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MPMA cumpre mandados de busca e
apreensão em Bacuri

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 02. Sex, 28 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, com o
apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil,
no cumprimento dos mandados judiciais, realizou,
ontem, a Operação Citrus. Os alvos da operação
estão situados nas cidades de Apicum- Açu, Cururupu
e São Luís, locais onde estão sendo cumpridos 13
mandados de busca e apreensão requeridos pelo
órgão ministerial e deferidos pelo Poder Judiciário da
comarca de Bacuri.

Investigação O Inquérito Civil nº 016/2019 foi
instaurado pela Promotoria de Justiça de Bacuri a fim
de apurar atos de improbidades administrativas e/ou
possíveis ilícitos criminais.

O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis -
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasol ina. Rodolfo Romero Pereira Oliveira é
apadrinhado político do atual prefeito de Apicum-Açu,
sendo conhecido na cidade como "filho adotivo" do
exgestor Cláudio Luiz Lima Cunha.

Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

Verificou-se que não havia, à época da expedição da
licença "de operação", quaisquer estudos de impacto
ambiental. A empresa apresentou um Plano de
Controle Ambiental somente em 12 de dezembro de
2018, um dia antes da audiência extrajudicial ocorrida
na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri. De
acordo com as investigações, a proximidade com o
exprefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

1



Três Poderes definem ações conjuntas
 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 02. Sex, 28 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em reunião, na manhã desta quinta-feira (27), no
Palácio dos Leões, o governador Flá-vio Dino esteve
com representantes dos principais órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário no Maranhão. No encontro,
foram discutidas e traçadas medidas conjuntas a
serem adotadas para enfrentamento da Covid-19.
Entre as decisões, abertura e busca por mais leitos e
reforço junto às prefei turas para avanço na
imunização. Documento firmando soluções conjuntas
foi assinado por todas as autoridades presentes.

A ocupação dos leitos foi o primeiro ponto abordado
na reunião. O governador Flávio Dino informou o
esgotamento da rede hospitalar - na rede pública e
particular - na Ilha de São Luís e esforços dos poderes
na busca de mais leitos em instituições e outras
cidades do Maranhão, que possam ter disponibilidade.
Nas últimas 24 horas, foram internadas 151 pessoas
com coronavírus - o maior número desde o início da
pandemia.

"Se esses esforços não resultarem na abertura de
mais leitos na Ilha, teremos que, a partir de amanhã,
começar a transportar pacientes para outras cidades
do Maranhão. Nunca tivemos colapso hospitalar em
nosso estado. E não teremos, em razão dessa união
dos poderes", frisou o governador Flávio Dino.

Durante a reunião foi tratado, ainda, sobre doses de
vacinas já distribuídas e que não aparecem no
sistema do Ministério da Saúde. Cerca de 600 mil
vacinas deixaram de ser aplicadas pelos municípios.
"Cria um embaraço prático para nós, pois as vacinas
foram entregues e não constam como aplicadas",
frisou. O governador anunciou uma reunião para
debater a situação com a Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão (Famem), Ministério
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do
Estado. A reunião está prevista para esta sexta-feira
(28).

Sobre medidas restritivas, a definição foi que não
haverá lockdown. "Chegamos a um consenso que, em
curto prazo, não há espaço para lockdown. Portanto,
não aprovamos essa medida, mas foi debatida. Há
objetivos socioeconômicos e as instituições vão
analisar sugestões que enviarão ao Governo do
Estado, para outros momentos em que tenhamos que
reexaminar nossos decretos, como vários estados
estão fazendo", disse o governador. As sugestões de
medidas restritivas devem ser enviadas nesta sexta-
feira e vão considerar as realidades de cada região.

Flávio Dino reforçou a proibição de ancoramento nos
portos maranhenses do navio indiano que está
atracado na costa e, também, lembrou do decreto que
determina que desembarques sejam comunicados
previamente à Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Seis pacientes indianos foram submetidos a teste para
detectar variante da Covid-19. Os resultados devem
ser divulgados ainda nesta quinta-feira. Na sexta-feira
(28), haverá coletiva redefinindo as medidas em vigor.

"Estamos, há 15 meses, enfrentando o coronavírus
todos os dias. E vamos continuar, mas chegamos a
um patamar em que precisamos de ampla colaboração
e o saldo positivo é que os poderes estão unidos para
fazermos o que precisa ser feito", declarou o
governador.
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Vacinas são achadas na casa de filho de ex-
prefeito

 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - VIDA - pág.: 09. Sex, 28 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, com o
apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil,
no cumprimento dos mandados judiciais, realizou, na
manhã de ontem, quinta-feira (27), a Operação
Citrus. Os alvos da operação eram situados nas
cidades de Apicum-Açu, Cururupu e São Luís, locais
onde foram cumpridos 13 mandados de busca e
apreensão requeridos pelo órgão ministerial e
deferidos pelo Poder Judiciário da comarca de Bacuri.

Um dos endereços fica na Avenida São Sebastião, no
Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. No galpão do posto, foram
encontrados centenas de documentos (procedimentos
licitatórios, folhas de pagamento, dados sobre
pagamentos a fornecedores, dentre outros) de várias
secretarias municipais de Apicum-Açu.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais, também em São Luís, indicado como da
Fundação Comunitária de Apicum-Açu, foram
encontrados diversos documentos da prefeitura de
Apicum-Açu. O local é vizinho de outro imóvel de
propriedade do ex-gestor, também objeto de busca e
apreensão, e funciona, supostamente, como um
escritório paralelo da prefeitura de Apicum-Açu.

No endereço residencial do filho do ex-prefeito de
Apicum-Açu, na Avenida dos Holandeses, em São
Luís, foram encontrados, entre outras coisas, jóias,
relógios e frascos de vacinas contra a Covid-19 já
utilizados. Inclusive, o ex-prefeito Cláudio Luiz Lima
Cunha estava no local durante o cumprimento do
mandado judicial.

Investigações

O Inquérito Civil n° 016/2019 foi instaurado pela
Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar atos
de improbidades administrativas e/ou possíveis ilícitos
criminais. O fato de o investigado Rodolfo Romero
Pereira Oliveira ter construído três postos de
combustíveis - sendo dois em Api-cum-Açu e um em
Cururupu - de forma simultânea, somente com
dinheiro oriundo de eventos, levantou suspeitas do
Ministério Público do Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de

gasol ina. Rodolfo Romero Pereira Oliveira é
apadrinhado político do atual prefeito de Apicum-Açu,
sendo conhecido na cidade como "filho adotivo" do ex-
gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.

Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

Verificou-se que não havia, à época da expedição da
licença "de operação", quaisquer estudos de impacto
ambiental. A empresa apresentou um Plano de
Controle Ambiental somente em 12 de dezembro de
2018, um dia antes da audiência extrajudicial ocorrida
na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri. De
acordo com as investigações, a proximidade com o ex-
prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

As investigações apontam que a rede de postos
serviria somente para a lavagem de dinheiro de origem
desconhecida,  sob o pretexto de venda de
combust íveis.

Além da Rede Guará de postos de combustíveis,
Rodolfo Romero consta no rol de sócios da empresa
Sistema de Comunicação Guará de Apicum-Açu,
tendo como sócios Jéssica Islla de Castro Cunha e
Caio Vitor de Castro Cunha, filhos do ex-prefeito de
Apicum-Açu Cláudio Cunha.

A análise das movimentações financeiras e rendas dos
três empresários mostram-se totalmente incompatíveis
com os seus ganhos declarados e com as profissões
atualmente exercidas, de maneira que podem ter
patrimônio acrescido ilicitamente, por meio de lavagem
de dinheiro realizada na Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis LTDA.
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MPMA cumpre mandados em Apicum-Açu,
Cururupu e São Luís

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Sex, 28 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, com o
apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil,
no cumprimento dos mandados judiciais, realizou, na
manhã dessa quinta-feira (27), a Operação Citrus. Os
alvos da operação estão situados nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís, locais onde foram
cumpridos 13 mandados de busca e apreensão,
requeridos pelo órgão ministerial e deferidos pelo
Poder Judiciário da comarca de Bacuri.

Um dos endereços fica na Avenida São Sebastião, no
Cruzeiro do Anil, em São Luís, onde funciona a Rede
de Postos de Combustíveis Guará. No galpão do
posto, foram encontrados centenas de documentos
(procedimentos licitatórios, folhas de pagamento,
dados sobre pagamentos a fornecedores, dentre
outros) de várias secretarias municipais de Apicum-
Açu.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais, também em São Luís, indicado como da
Fundação Comunitária de Apicum-Açu, foram
encontrados diversos documentos da prefeitura
daquele município. O local é vizinho de outro imóvel
de propriedade do ex-gestor, também objeto de busca
e apreensão, e funciona, supostamente, como um
escritório paralelo da prefeitura de Apicum-Açu.

No endereço residencial do filho do ex-prefeito de
Apicum-Açu, na Avenida dos Holandeses, em São
Luís, foram encontrados, entre outras coisas, joias,
relógios e frascos de vacinas contra a Covid-19, já
utilizados. Inclusive, o ex-prefeito Cláudio Luiz Lima
Cunha estava no local durante o cumprimento do
mandado judicial.

INVESTIGAÇÕES O Inquérito Civil nº 016/2019 foi
instaurado pela Promotoria de Justiça de Bacuri a fim
de apurar atos de improbidades administrativas e/ou
possíveis ilícitos criminais. O fato de o investigado
Rodolfo Romero Pereira Oliveira ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu - de forma simultânea, somente com
dinheiro oriundo de eventos, levantou suspeitas do
Ministério Público do Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasol ina. Rodolfo Romero Pereira Oliveira é

apadrinhado político do atual prefeito de Apicum-Açu,
sendo conhecido na cidade como "filho adotivo" do ex-
gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.

Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

Verificou-se que não havia, à época da expedição da
licença "de operação", quaisquer estudos de impacto
ambiental. A empresa apresentou um Plano de
Controle Ambiental somente em 12 de dezembro de
2018, um dia antes da audiência extrajudicial ocorrida
na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri. De
acordo com as investigações, a proximidade com o ex-
prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

As investigações apontam que a rede de postos
serviria somente para a lavagem de dinheiro de origem
desconhecida,  sob o pretexto de venda de
combust íveis.

Além da Rede Guará de postos de combustíveis,
Rodolfo Romero consta no rol de sócios da empresa
Sistema de Comunicação Guará de Apicum-Açu,
tendo como sócios Jéssica Islla de Castro Cunha e
Caio Vitor de Castro Cunha, filhos do ex-prefeito de
Apicum-Açu Cláudio Cunha.

A análise das movimentações financeiras e rendas dos
três empresários mostram-se totalmente incompatíveis
com os seus ganhos declarados e com as profissões
atualmente exercidas, de maneira que podem ter
patrimônio acrescido ilicitamente, por meio de lavagem
de dinheiro realizada na Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis Ltda.
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Representantes dos três Poderes no
Maranhão definem ações conjuntas para

combater Covid-19
 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLITICA - pág.: 03. Sex, 28 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em reunião, na manhã desta quinta-feira (27). no
Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino esteve
com representantes dos principais órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário no Maranhão. No encontro,
foram discutidas e traçadas medidas conjuntas a
serem adotadas para enfrentamento da Covid-19.
Entre as decisões. abertura e busca por mais leitos e
reforço junto ás prefei turas para avanço na
imunização. Documento firmando soluções conjuntas
foi assinado por todas as autoridades presentes.

A ocupação dos leitos foi o primeiro ponto abordado
na reunião. O governador Flávio Dino informou o
esgotamento da rede hospitalar - na rede pública e
particular - na Ilha de São Luis e esforços dos poderes
na busca de mais leitos em instituições e outras
cidades do Maranhão, que possam ter disponibilidade.
Nas últimas 24 horas, foram internadas 151 pessoas
com coronavirus - o maior número desde o inicio da
pandemia.

"Se esses esforços não resultarem na abertura de
mais leitos na Ilha, teremos que. a partir de amanhã,
começar a transportar pacientes para outras cidades
do Maranhão. Nunca tivemos colapso hospitalar em
nosso estado. E não teremos, em razão dessa união
dos poderes", frisou o governador Flávio Dino.

Durante a reunião foi tratado, ainda, sobre doses de
vacinas já distribuídas e que não aparecem no
sistema do Ministério da Saúde Cerca de 600 mil
vacinas deixaram de ser aplicadas pelos municípios.
"Cria um embaraço prático para nós, pois as vacinas
foram entregues e não constam como aplicadas",
frisou. O governador anunciou uma reunião para
debater a situação com a Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão (Famem), Ministério
Público. Defensoria Pública e Tribunal de Contas do
Estado. A reunião está prevista para esta sexta-feira
(28).

