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Polícia faz buscas pelo "detento canibal"
O CRIME DE CANIBALISMO FOI NO COMPLEXO DE
PEDRINHAS
A polícia busca um homem que já é considerado
foragido da Justiça, após não retornar da saída
temporária de Páscoa. O preso em questão é nada
menos que "Rony Boy", o canibal de Pedrinhas. Além
dele, outros 30 detentos não voltaram aos
estabelecimentos prisionais da Grande São Luís até
às 18h da última terça-feira (6), que era o prazo
máximo estipulado pela Justiça.
Ao todo, 628 detentos tinham sido beneficiados com a
"saidinha', após decisão inicial do juiz auxiliar da 1a
Vara de Execuções Penais de São Luís.
Rony Boy foi acusado pelo Ministério Público de ser
o mandante do assassinato e canibalismo do detento
Edson Carlos Mesquita da Silva, em dezembro de
2013, em uma das celas do Complexo Penitenciário
de Pedrinhas, conforme apontado na certidão de óbito
e nos laudos de exame cadavérico. Os restos mortais
da vítima só foram identificados devido a uma
tatuagem que tinha nas costas.
Uma das testemunhas declarou em juízo que, no
pavilhão em Pedrinhas, onde vítima e acusados
estavam presos, nada acontecia sem a permissão de
uma pessoa conhecida como "Sapato', que seria o
líder e recebia ordens de Rony Boy.
A vítima foi esquartejada, mas teve o fígado
arrancado, assado como churrasco e servido entre
alguns detentos. Rony Boy foi um dos que comeu o
órgão de Edson Carlos.
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MPMA e Prefeitura firmam TAC para
recuperação de cemitérios em Balsas
Eduardo Ericeira

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
celebrado em 25 de março, entre o Município de
Balsas e o Ministério Público do Maranhão (MPMA),
com intervenção do Poder Legislativo daquele
município, estabeleceu a recuperação dos cemitérios
do Município.
Após, verificadas deficiências na política pública, bem
como a inexistência de vagas para novos
sepultamentos e demais implicações ambientais que
classificaram a situação como caótica, verificou-se a
emergência do TAC. O Termo, que está sendo
negociado desde o final do ano passado, prevê a
imediata transferência dos serviços funerários e
cemiteriais à Secretaria Municipal de Saúde, dada a
necessidade de sanar questões de vigilância sanitária
e saúde pública.
Assinaram o TAC o titular da 2ª Promotoria de Justiça
de Balsas, Antonio Lisboa de Castro Viana Júnior, o
prefeito Erik Augusto, o procurador-geral do Município,
Miranda Rego, e o presidente da Câmara de
Vereadores, Moisés Coelho.
O documento também prevê o compromisso do
Município de Balsas em apresentar projeto de lei que
normatize os serviços públicos funerários e
cemiteriais; a prestação de informação às famílias
sobre a situação dos restos mortais de seus entes; a
construção de ossário coletivo; além da apresentação
de projeto básico de recuperação ambiental territorial,
por si ou, por meio de concessão, em todos os
cemitérios da cidade, com base em normativas do
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).
O não cumprimento das obrigações e prazos previstos
no Termo implicará em multa diária à municipalidade
de R$ 1.000 por dia.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/04/mpmae-prefeitura-firmam-tac-para.html
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Secretário Clayton Noleto está debochando
da cara e do bolso dos imperatrizenses!!!
Rui Marisson

O Secretário Estadual de Infraestrutura,
Clayton Noleto, quando sente saudade das galinhas
caipiras da cidade, arruma
logo uma agenda oficial para passar o final de semana
na cidade, como é uma agenda
oficial, certamente vem com diárias pagas e um jatinho
a disposição.
Veja no
banner a programação, a parte da manhã todinha
dedicada a dar entrevistas, a tarde vai a
Governador Edison Lobão, essa programação justifica
a vinda do secretário?
O investigado pelo Ministério Público por
favorecimento em licitações, não esconde de ninguém
que será candidato a
deputado federal, mas é certo ele fazer campanha
com a estrutura do estado???
Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/04/secretarioclayton-noleto-esta.html
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Audiência pública em Balsas decide proibir
novos sepultamentos no cemitério central
A prefeitura de Balsas, juntamente com o Ministério
Público do Maranhão, realizaram na última quartafeira (07) uma audiência pública para discutir a
situação dos cemitérios da cidade. A audiência, que foi
realizada na Câmara de Vereadores, propôs um termo
para regularizar o funcionamento dos cemitério das
cidades, tanto público como particular.

irá iniciar um planejamento para construir um novo
cemitério em Balsas, mas, enquanto isso pessoas que
não tiver um jazido deverão sepultar no cemitério Dos
Anjos ou cemitério privado de Balsas gratuitamente".

