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PGJ manda arquivar inquérito sobre compra
de respiradores no MA

 

BLOG GILBERTO LEDA - NOTÍCIAS. Seg, 29 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

O procurador-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo
Nicolau, determinou o arquivamento de um inquérito
contra o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula,
instaurado para apurar "possível ocultação, por parte
do Governo do Estado do Maranhão, de valores
referentes a gastos realizados por meio do Consórcio
Nordeste para combate à pandemia do novo
coronavírus".

O pedido de arquivamento foi feito pelo próprio
promotor que abriu a investigação, Danilo José de
Castro Ferreira ,  da Assessoria Especial de
Investigação do Ministério Público do Maranhão
(MPMA). Ele concluiu que não houve ilegalidade nos
procedimentos real izados pela SES para as
malsucedidas compras de respiradores do exterior, via
Consórcio Nordeste.

Agora, Lula enfrenta apenas um processo referente ao
caso: um procedimento de controle aberto no Tribunal
de Contas do Estado (TCE) do Maranhão. Conforme já
detectado pela Corte de Contas, Secretaria deixou de
informar corretamente no Portal da Transparência os
milionários gastos com as tentativas de compra.

Segundo relatório de instrução da auditora estadual de
Controle Externo Aline Vieira Garreto , apresentado ao
conselheiro Antônio Blecaute, além disso houve
superfaturamento na compra dos equipamento ( reveja
).

Saiba mais sobre o assunto aqui.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/03/29/pgj-manda-

arquivar-inquerito-sobre-compra-de-respiradores-no-ma/
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Promotoria abre procedimento contra o
CIOPS do Maranhão

 

BLOG NETO FERREIRA. Seg, 29 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de São José de
Ribamar instaurou um Procedimento Administrativo
contra o Centro Integrado de Operações de Segurança
(CIOPS) - Disque 190, que é subordinado à Secretaria
de Segurança Pública do Maranhão (SSP).

Segundo o documento no qual o Blog do Neto Ferreira
teve acesso, o Parquet está investigando supostas
irregularidades na prestação de serviços do Ciops.

Ainda de acordo as informações, a apuração dos fatos
iniciou a partir da Notícia de Fato, que já teve o seu
prazo esgotado, e tendo a necessidade de adotar
outras providências complementares para a regular
instrução do feito e esclarecimento, a 2ª PJC de São
José de Ribamar decidiu convertê-la em Procedimento
Administrativo.

O PA está sob a responsabilidade da promotora de
Justiça Bianka Sekeff Sallem Roch.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/promotoria

-abre-procedimento-contra-o-ciops-do-maranhao/
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Jornalista do prefeito, André Gomes é
denunciado no Ministério Público!!!

 

BLOG RUI PORÃO. Seg, 29 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rui Marisson

O Jornalista José André Gomes, foi denunciado

no Ministério Público, o denunciante pede ao MP que
investigue as denuncias

feitas por ele em seu blog ( veja aqui ), onde ele diz
que um grupo de blogueiros está

chantageando a Secretária de Saúde, Mariana Jales.

André Gomes, disse que os blogueiros estão querendo
R$ 10 mil reais para parar de persegui-la, uma
denúncia gravíssima, mas não disse os nomes dos
blogueiros e não tão pouco foi capaz de apresentar as
provas,

dessa forma, ele colocou a classe inteira sob
suspeição.

Por outro lado, André

Gomes foi nomeado pelo prefeito-delegado para
compor a assessoria de imprensa

do município, a sua função é exatamente essa, partir
pra cima dos jornalistas e

blogueiros que estão desnudando essa administração.

A denúncia do jornalista,

é totalmente vazia, ele quer tirar o foco das denúncias
que vem sendo feitas nos blogues, se tal situação
tivesse mesmo acontecendo, os tais blogueiros já
estariam

presos há muito tempo, o pai do namorado da
secretária, é o juiz de Imperatriz, Joaquim da Silva
Filho, da fazenda pública, o

namorado dela é um dos mais renomados causídicos
da cidade.

Como é que a secretária teria condições de pagar R$
10 mil reais aos blogueiros, se ela ganha cerca de R$
11 mil reais liquidos por mês? A não ser que o
jornalista esteja sugerindo que ela recebe além do seu
salário.

O denunciante pediu ao MP

que investigue as denúncias e se forem verdadeiras,
que punam os culpados, mas

for fake news na intenção de manchar a categoria, que
o Jornalista André Gomes seja punido, ele não pode
enlamear uma

classe toda apenas para justificar o seu salário!!!

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/jornalista-do-

prefeito-andre-gomes-e.html
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Idoso morre de Covid após viajar 4 horas em
busca de leito de UTI em São Luís

 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Seg, 29 de Março de 2021
ASSUNTOS AFINS

Por G1 MA - São Luís

O idoso José Maria Santos Bandeira, de 60 anos,
faleceu durante a madrugada do sábado (27) após
viajar por mais de quatro horas de Bacabeira,
município do Maranhão, até a capital São Luís em
busca de um leito de UTI.