Sobre medidas restritivas. a definição foi que não
haverá lockdown. "Chegamos a um consenso que. em
curto prazo, não há espaço para lockdown. Portanto.
não aprovamos essa medida, mas foi debatida. Há
objetivos socioeconômicos e as instituições vão
analisar sugestões que enviarão ao Governo do

Estado, para outros momentos em que tenhamos que
reexaminar nossos decretos, como vários estados
estão fazendo", disse o governador. As sugestões de
medidas restritivas devem ser enviadas nesta sexta--
feira e vão considerar as realidades de cada região
Flávio Dino reforçou a proibição de ancoramento nos
portos maranhenses do navio indiano que está
atracado na costa e. também, lembrou do decreto que
determina que desembarques sejam comunicados
previamente á Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Seis pacientes indianos foram submetidos a teste para
detectar variante da Covid-19. Os resultados devem
ser divulgados ainda nesta quinta--feira. Na sexta-feira
(28), haverá coletiva redefinindo as medidas em vigor.

"Estamos, há 15 meses, enfrentando o coronavirus
todos os dias. E vamos continuar, mas chegamos a
um patamar em que precisamos de ampla colaboração
e o saldo positivo é que os poderes estão unidos para
fazermos o que precisa ser feito", declarou o
governador.

Esforços conjuntos O presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão. Lourival Serejo. destacou a
união de esforços para tomar decisões. "Temos dados
suf ic ientes para tomarmos as prov idênc ias
necessárias. Aproveito para convocar a população
para que tome consciência desse momento que
estamos vivendo e que respeitem a vontade de viver
do vizinho. A situação é séria e temos que estar
unidos. Vamos ter cuidado com a saúde, a sua e a do
próximo", enfatizou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão (Alemã). Othelino Neto, frisou o cenário
preocupante e reforçou o apoio dos parlamentares
para a tomada de providências. "É uma ampla
mobi l ização de todos os poderes e órgãos
constitucionais para que todos nos sensibilizemos com
este momento e. assim, evitar consequências mais
graves no Maranhão", enfatizou. Ele sugeriu que
sejam solicitados leitos ao Hospital Universitário, "que
tem na sua estrutura a possibilidade imediata de
ampliação", a adaptação do Plano Nacional de
Imunização *â realidade atual, flexibilizando, para que
possa chegar mais rapidamente à população* e que as
pessoas evitem aglomerações.
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ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLITICA - pág.: 03. Sex, 28 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Já o presidente da Federação dos Municípios do
Estado do Maranhão (Famem), Erlânio Xavier, citou a
ocupação dos leitos na Ilha de São Luis que está
acima dos 96%. "Isso é preocupante. O governador
Flávio Dino já abriu leitos de UTI praticamente em
todas as regionais do nosso estado e tem enfrentado o
coronavirus com muita decência e muito respeito ao
povo do nosso estado. Estamos sempre cobrando dos
municípios para que apliquem as vacinas. O
Ministério Público e o Judiciário tomarão frente e
vamos chamar os prefeitos para agilizar a vacinação,
que é importante", afirmou.

O defensor Público--Geral do Estado do Maranhão.
Alberto Bastos, frisou os números preocupantes e
pontuou medidas. "Traçamos estratégias para
melhorar a vacinação no estado. Faremos reunião
com os prefeitos para tratar da temática e vistorias em
unidades hospitalares da capital, para uma busca mais
ativa de leitos que possam estar disponíveis à
população. Estaremos em constante diálogo para que
possamos, cada vez mais contribuir para que essa
doença tenha a diminuição mais efetiva. Pedimos,
encarecidamente. que a população use máscaras e
faça o distanciamento social, que são medidas
importantes para manter a saúde e a vida*, pontuou.

"É necessár io  que toda a população tome
conhecimento do avanço da doença no Maranhão e
possa, cada um. cumprir seu papel para que não se
espalhe ainda mais. E não pode espalhar mais, pois
os leitos estão praticamente todos ocupados. Todos
estamos aqui para nos mobilizarmos. mas precisamos
ter o apoio da sociedade para conter esse nível de
ocupação nos hospitais do Maranhão*, ressaltou o
conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão. Washigton Oliveira.

"Estamos à disposição e o faremos tudo que for
possível para passarmos essa crise atual. Estamos
atentos e vamos tomar todas as medidas possíveis
para que possamos sair desta crise com menos
mortes", frisou o procurador-geral de Justiça do Estado
do Maranhão. Eduardo Nicolau.

Participaram ainda da reunião, a subsecretária da
SES, Karla Trindade: o secretário adjunto da SES.
Carlos Vinícius; e o assessor especial da SES.
Rodrigo Lopes.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/2805021
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Representantes dos três Poderes no
Maranhão definem ações conjuntas para

combater Covid-19
 

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLITICA - pág.: 03. Sex, 28 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em reunião, na manhã desta quinta-feira (27). no
Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino esteve
com representantes dos principais órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário no Maranhão. No encontro,
foram discutidas e traçadas medidas conjuntas a
serem adotadas para enfrentamento da Covid-19.
Entre as decisões. abertura e busca por mais leitos e
reforço junto ás prefei turas para avanço na
imunização. Documento firmando soluções conjuntas
foi assinado por todas as autoridades presentes.

A ocupação dos leitos foi o primeiro ponto abordado
na reunião. O governador Flávio Dino informou o
esgotamento da rede hospitalar - na rede pública e
particular - na Ilha de São Luis e esforços dos poderes
na busca de mais leitos em instituições e outras
cidades do Maranhão, que possam ter disponibilidade.
Nas últimas 24 horas, foram internadas 151 pessoas
com coronavirus - o maior número desde o inicio da
pandemia.

"Se esses esforços não resultarem na abertura de
mais leitos na Ilha, teremos que. a partir de amanhã,
começar a transportar pacientes para outras cidades
do Maranhão. Nunca tivemos colapso hospitalar em
nosso estado. E não teremos, em razão dessa união
dos poderes", frisou o governador Flávio Dino.