-

Site:
https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/audiaanciapaoblica-em-balsas-decide-proibir-novossepultamentos-no-cemitaerio-central-26470.html

-

Envie informações à Redação dopeloatravés do
número.

A situação dos cemitérios já vem sendo debatida a
bastante tempo, os vereadores já levaram indicações
para a câmara sobre o assunto.
"Quero parabenizar o Ministério Público por estar
promovendo essa audiência pública, parabenizar o
prefeito Dr. Erik e sua equipe engajada. Falar sobre os
cemitérios são essencial, pois, a mais de 10 anos, a
gente vem pedindo a construção de um novo cemitério
e ampliação do cemitério Dos anjos. Sabemos que a
vários anos o sepultamento do cemitério central está
esgotado para fazer novas sepulturas".
Ficou determinado que não será permitido novos
sepultamento no Cemitério das Açucenas, localizado
no centro da cidade, a partir do dia 25 de abril. Serão
permitidos apenas sepultamentos de pessoas que que
já tem algum jazigo reservado no local, sob
comprovação legal.
A população terá, assim, duas opções: sepultar o seu
familiar no cemitério Dos Anjos (no bairro Trizidela) ou
em um cemitério privado de forma gratuita, onde a
prefeitura tem um limite de jazigos, somando uma
conta de mais de 2.500 sepultamentos nos dois
cemitérios.
O prefeito, Dr. Erik Augusto, assinou o termo TAC, e
tem com planos futuros de construir um novo cemitério
público.
"A prefeitura assinou o termo de reajuste de conduta e
a partir do dia 25, não poderá mais haver
sepultamento no cemitério central, porém, pessoas
que tem famílias enterradas no local e tiver jazido
ainda pode enterrar seu ente querido lá. A prefeitura
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Justiça proíbe Fernando Pessoa de contratar
mais pessoas na prefeitura de Tuntum
Blog do Neto Weba

O prefeito Fernando Pessoa (SD) está proibido de
realizar novas contratações de pessoal para a
administração pública de Tuntum do Maranhão. A
recomendação (Nº 10/2021) foi feita pelo Ministério
Público (MP-MA), por intermédio do Promotor de
Justiça, Wlademir Soares de Oliveira, expedida na
última terça-feira (06).
O Promotor sugere que o prefeito se abstenha de
contratar servidores temporários para os cargos vagos
para os quais ainda haja profissionais aprovados em
concurso público como classificáveis ou classificados,
até o provimento de todos os cargos aprovados em
concurso público.
A medida dá sustentação jurídica para Fernando
organizar o quadro de funcionários públicos. Por sinal,
o gestor publicou a portaria de nº 163/2021, mês
passado, nomeando os membros que irão compor a
Comissão responsável pelo recebimento e análise de
documentos relativos ao edital de convocação 01/2021
do concurso público realizado em 2019.
A retomada do cronograma de chamada oficial ocorreu
depois de ações ingressadas na Justiça, pelo próprio
MP, por intermédio do promotor de Justiça Wlademir
Soares de Oliveira, e pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE-MA), que revogaram as nomeações
consideradas fraudulentas, feitas pela gestão anterior.
Veja Aqui
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/04/justicaproibe-fernando-pessoa-de.html
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Em nota, fraca por sinal, prefeitura de
Cândido Mendes se manifestou, veja!
Blog do Neto Weba