Vídeos gravados mostram o paciente dentro de uma
ambulância e o choro desesperado de sua irmã, que
não tinha para onde levar Seu José. Sem vagas em
cinco hospitais do estado, o idoso morreu em
decorrência de uma parada cardiorrespiratória,
causada pela Covid-19.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES)
informou à produção do Fantástico, que o "José Maria
Bandeira foi enviado a São Luís já em estado
gravíssimo e sem pedido de leito na capital. Por
apresentar sintomas gripais, ele não foi atendido na
rede munic ipa l  da capi ta l  e  acabou sendo
encaminhado para uma Unidade de Pronto-
Atendimento (UPA) estadual .

A reportagem do Fantástico, veiculado nesse domingo
(28), mostrou cenas de desrespeito às restrições de
circulação em diversas cidades do país. Em várias
capitais, teve gente que ignorou as medidas tomadas
pelas autoridades para tentar frear a transmissão da
Covid. O desrespeito às medidas espalha o
coronavírus e causa mortes

Coronavírus no Maranhão

O Maranhão chegou a 239.953 casos e 5.949 mortes
por Covid-19 neste domingo (28), segundo a
Secretaria de Estado da Saúde (SES)

Foram registrados 237 novos casos e 39 mortes pela
doença. Dos casos registrados, 179 foram na Grande
Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar
e Raposa), 5 em Imperatriz e 53 nos demais
municípios do estado.

Os casos ativos, ou seja, pessoas que estão
atualmente em tratamento contra a Covid-19,
chegaram a 14.943. Desses, 13.275 foram orientados
a estar em isolamento domiciliar, 1.042 estão
internados em enfermarias e 626 em leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).
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ASSUNTOS AFINS

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/03/29/ido

so-morre-de-covid-apos-viajar-4-horas-em-busca-de-

leito-de-uti-em-sao-luis.ghtml
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PGJ manda arquivar inquérito sobre compra
de respiradores no MA

 

O MAIOR DO MUNDO DE IMPERATRIZ. Seg, 29 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O procurador-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo
Nicolau, determinou o arquivamento de um inquérito
contra o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula,
instaurado para apurar "possível ocultação, por parte
do Governo do Estado do Maranhão, de valores
referentes a gastos realizados por meio do Consórcio
Nordeste para combate à pandemia do novo
coronavírus".

O pedido de arquivamento foi feito pelo próprio
promotor que abriu a investigação, Danilo José de
Castro Ferreira ,  da Assessoria Especial de
Investigação do Ministério Público do Maranhão
(MPMA). Ele concluiu que não houve ilegalidade nos
procedimentos real izados pela SES para as
malsucedidas compras de respiradores do exterior, via
Consórcio Nordeste.

Agora, Lula enfrenta apenas um processo referente ao
caso: um procedimento de controle aberto no Tribunal
de Contas do Estado (TCE) do Maranhão. Conforme já
detectado pela Corte de Contas, Secretaria deixou de
informar corretamente no Portal da Transparência os
milionários gastos com as tentativas de compra.

Segundo relatório de instrução da auditora estadual de
Controle Externo Aline Vieira Garreto , apresentado ao
conselheiro Antônio Blecaute, além disso houve
superfaturamento na compra dos equipamento.

G Léda

Site: http://omaiordomundobr.blogspot.com/2021/03/pgj-

manda-arquivar-inquerito-sobre.html
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Ministério Público arquiva investigação
contra sumiço de R$ 5 milhões para

respiradores
 

BLOG LINHARES - NOTÍCIAS. Seg, 29 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

José Linhares Jr.

Eduardo Nicolau, procurador-geral de Justiça do
Maranhão, ordenou o arquivamento do inquérito que
investigava o sumiço de R$ 5 milhões pelo secretário
de Estado da Saúde, Carlos Lula, na compra de
respiradores.

O CASO

Em 2020 o Governo do Maranhão pagou R$ 4,9
milhões à HempCare Pharma por respiradores que
não foram entregues. A operação foi intermediada pelo
Consórcio Nordeste. Além de não receber pela
compra, o cruzamento de dados com a Controladoria
Feral da União (CGU) mostra que os valores pagos
também foram muito acima do cobrado pelo mercado.

O inquérito arquivado por Nicolau tinha como objeto a
ocultação, por parte do Governo do Estado do
Maranhão, de valores referentes a gastos realizados
por meio do Consórcio Nordeste para combate à
pandemia do novo coronavírus.

Além de Eduardo Nicolau, também participou da ação
que extingue a apuração do sumiço dos recursos o
promotor Danilo José de Castro Ferreira, que estava
diretamente responsável pela investigação. O
promotor alega que o pagamento de R$ 5 milhões em
2020 por respiradores que nunca foram entregues não
apresentou ilegalidade.

Em âmbito estadual as investigações sobre a compra
prosseguem no Tribunal de Contas do Estado (TCE)
do Maranhão. Ao contrário do Ministério Público, que
considerou comum a compra malsucedida que
resultou em prejuízo milionário aos cofres públicos, o
TCE identificou ocultação dos valores milionários no
Portal da Transparência, bem como superfaturamento
na compra dos equipamentos.

Site: https://linharesjr.com/2021/03/ministerio-publico-

arquiva-investigacao-contra-sumico-de-r-5-milhoes-para-

respiradores/
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