Durante a reunião foi tratado, ainda, sobre doses de
vacinas já distribuídas e que não aparecem no
sistema do Ministério da Saúde Cerca de 600 mil
vacinas deixaram de ser aplicadas pelos municípios.
"Cria um embaraço prático para nós, pois as vacinas
foram entregues e não constam como aplicadas",
frisou. O governador anunciou uma reunião para
debater a situação com a Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão (Famem), Ministério
Público. Defensoria Pública e Tribunal de Contas do
Estado. A reunião está prevista para esta sexta-feira
(28).

Sobre medidas restritivas. a definição foi que não
haverá lockdown. "Chegamos a um consenso que. em
curto prazo, não há espaço para lockdown. Portanto.
não aprovamos essa medida, mas foi debatida. Há
objetivos socioeconômicos e as instituições vão
analisar sugestões que enviarão ao Governo do

Estado, para outros momentos em que tenhamos que
reexaminar nossos decretos, como vários estados
estão fazendo", disse o governador. As sugestões de
medidas restritivas devem ser enviadas nesta sexta--
feira e vão considerar as realidades de cada região
Flávio Dino reforçou a proibição de ancoramento nos
portos maranhenses do navio indiano que está
atracado na costa e. também, lembrou do decreto que
determina que desembarques sejam comunicados
previamente á Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Seis pacientes indianos foram submetidos a teste para
detectar variante da Covid-19. Os resultados devem
ser divulgados ainda nesta quinta--feira. Na sexta-feira
(28), haverá coletiva redefinindo as medidas em vigor.

"Estamos, há 15 meses, enfrentando o coronavirus
todos os dias. E vamos continuar, mas chegamos a
um patamar em que precisamos de ampla colaboração
e o saldo positivo é que os poderes estão unidos para
fazermos o que precisa ser feito", declarou o
governador.

Esforços conjuntos O presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão. Lourival Serejo. destacou a
união de esforços para tomar decisões. "Temos dados
suf ic ientes para tomarmos as prov idênc ias
necessárias. Aproveito para convocar a população
para que tome consciência desse momento que
estamos vivendo e que respeitem a vontade de viver
do vizinho. A situação é séria e temos que estar
unidos. Vamos ter cuidado com a saúde, a sua e a do
próximo", enfatizou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão (Alemã). Othelino Neto, frisou o cenário
preocupante e reforçou o apoio dos parlamentares
para a tomada de providências. "É uma ampla
mobi l ização de todos os poderes e órgãos
constitucionais para que todos nos sensibilizemos com
este momento e. assim, evitar consequências mais
graves no Maranhão", enfatizou. Ele sugeriu que
sejam solicitados leitos ao Hospital Universitário, "que
tem na sua estrutura a possibilidade imediata de
ampliação", a adaptação do Plano Nacional de
Imunização *â realidade atual, flexibilizando, para que
possa chegar mais rapidamente à população* e que as
pessoas evitem aglomerações.
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Já o presidente da Federação dos Municípios do
Estado do Maranhão (Famem), Erlânio Xavier, citou a
ocupação dos leitos na Ilha de São Luis que está
acima dos 96%. "Isso é preocupante. O governador
Flávio Dino já abriu leitos de UTI praticamente em
todas as regionais do nosso estado e tem enfrentado o
coronavirus com muita decência e muito respeito ao
povo do nosso estado. Estamos sempre cobrando dos
municípios para que apliquem as vacinas. O
Ministério Público e o Judiciário tomarão frente e
vamos chamar os prefeitos para agilizar a vacinação,
que é importante", afirmou.

O defensor Público--Geral do Estado do Maranhão.
Alberto Bastos, frisou os números preocupantes e
pontuou medidas. "Traçamos estratégias para
melhorar a vacinação no estado. Faremos reunião
com os prefeitos para tratar da temática e vistorias em
unidades hospitalares da capital, para uma busca mais
ativa de leitos que possam estar disponíveis à
população. Estaremos em constante diálogo para que
possamos, cada vez mais contribuir para que essa
doença tenha a diminuição mais efetiva. Pedimos,
encarecidamente. que a população use máscaras e
faça o distanciamento social, que são medidas
importantes para manter a saúde e a vida*, pontuou.

"É necessár io  que toda a população tome
conhecimento do avanço da doença no Maranhão e
possa, cada um. cumprir seu papel para que não se
espalhe ainda mais. E não pode espalhar mais, pois
os leitos estão praticamente todos ocupados. Todos
estamos aqui para nos mobilizarmos. mas precisamos
ter o apoio da sociedade para conter esse nível de
ocupação nos hospitais do Maranhão*, ressaltou o
conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão. Washigton Oliveira.

"Estamos à disposição e o faremos tudo que for
possível para passarmos essa crise atual. Estamos
atentos e vamos tomar todas as medidas possíveis
para que possamos sair desta crise com menos
mortes", frisou o procurador-geral de Justiça do Estado
do Maranhão. Eduardo Nicolau.

Participaram ainda da reunião, a subsecretária da
SES, Karla Trindade: o secretário adjunto da SES.
Carlos Vinícius; e o assessor especial da SES.
Rodrigo Lopes.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/2805021
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Representantes dos três Poderes no
Maranhão definem ações conjuntas para

combater Covid-19
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 02. Sex, 28 de Maio de 2021
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Em reunião, na manhã desta quinta-feira (27), no
Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino esteve
com representantes dos principais órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário no Maranhão.

No encontro, foram discutidas e traçadas medidas
conjuntas a serem adotadas para enfrentamento da
Covid- 19. Entre as decisões, abertura e busca por
mais leitos e reforço junto às prefeituras para avanço
na imunização.

Documento firmando soluções conjuntas foi assinado
por todas as autoridades presentes.

A ocupação dos leitos foi o primeiro ponto abordado
na reunião. O governador Flávio Dino informou o
esgotamento da rede hospitalar - na rede pública e
particular - na Ilha de São Luís e esforços dos
poderes na busca de mais leitos em instituições e
outras cidades do Maranhão, que possam ter
disponibilidade.

Nas últimas 24 horas, foram internadas 151 pessoas
com coronavírus - o maior número desde o início da
pandemia.

"Se esses esforços não resultarem na abertura de
mais leitos na Ilha, teremos que, a partir de amanhã,
começar a transportar pacientes para outras cidades
do Maranhão.

Nunca tivemos colapso hospitalar em nosso estado. E
não teremos, em razão dessa união dos poderes",
frisou o governador Flávio Dino.