Na tarde da última quinta feira,08, o prefeito de
Cândido Mendes, Facinho Rocha, rompeu o silêncio
sobre o contrato com uma suposta empresa sediada
em Carutapera, distante cerca de 50 km de Cândido
Mendes, para fornecer combustível e lubrificantes para
a frota de veículos da prefeitura.
Segundo dados obtidos no Ministério da Fazenda a
empresa que tem um capital de apenas R$45 mil reais
abocanhou contratos para abastecimento de
combustível no município que somam pouco mais de
300 mil reais.
Ainda segundo denúncias feitas pela página do
Candinho Noticias a frota de veículos pertencentes à
gestão de Cândido Mendes estariam sendo
abastecidos no próprio posto de propriedade do
empresário e prefeito Facinho, sendo o posto de
Carutapera usado apenas para fornecer notas frias.
Diante das denúncias feitas e já recebidas pelo
Ministério Público a gestão tratou de divulgar uma
Nota, por sinal muito fraca; e destacou nela, que seus
adversários políticos ainda não desceram do
palanque, mais não esclareceu sobre abastecimento
de veículos da prefeitura que segundo denúncias
estariam sendo realizadas no posto de
sua propriedade.
Confira a Nota:
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/04/em-notafraca-por-sinal-prefeitura-de.html
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Prefeito de Tuntum é pego no flagrante
enchendo a prefeitura com contratados
aliados (Política)
O prefeito de Tuntum, Fernando Pessoa
(Solidariedade), durante toda a campanha eleitoral,
garantiu aos concursados que ninguém seria
exonerado se ele fosse vitorioso nas urnas. Só
promessa. Foi o primeiro s soltar foguetes quando a
Justiça suspendeu as nomeações e nada fez.
Agora, foi pego contratando seus aliados e inchando a
administração pública. Sem contar que já vem
colocando parentes seus e de vereadores na sua
gestão, todos com bons salários.
Atento, o Ministério Público ordenou que sejam
suspensas as contratações temporárias feitas por
Pessoa e que sejam coloc adas os concursados em
caso de necessidade.
A recomendação foi feita através da REC-PJTUN 102021, assinada pelo promotor de Justiça da
Comarca de Tuntum, Wlademir Soares de Oliveira.
O promotor afirma ter recebido "constantes denúncias"
de que a prefeitura tem feito contratações temporárias
mesmo para cargos onde já existem pessoas
aprovadas em concurso público destinado ao
preenchimento.
O Ministério solicitou ainda que Pessoa apresente,
dentro de 10 dias, as providências que serão tomadas
para acatar a recomendação.
Site: https://luiscardoso.com.br/politica/2021/04/prefeitode-tuntum-e-pego-no-flagrante-enchendo-a-prefeituracom-contratados-aliados/
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Início do ano letivo é tema de reunião entre
Ministério Público e Semed em São Luís
Eduardo Ericeira

Com o objetivo de acompanhar o retorno das aulas na
rede municipal de educação e o cumprimento das
diretrizes educacionais e sanitárias, o Ministério
Público do Maranhão realizou uma reunião nesta
quinta-feira, 8, por meio virtual, com a vice-prefeita e
secretária municipal de Educação de São Luís,
Esmênia Miranda, e a sua equipe.
Os promotores de justiça que atuam na defesa da
Educação, Paulo Silvestre Avelar Silva e Lindonjonson
Gonçalves de Sousa, conduziram a reunião, que
contou, ainda, com a participação da presidente do
Conselho Municipal de Educação de São Luís, Isabella
Rodrigues Caracas; e a presidente do Conselho
Estadual de Educação, Soraia Raquel Alves da Silva.
Paulo Avelar solicitou informações sobre a situação do
sistema municipal de educação, das escolas, da oferta
de conteúdos e da merenda escolar, dentre outros
aspectos, considerando o início, em março, do ano
letivo 2021. "O Ministério Público quer minimizar o
impacto na área educacional diante do cenário de
pandemia", afirmou.
A presidente do Conselho Estadual de Educação,
Soraia Raquel Alves da Silva, ressaltou a necessidade
de diálogo e trabalho conjunto de gestores,
professores, equipe técnica e Ministério Público.
"Repensar é necessário. E é preciso unir forças",
sintetizou.
Igualmente se manifestou a presidente do Conselho
Municipal de Educação de São Luís, Isabella
Rodrigues, enfatizando que o órgão tem trabalhado
para que diretrizes e pareceres do Conselho Nacional
e do Conselho Estadual de Educação sejam seguidos
no período pandêmico.
Esmênia Miranda e a equipe técnica da Secretaria
Municipal de Educação (Semed) apresentaram um
relatório sobre as atividades desenvolvidas nestes
primeiros 30 dias de aulas, além de outras
providências para aperfeiçoar a rede. "Essa segunda
onda afetou muito nosso plano de ação. São mais de
três meses de gestão e 30 dias do ano letivo".
Foram apresentados dados sobre carga-horária,
currículo, educação infantil, reforma das escolas,

