onde
carão à disposição da justiça.
(Jornal Pequeno)
Site:
https://www.djalmarodrigues.com.br/2021/03/24/casal-epreso-acusado-de-torturar-e-estuprar-bebe-de-apenas-3meses/
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SUA CIDADE.COM. Qua, 24 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

Polícia conduz casal suspeito de torturar e
estuprar o próprio filho
A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia
Especial da Mulher de São José de Ribamar, prendeu
na tarde da última terça-feira (23) um homem e uma
mulher suspeitos da prática dos crimes de tortura e
estupro de vulnerável contra o próprio filho de apenas
três meses de idade em São José de Ribamar.
A ação decorre de um mandado de prisão expedido
pela Justiça em desfavor do casal. A ação contou com
o apoio da Guarda Municipal de São José de Ribamar.
O crime foi inicialmente relatado por profissionais de
saúde do Hospital Municipal de São José de Ribamar,
que atenderam ao bebê. Ele apresentava ferimento
extenso na língua, fissura no ânus e quadro grave de
desnutrição. O casal chegou a ser preso em flagrante,
mas foi posto em liberdade posteriormente.
Com o avanço das investigações, a delegada titular do
caso pediu a prisão cautelar do casal baseado em
documentos como Documentos Médicos, Relatório do
Conselho Tutelar, Boletins de Ocorrências e Exame de
verificação de práticas libidinosas.
Com o Mandado de Prisão em mãos R. S. B. foi
localizado na Vila Roseana Sarney, na Rua São
Francisco e A. M. S. F. no Bairro Turiuba II.
Os presos foram encaminhados à Unidade Prisional
de Pedrinhas, onde ficarão à disposição da justiça.
Fonte: SSP-MA.
Site: http://www.suacidade.com/noticias/policia/policiaconduz-casal-suspeito-de-torturar-e-estuprar-o-propriofilho
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ASSUNTOS AFINS

Casal é preso por suspeita de torturar e
estuprar o próprio filho de 3 meses em S. J.
de Ribamar
Casal foi preso e encaminhado para a Unidade
Prisional de Pedrinhas (Foto: Divulgação)
A Polícia Civil do Maranhão prendeu nessa terça-feira,
23, um casal em São José de Ribamar por suspeita de
tortura e estupro contra o próprio filho , que tem
apenas três meses de vida . A prisão ocorreu por meio
da Delegacia Especial da Mulher de São José de
Ribamar (pertencente ao SAISP Leste subordinados a
SPCC), com apoio da Guarda Municipal.
De acordo com a polícia, o cumprimento ao Mandado
de Prisão Preventiva foi cumprido em desfavor do pai,
de 20 anos, identificado pelas iniciais R. S. B, e a mãe,
A. M. S. F., de 18.
A denúncia chegou ao conhecimento da polícia no dia
12.02.2021, feita por profissionais de saúde do
Hospital Municipal de São José de Ribamar, que
atenderam o bebê. Ele apresentava ferimento extenso
na língua, fissura no ânus e quadro grave de
desnutrição.
A polícia informou que, na ocasião, foi lavrado o Auto
de Prisão em Flagrante contra o casal, que depois foi
posto em liberdade.
As investigações, então, conforme a polícia, evoluíram
com documentos médicos, relatório do Conselho
Tutelar, Boletins de Ocorrências e exame de
verificação de práticas libidinosas.
De posse das informações necessárias, a delegada
resolveu representar pela Prisão Cautelar dos pais da
vítima.
R. S. B. foi localizado na Vila Roseana Sarney, na Rua
São Francisco, e A. M. S. F. no Bairro Turiuba II, em
São José de Ribamar.
Os presos foram encaminhados a Unidade Prisional
de Pedrinhas, onde ficarão à disposição da justiça.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/03/24/casal-epreso-por-suspeita-de-torturar-e-estuprar-o-propriofilho-de-3-meses-em-s-j-de-ribamar/

16

CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Qua, 24 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

Casal é preso suspeito de torturar e estuprar
o filho de 3 meses, em São José de Ribamar
A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (23), no
município de São José de Ribamar, um casal por
suspeita de tortura e estupro contra o próprio filho,
que tem apenas 3 meses de vida.
A denúncia chegou ao conhecimento da polícia no dia
12 de fevereiro deste ano, feita por profissionais de
saúde, que atenderam o bebê no Hospital Municipal
de São José de Ribamar. Ele apresentava ferimento
extenso na língua, fissura no ânus e quadro grave de
desnutrição.
A polícia informou que, na ocasião, foi lavrado o Auto
de Prisão em Flagrante contra o casal, que depois foi
posto em liberdade.
As investigações, então, conforme a polícia, evoluíram
com documentos médicos, relatório do Conselho
Tutelar, Boletins de Ocorrências e exame de
verificação de práticas libidinosas.
De posse das informações necessárias, a polícia
resolveu representar pela Prisão Cautelar dos pais da
criança.
Site: https://centraldenoticias.radio.br/2021/03/24/casale-preso-suspeito-de-torturar-e-estuprar-o-filho-de-3meses-em-sao-jose-de-ribamar/
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