Durante a reunião foi tratado, ainda, sobre doses de
vacinas já distribuídas e que não aparecem no
sistema do Ministério da Saúde. Cerca de 600 mil
vacinas deixaram de ser aplicadas pelos municípios.

"Cria um embaraço prático para nós, pois as vacinas
foram entregues e não constam como aplicadas",
frisou.

O governador anunciou uma reunião para debater a
situação com a Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão  (Famem), Ministério Público ,

Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado.

A reunião está prevista para esta sexta-feira (28).

Sobre medidas restritivas, a definição foi que não
haverá lockdown. "Chegamos a um consenso que, em
curto prazo, não há espaço para lockdown.

Portanto, não aprovamos essa medida, mas foi
debatida. Há objetivos socioeconômicos e as
instituições vão analisar sugestões que enviarão ao
Governo do Estado, para outros momentos em que
tenhamos que reexaminar nossos decretos, como
vários estados estão fazendo", disse o governador. As
sugestões de medidas restritivas devem ser enviadas
nesta sexta- feira e vão considerar as realidades de
cada região.

Flávio Dino reforçou a proibição de ancoramento nos
portos maranhenses do navio indiano que está
atracado na costa e, também, lembrou do decreto que
determina que desembarques sejam comunicados
previamente à Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Seis pacientes indianos foram submetidos a teste para
detectar variante da Covid-19. Os resultados devem
ser divulgados ainda nesta quinta-feira.

Na sexta-feira (28), haverá coletiva redefinindo as
medidas em vigor.

"Estamos, há 15 meses, enfrentando o coronavírus
todos os dias. E vamos continuar, mas chegamos a
um patamar em que precisamos de ampla colaboração
e o saldo positivo é que os poderes estão unidos para
fazermos o que precisa ser feito", declarou o
governador.

Esforços conjuntos O presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão, Lourival Serejo, destacou a
união de esforços para tomar decisões.

"Temos dados suficientes para tomarmos as
providências necessárias. Aproveito para convocar a
população para que tome consciência desse momento
que estamos vivendo e que respeitem a vontade de
viver do vizinho.
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A situação é séria e temos que estar unidos. Vamos
ter cuidado com a saúde, a sua e a do próximo",
enfatizou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão (Alema), Othelino Neto, frisou o cenário
preocupante e reforçou o apoio dos parlamentares
para a tomada de providências. "É uma ampla
mobi l ização de todos os poderes e órgãos
constitucionais para que todos nos sensibilizemos com
este momento e, assim, evitar consequências mais
graves no Maranhão", enfatizou. Ele sugeriu que
sejam solicitados leitos ao Hospital Universitário, "que
tem na sua estrutura a possibilidade imediata de
ampliação", a adaptação do Plano Nacional de
Imunização "à realidade atual, flexibilizando, para que
possa chegar mais rapidamente à população" e que as
pessoas evitem aglomerações.

Já o presidente da Federação dos Municípios do
Estado do Maranhão (Famem), Erlânio Xavier, citou a
ocupação dos leitos na Ilha de São Luís que está
acima dos 96%. "Isso é preocupante. O governador
Flávio Dino já abriu leitos de UTI praticamente em
todas as regionais do nosso estado e tem enfrentado o
coronavírus com muita decência e muito respeito ao
povo do nosso estado.

Estamos sempre cobrando dos municípios para que
apliquem as vacinas. O Ministério Público e o
Judiciário tomarão frente e vamos chamar os prefeitos
para agilizar a vacinação, que é importante", afirmou.

O defensor Público-Geral do Estado do Maranhão,
Alberto Bastos, frisou os números preocupantes e
pontuou medidas. "Traçamos estratégias para
melhorar a vacinação no estado. Faremos reunião
com os prefeitos para tratar da temática e vistorias em
unidades hospitalares da capital, para uma busca mais
ativa de leitos que possam estar disponíveis à
população.

Estaremos em constante diálogo para que possamos,
cada vez mais contribuir para que essa doença tenha
a diminuição mais efetiva. Pedimos, encarecidamente,
que  a  popu lação  use  máscaras  e  faça  o
distanciamento social, que são medidas importantes
para manter a saúde e a vida", pontuou.

"É necessár io  que toda a população tome
conhecimento do avanço da doença no Maranhão e
possa, cada um, cumprir seu papel para que não se
espalhe ainda mais. E não pode espalhar mais, pois
os leitos estão praticamente todos ocupados. Todos
estamos aqui para nos mobilizarmos, mas precisamos
ter o apoio da sociedade para conter esse nível de
ocupação nos hospitais do Maranhão", ressaltou o

conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, Washigton Oliveira.

"Estamos à disposição e o faremos tudo que for
possível para passarmos essa crise atual.

Estamos atentos e vamos tomar todas as medidas
possíveis para que possamos sair desta crise com
menos mortes", frisou o procurador-geral de Justiça do
Estado do Maranhão, Eduardo Nicolau.

Participaram ainda da reunião, a subsecretária da
SES, Karla Trindade; o secretário adjunto da SES,
Carlos Vinicius; e o assessor especial da SES,
Rodrigo Lopes.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/292/202
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MP discute agravamento da pandemia em
reunião no Palácio dos Leões
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Ministério Público do Maranhão participou da
reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 27, no
Palácio dos Leões, sede do Governo do Estado, que
congregou várias instituições e órgãos de diversos
poderes com o objetivo de traçar novas estratégias de
combate à Covid-19.

No encontro, foi decidido que, por enquanto, não serão
adotadas novas medidas restritivas.

Seguem valendo as normas do Decreto Estadual que
está em vigor. Uma nova reunião deve ser realizada
na próxima semana com as instituições do Poder
Público para decidir se vão ser adotadas medidas de
restrição.

A reunião foi convocada pelo governador Flávio Dino,
a pedido do presidente do Tribunal de Justiça, Lourival
Serejo, devido à elevação dos casos de contágio e da
consequente alta da ocupação de leitos nos hospitais
púb l icos  e  pr ivados em todo o  Maranhão,
principalmente em São Luís, onde a rede hospitalar
está próxima do colapso com 97% de ocupação.

O MPMA, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública,
Tribunal de Contas do Estado e Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem) devem
se reunir possivelmente nesta sexta-feira, 28, para
discutir formas de conseguir novos leitos. Não foi
descartada a possibilidade de transferência pelo
Governo do Estado de pacientes para municípios onde
houver vaga.