criação de laboratório de informática nas escolas,
inclusão digital, formação de gestores e professores.
Ela destacou que 73 mil alunos da rede foram
inseridos em uma plataforma google e cadastrados em
e-mail institucional para acesso dos sistemas e
atividades em rede, além da inserção de gestores e
professores.
Também, segundo a gestora educacional, são
entregues atividades impressas nos casos de alunos
sem qualquer acesso a meios tecnológicos. Ela
esclareceu que, neste momento de suspensão das
atividades presenciais, a comunicação com os pais
tem sido por meio de grupos de Whatsapp para o
auxílio e repasse de informações.
Emergencialmente, a equipe da Semed fez um
levantamento nas áreas de maior densidade de alunos
sem acesso à internet e iniciou a implantação de
laboratórios de informática que terão entre 10 e 12
computadores, montados em escolas consideradas
pólos. O intuito é possibilitar, com agendamento prévio
e obedecimento aos critérios de distanciamento e
demais protocolos sanitários, aos estudantes, a
realização de atividades, pesquisas, além da
implantação, no futuro, do sistema híbrido.
Atualmente, as aulas são todas remotas.
Inicialmente, segundo Esmênia Miranda, serão
instalados seis laboratórios e todos com acesso à
internet. O planejamento da Semed prevê 33
laboratórios no total.
Além disso, foram abordados temas como a produção
de conteúdo pelos professores, banco de videoaulas
para os professores utilizarem como recurso de
aprendizagem e complemento das atividades.
A gestora informou, ainda, que foram detectadas
inconsistências no contrato para aquisição de chips
que permitiria acesso à internet pelos alunos e
também irregularidades nas reformas realizadas em
unidades escolares, causando prejuízo aos cofres
públicos.
O promotor de justiça Lindonjonson Gonçalves
orientou a secretária a repassar, oficialmente, ao
MPMA, todas as inconsistências e supostas
irregularidades para que o órgão faça a investigação
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necessária.
Ele cobrou da Semed agilidade na organização
de uma plataforma educacional permanente no
sistema híbrido, pois as aulas são ministradas pelo
sistema remoto. "É preciso que se estabeleça uma
plataforma regular, independentemente de pandemia
ou não."
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/04/iniciodo-ano-letivo-e-tema-de-reuniao.html
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MPMA recomenda suspensão de
contratações temporárias em Tuntum
Luís Pablo

O prefeito de Tuntum, Fernando Pessoa
(Solidariedade), recebeu recomendação do Ministério
Público do Estado para suspender contratações
temporárias para cargos onde já existem pessoas
concursadas.
A recomendação foi feita através da REC-PJTUN 102021, assinada pelo promotor de Justiça da
Comarca de Tuntum, Wlademir Soares de Oliveira.
O promotor afirma ter recebido "constantes denúncias"
de que a prefeitura tem feito contratações temporárias
mesmo para cargos onde já existem pessoas
aprovadas em concurso público destinado ao
preenchimento.
O Ministério solicitou ainda que Pessoa apresente,
dentro de 10 dias, as providências que serão tomadas
para acatar a recomendação.
Site: https://luispablo.com.br/politica/2021/04/mpmarecomenda-suspensao-de-contratacoes-temporarias-emtuntum/
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TAC do Ministério Público propõe
fechamento do Cemitério das Açucenas, no
centro de Balsas
Folha do Cerrado

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

A audiência contou com a participação do MP,
vereadores da Câmara Municipal de Balsas,
Secretaria da Infraestrutura e empresários do ramo
funerário e panfs.

Site: https://www.folhadocerrado.com.br/cac-doministerio-publico-propoe-fechamento-do-cemiterio-dasacucenas-no-centro-de-balsas/

Conforme o TAC - Termo de Ajustamento de
Conduta apresentado pelo Ministério Público,
através do Promotor de Justiça Antônio Lisboa de
Castro Viana Júnior, titular da 2ª Promotoria de
Justiça, os novos sepultamentos naquele local só
serão permitidos até o dia 25 de abril . A partir daí só
acontecerão se as famílias comprovarem que já
possuem jazigos próprios construídos.
Depois dessa data, segundo o prefeito Dr. Erik Silva,
os futuros sepultamentos poderão acontecer nos
cemitérios Dos Anjos, no Bairro da Tresidela ou nos
cemitérios particulares, onde o município dispõe de
10%.
A prefeitura de Balsas é intimada a pagar multa de R$
1.000,00 por dia, caso descumpra as obrigações
citadas no Termo.
As explicações apresentadas pelo MP são defendidas
pelo promotor, que segundo ele o cemitério , além da
superlotação, as condições de manutenção são muito
precárias e já poderão estar causando malefícios à
saúde dos munícipes, através do lençol freático.
O vice-prefeito e Secretário de Educação, Celso
Henrique, também expôs suas tratativas de defesa da
remoção, porém salientou que "este é um assunto que
deve ser tratado a várias 'mãos ". Celso Henrique
salientou que já que Balsas tem empresas que
construíram cemitérios particulares, porque não travar
uma negociação para inserir os 10% no contesto
público junto à prefeitura.
Pra o prefeito Dr. Erik, este é um tema que "não dá
mais para adiar" . O prefeito acentuou também, que
algo assim já aconteceu com o cemitério anterior - na
Praça Pe. Balduíno - praça da Catedral.
CONFIRA O TERMO DE AJUSTAMENTO EXPEDIDO
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Alô MP! Suposto desvio de função ou
acúmulo de cargos de ex-candidatas a
vereadora na gestão de Raimundinho da
Audiolar
John Cutrim

As ex-candidatas ao cargo de vereador, pelo grupo do
atual prefeito, Gizelia Albuquerque e Maria Betânia,
são concursadas do município como Agentes
Comunitário de Saúde (ACS), porém estariam nesse
momento, em
suposto desvio de função e/ou em acúmulo de cargos,
que não são permitidos por incompatibilidade.
No dia 9 de janeiro de 2021, a ACS Gizelia
Albuquerque foi nomeada para exercer o cargo de
Assessor Executivo junto a Secretaria de Assistência
Social, com salário por volta de R$ 3.000,00 mensais.
Já no dia 1 de fevereiro de 2021, foi a vez da ACS
Maria Betânia ser contemplada com nomeação para o
Cargo de Assessor Executivo, vinculado à Secretaria
da Mulher, com o salário também no valor de mais ou
menos R$ 3.000,00. Veja abaixo no Dário:

horária, conforme predisposto no Art. 37, XVI da
Constituição Federal existe o seguinte:
"XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de1998)
De acordo com essas informações, o ato das ACS
poderá ser enquadrado exatamente no que dispõe Lei
8.429. De acordo com a Lei de Improbidade
Administrativa, "Art. 11. Constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições".
Lembrando que cargos comissionados em sua maioria
exigem dedicação exclusiva por conta da carga
horária.

Veja os valores 'normais'
Carga Horária e ACS
Outra coisa que chama a atenção é que, o salário
normal de um ACS é em média R$ 2.100,00 como
pode ser visto abaixo, mas, os das ex-candidatas
ultrapassa o valor de R$ 3.500,00, lembrando ainda
que, tem o valor do cargo comissionado no qual foram
"presenteadas", que sem gratificação já começa na
casa dos 3 mil reais. No somatório, é possível que
ambas estejam tendo, uma remuneração total de
quase 7 mil reais.

De acordo com informações do Fundo Nacional de
Saúde, é possível inferir que a saúde dos
presidutrenses, está entrando em retrocesso, tendo
em
vista que os ACS fazem parte de um programa no qual
é exigido o cumprimento de metas, para que o recurso
seja liberado proporcional ao que foi executado.

Outra curiosidade, é que em consulta ao portal da
transparência (que diga-se de passagem está muito
desatualizado), não aparece a remuneração do cargo
comissionado. Pergunta-se então, elas estão em
desvio de função e/ou estão acumulando os cargos?

Usando as informações disponíveis do mês de janeiro
de 2021 (gerada com dados ainda enviados na gestão
anterior), o valor passava de R$182 mil reais, caiu
para R$179 mil e agora em março despencou para
R$97 mil.

O que diz a Lei

Seria essas nomeações, e outros possíveis desvios de
função dentro da prefeitura, os culpados pela perda de
R$ 87 mil reais em recursos?

Os cargos que elas ocupam hoje não admitem
acumulação, pois possuem incompatibilidade de carga
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Será que a diminuição no número efetivo de ACS não
vem impactando na produção total da equipe?
Infelizmente, apenas os presidutrenses vem perdendo
nesta situação, logo em um período de pandemia.
Site: https://johncutrim.com.br/alo-mp-suposto-desviode-funcao-ou-acumulo-de-cargos-de-ex-candidatas-avereadora-na-gestao-de-raimundinho-da-audiolar/
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