Além dos novos leitos, foi enfatizada a necessidade do
funcionamento eficiente da Atenção Básica, inclusive
com a disponibilização de testes à população.

VACINAÇÃO Também foi alertado que 600 mil doses
distribuídas aos municípios maranhenses não constam
como aplicadas no site do Ministério da Saúde. O
Ministério Público do Maranhão se comprometeu a
verificar junto às administrações municipais se as
doses foram ou não aplicadas ou se os dados ainda
não foram preenchidos no sistema. O objetivo é
acelerar a vacinação.

Sobre este tema, os participantes afirmaram que
apoiam a revisão do Plano Nacional de Imunização,
para que haja adaptação mais rápida de diretrizes
nacionais às realidades locais.

PREVENÇÃO No encontro,  fo i  enfat izada a
importância de medidas preventivas, especialmente o
uso de máscaras e o impedimento a aglomerações
desnecessárias.

As autoridades também orientaram os gestores
municipais a analisarem as realidades locais para
decidirem quanto ao cabimento das medidas em cada
cidade. Empresários, trabalhadores e consumidores
foram conclamados para a adoção de práticas
responsáveis e com segurança sanitária.

Na ocasião, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, reafirmou o compromisso da instituição com o
combate à Covid-19. "Nós estamos à disposição de
todos e vamos fazer o possível para atenuar esta crise
que afeta toda a população. Vamos trabalhar para
evitar o aumento de óbitos", disse o chefe do MPMA.

Também participaram o presidente da Assembleia
Legislativa, Othelino Neto; o vice-presidente do
Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Washington
Oliveira; o defensor público-geral, Alberto Bastos; o
presidente da Famem, Erlânio Xavier.

Igualmente estiveram presentes representantes da
Secretaria de Estado da Saúde.

Site:
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Ex-prefeito Cláudio Cunha e filhos são
acusados de lavagem de dinheiro

 

G7MA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 28 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas, o Gaeco, do Ministério
Público do Maranhão, deflagrou nesta quinta-feira
(27) operação para investigar suposto esquema de
lavagem de dinheiro que seria comandado pelo ex-
prefeito de Apicum-Açu, Cláudio Cunha (PL).

Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão,
constam endereços do próprio ex-gestor e dos filhos
dele, Caio Vitor de Castro Cunha e Jéssica Islla de
Castro Cunha. Ambos são sócios da Rede de Postos
Guará Comércio de Combustíveis, também alvo das
buscas.

Contra Cláudio Cunha,  a Just iça defer iu  o
cumprimento de quatro mandados de busca e
apreensão, um contra Caio Cunha e dois contra
Jéssica Cunha.

Outros quatro mandados de busca e apreensão foram
cumpridos contra a rede de postos. Também foram
feitas buscas em dois endereços ligados a Rodolfo
Romero Pereira Oliveira, funcionário da Prefeitura de
Apicum-Açu e suposto laranja no esquema. Ele
também seria filho adotivo de Cláudio Cunha.

Durante a operação, batizada de Citrus, o Gaeco
encontrou frascos da vacina Coronavac , imunizante
do Butantan contra a Covid-19 na casa do
empresário.

A Polícia Federal pode entrar no caso.

Segundo o painel de vacinação da SES (Secretaria de
Estado da Saúde), o município de Serrano do
Maranhão, administrado por Valdine de Castro Cunha
(Val Cunha), esposa de Cláudio Cunha, recebeu 1.376
doses da Coronavac, e aplicou somente 1.344.

Por AtuaL7

Site: https://g7ma.com/ex-prefeito-claudio-cunha-e-

filhos-sao-acusados-de-lavagem-de-dinheiro/
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Ministério Público pede medida de proteção
para criança em situação de risco

(NOTÍCIAS)
 

RÁDIO NATIVA FM ONLINE / SÃO LUIS / MA. Sex, 28 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão pediu que a
Justiça conceda Medida de Proteção a uma criança
residente no Município de Carolina por conta de
descaso da genitora. O pedido foi feito no dia 12 de
maio, pelo promotor de justiça  Marco Túlio
Rodrigues Lopes, da comarca de Carolina, após
relatório recebido pelo Conselho Tutelar.

De acordo com o documento, a criança sofre maus
tratos e, mesmo doente, não recebe atendimento
médico por inércia da mãe. Ainda de acordo com o
Conselho Tutelar, a mãe é usuária de drogas e,
durante a visita, não mostrou interesse em levar a
criança para receber atendimento médico.

Quando questionada sobre o medicamento usado para
tratar a enfermidade da criança, a mãe disse que
prefere medicar o filho por conta própria a levá-lo a um
posto de saúde. A equipe relata que a criança chorava
muito durante a inspeção e que, após insistirem sobre
a necessidade de atendimento médico, a mãe então
resolveu levar o filho ao posto de saúde.

Durante o atendimento de urgência e emergência, o
médico plantonista recomendou internação devido ao
estado de saúde da criança. No entanto, apesar das
advertências do Conselho Tutelar, a mãe apenas
permit iu que a equipe médica administrasse
medicação e logo depois levou o filho para casa,
assinando termo de responsabilidade.

PEDIDO

Diante dos fatos, o promotor de justiça Marco Túlio
Lopes, pediu que a Justiça declare a situação de risco
da criança, com a consequente aplicação de medidas
de proteção, realizando um estudo social com
urgência pelo Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas).

O estudo deve identificar se a situação é caso de
acolhimento institucional ou acolhimento familiar com
algum parente, devendo apontar com urgência quem
está apto a receber a criança ou determinar o
acolhimento institucional, se assim o relatório concluir.

O Ministério Público pede também que seja

designada audiência com a genitora, com a devida
participação do Conselho Tutelar e da Secretária de
Desenvolvimento Social de Carolina, assim como a
indicação de possíveis familiares do menor com
condições de exercer a guarda provisória.

O promotor de justiça também incluiu no pedido a
realização de estudo psicossocial em relação à
geni tora ;  o  encaminhamento dos autos  ao
Departamento de Polícia (Depol), com requisição de
instauração de inquérito policial para apurar evidências
de maus tratos e abandono.

"No caso, não resta senão a alternativa de pugnar pela
Declaração de Situação de Risco com a aplicação de
medidas de proteção enquanto se apuram os fatos,
para, em tempo oportuno e se necessário, propor
outras medidas em face da genitora, a fim de
responsabilizá-la civil e criminalmente", ressaltou o
promotor de justiça, Marco Túlio Lopes.

Fonte : Iane Carolina (CCOM-MPMA)

Site: https://fmnativa.com.br/2021/05/27/ministerio-
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Agravamento da pandemia no Maranhão é
discutido em reunião no Palácio dos Leões

(Notícias)
 

BLOG DO LUDWIG / TIMON / MA. Sex, 28 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ludwig Almeida

Dados sobre a pandemia foram apresentados no
encontro das instituições e órgãos

O Ministério Público do Maranhão participou da
reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 27, no
Palácio dos Leões, sede do Governo do Estado, que
congregou várias instituições e órgãos de diversos
poderes com o objetivo de traçar novas estratégias de
combate à Covid-19.

No encontro, foi decidido que, por enquanto, não serão
adotadas novas medidas restritivas. Seguem valendo
as normas do Decreto Estadual que está em vigor.
Uma nova reunião deve ser realizada na próxima
semana com as instituições do Poder Público para
decidir se vão ser adotadas medidas de restrição.

A reunião foi convocada pelo governador Flávio Dino,
a pedido do presidente do Tribunal de Justiça, Lourival
Serejo, devido à elevação dos casos de contágio e da
consequente alta da ocupação de leitos nos hospitais
púb l icos  e  pr ivados em todo o  Maranhão,
principalmente em São Luís, onde a rede hospitalar
está próxima do colapso com 97% de ocupação.

O MPMA, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública,
Tribunal de Contas do Estado e Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem) devem
se reunir possivelmente nesta sexta-feira, 28, para
discutir formas de conseguir novos leitos. Não foi
descartada a possibilidade de transferência pelo
Governo do Estado de pacientes para municípios onde
houver vaga.

Além dos novos leitos, foi enfatizada a necessidade do
funcionamento eficiente da Atenção Básica, inclusive
com a disponibilização de testes à população.

VACINAÇÃO

Também foi alertado que 600 mil doses distribuídas
aos municípios maranhenses não constam como
aplicadas no site do Ministério da Saúde. O Ministério
Público do Maranhão se comprometeu a verificar
junto às administrações municipais se as doses foram

ou não aplicadas ou se os dados ainda não foram
preenchidos no sistema. O objetivo é acelerar a
vacinação.

Sobre este tema, os participantes afirmaram que
apoiam a revisão do Plano Nacional de Imunização,
para que haja adaptação mais rápida de diretrizes
nacionais às realidades locais.

PREVENÇÃO

No encontro, foi enfatizada a importância de medidas
preventivas, especialmente o uso de máscaras e o
impedimento a aglomerações desnecessárias. As
autor idades também or ientaram os gestores
municipais a analisarem as realidades locais para
decidirem quanto ao cabimento das medidas em cada
cidade. Empresários, trabalhadores e consumidores
foram conclamados para a adoção de práticas
responsáveis e com segurança sanitárias.

Na ocasião, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, reafirmou o compromisso da instituição com o
combate à Covid-19. "Nós estamos à disposição de
todos e vamos fazer o possível para atenuar esta crise
que afeta toda a população. Vamos trabalhar para
evitar o aumento de óbitos", disse o chefe do MPMA.

Também participaram o presidente da Assembleia
Legislativa, Othelino Neto; o vice-presidente do
Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Washington
Oliveira; o defensor público-geral, Alberto Bastos; o
presidente da Famem, Erlânio Xavier.

Igualmente estiveram presentes representantes da
Secretaria de Estado da Saúde. As informações são
do MPMA.

Por Ludwig Almeida às

Tags: #Cidade , #Governo , #Maranhão , #MP , #São
Luís , #Saúde

Os comentários não representam a opinião deste blog.
Os comentários anônimos não serão liberados. Envie
s u g e s t õ e s  e  i n f o r m a ç õ e s  p a r a :
b l o g d o l u d w i g a l m e i d a @ g m a i l . c o m
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Viver é lutar.

A vida é combate,

Que os fracos abate,

Que os fortes, os bravos,

Só pode exaltar.

(Poeta Gonçalves Dias)
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Nos causou espanto , diz o presidente da Câmara de
Timon sobre o kit merenda

Com uma previsão de reserva de mais de 3,7 milhões
de reais, segundo discurso de um vereador da base do
governo Foto: Facebook/U...

Caxias: Confira a lista de ganhadoras do sorteio das
mães

Por conta da pandemia, o sorteio de prêmios das
mães foi realizado de forma virtual Neste domingo (23)
foi realizada a festa das mães do dep...

Declarações de José Reinaldo são para interpretar e
não para rebater

José Reinaldo Tavares: conhecido por prognósticos
certeiros Partidários do projeto de candidatura do
senador Weverton Rocha (PDT) precisam d...

Merda não! : Manifestação em Timon contra a
instalação de um estação elevatória de esgoto

Merda não! Queremos uma creche ou escola , dizia
uma das faixa na manifestação Manifestação no bairro
Guarita Uma placa informa q...

Timon: Funac deve apresentar cronograma de
transferência de adolescentes sentenciados para
unidade adequada

Ação Civil ajuizada pelo MPMA pede também
construção de unidade em Timon Em audiência
realizada nesta sexta-feira, 21, em Timon, a Justiça
d...
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MPMA pede medida de proteção para
criança em situação de risco em Carolina
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Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão pediu que a
Justiça conceda Medida de Proteção a uma criança
residente no Município de Carolina por conta de
descaso da genitora. O pedido foi feito no dia 12 de
maio, pelo promotor de justiça  Marco Túlio
Rodrigues Lopes, da comarca de Carolina, após
relatório recebido pelo Conselho Tutelar.

De acordo com o documento, a criança sofre maus
tratos e, mesmo doente, não recebe atendimento
médico por inércia da mãe. Ainda de acordo com o
Conselho Tutelar, a mãe é usuária de drogas e,
durante a visita, não mostrou interesse em levar a
criança para receber atendimento médico.

Quando questionada sobre o medicamento usado para
tratar a enfermidade da criança, a mãe disse que
prefere medicar o filho por conta própria a levá-lo a um
posto de saúde. A equipe relata que a criança chorava
muito durante a inspeção e que, após insistirem sobre
a necessidade de atendimento médico, a mãe então
resolveu levar o filho ao posto de saúde.

Durante o atendimento de urgência e emergência, o
médico plantonista recomendou internação devido ao
estado de saúde da criança. No entanto, apesar das
advertências do Conselho Tutelar, a mãe apenas
permit iu que a equipe médica administrasse
medicação e logo depois levou o filho para casa,
assinando termo de responsabilidade.

Diante dos fatos, o promotor de justiça Marco Túlio
Lopes, pediu que a Justiça declare a situação de risco
da criança, com a consequente aplicação de medidas
de proteção, realizando um estudo social com
urgência pelo Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas).

O estudo deve identificar se a situação é caso de
acolhimento institucional ou acolhimento familiar com
algum parente, devendo apontar com urgência quem
está apto a receber a criança ou determinar o
acolhimento institucional, se assim o relatório concluir.

O Ministério Público pede também que seja
designada audiência com a genitora, com a devida
participação do Conselho Tutelar e da Secretária de
Desenvolvimento Social de Carolina, assim como a

indicação de possíveis familiares do menor com
condições de exercer a guarda provisória.

O promotor de justiça também incluiu no pedido a
realização de estudo psicossocial em relação à
geni tora ;  o  encaminhamento dos autos  ao
Departamento de Polícia (Depol), com requisição de
instauração de inquérito policial para apurar evidências
de maus tratos e abandono.

"No caso, não resta senão a alternativa de pugnar pela
Declaração de Situação de Risco com a aplicação de
medidas de proteção enquanto se apuram os fatos,
para, em tempo oportuno e se necessário, propor
outras medidas em face da genitora, a fim de
responsabilizá-la civil e criminalmente", ressaltou o
promotor de justiça, Marco Túlio Lopes.
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Leitos: instituições se mobilizam ante
ameaça de colapso na Ilha
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Afalta de leitos para tratamento da Covid em São Luís
foi o tema de uma reunião virtual realizada na tarde
ontem entre o Ministério Público do Maranhão,
Ministério Público Federal, Defensoria Pública do
Estado e a Universidade Federal do Maranhão
(UFMA).

Participaram da discussão o procurador- geral de
justiça, Eduardo Nicolau, o defensor público-geral do
Estado, Alberto Pessoa Bastos, o procurador da
República Hilton Melo, que representou o MPF, e o
reitor da UFMA, Natalino Salgado.

Pelo MPMA ,  também estiveram presentes os
promotores de justiça Lúcia Cristiana Chagas (chefe
da Assessoria Jurídica) e Carlos Henrique Vieira
(diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão).

Pela manhã, o governador Flávio Dino, em outra
reunião com os chefes dos poderes estaduais e de
instituições públicas, informou que se a oferta de leitos
para tratamento da Covid-19 não for ampliada nas
próximas 24 horas, os pacientes da Grande São Luís
poderão ser transferidos para hospitais do interior do
estado. Segundo dados da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), a Grande Ilha atingiu 97,3% dos leitos
de UTI e 86,65% de leitos clínicos.

Diante desse quadro, o procurador- geral de justiça e o
defensor público- geral do Estado iniciaram tratativas
em busca de novos leitos para o tratamento de Covid.

Na reunião com a UFMA, os chefes das duas
instituições requisitaram ao reitor Natalino Salgado a
destinação de 20 leitos no Hospital Universitário
(HUUFMA).

Paralelamente, houve uma vistoria no Hospital da
Mulher, no bairro da Vila Embratel, e que pertence ao
Município de São Luís, para verificar a disponibilidade
de leitos. Desde o início da pandemia, a unidade
atende exclusivamente pacientes infectados pelo
coronavírus, recebendo internados da Unidade Mista
do Bequimão e dos Socorrões 1 e 2 A promotora de
justiça Elisabeth Albuquerque, da 3ª Promotoria de
Defesa da Saúde de São Luís, e o defensor público
Cosmo Sobral, titular do Núcleo de Defesa da Saúde,
constataram a existência de 15 leitos de enfermaria
inativos, de um total de 30. Há ainda 10 leitos de UTI,
todos ocupados, e 10 leitos de semi-UTI, sendo quatro

vagos.

Em resposta às solicitações dos representantes do
MPMA, MPF e DPE, o reitor da UFMA disse que iria
levar o pedido à direção da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (EBSERH), a quem compete a
administração dos hospitais universitários federais.
Salgado assegurou que ise empenhará para que o
pleito seja atendido. Com relação aos leitos
disponíveis no Hospital da Mulher, Eduardo Nicolau
informou que iria buscar entendimento com o prefeito
de São Luís, Eduardo Braide, a fim de que fossem
disponibilizados para os pacientes de Covid-19.

Vacinação Quanto à questão da vacinação no
estado, foi agendada, ainda, uma reunião para hoje
entre representantes da DPE e MPMA, TTJMA, da
SES e todos os prefeitos dos municípios maranhenses
para discutir estratégias voltadas às cidades que
apresentam taxa de aplicação do imunizante abaixo de
70%.

Durante a reunião com o Governo do Estado, foi
informado que 600 mil doses foram entregues aos
municípios, mas não foram aplicadas ou não foram
registradas no sistema.
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Três Poderes definem ações conjuntas
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Em reunião, na manhã desta quinta-feira (27), no
Palácio dos Leões, o governador Flá-vio Dino esteve
com representantes dos principais órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário no Maranhão. No encontro,
foram discutidas e traçadas medidas conjuntas a
serem adotadas para enfrentamento da Covid-19.
Entre as decisões, abertura e busca por mais leitos e
reforço junto às prefei turas para avanço na
imunização. Documento firmando soluções conjuntas
foi assinado por todas as autoridades presentes.

A ocupação dos leitos foi o primeiro ponto abordado
na reunião. O governador Flávio Dino informou o
esgotamento da rede hospitalar - na rede pública e
particular - na Ilha de São Luís e esforços dos poderes
na busca de mais leitos em instituições e outras
cidades do Maranhão, que possam ter disponibilidade.
Nas últimas 24 horas, foram internadas 151 pessoas
com coronavírus - o maior número desde o início da
pandemia.

"Se esses esforços não resultarem na abertura de
mais leitos na Ilha, teremos que, a partir de amanhã,
começar a transportar pacientes para outras cidades
do Maranhão. Nunca tivemos colapso hospitalar em
nosso estado. E não teremos, em razão dessa união
dos poderes", frisou o governador Flávio Dino.

Durante a reunião foi tratado, ainda, sobre doses de
vacinas já distribuídas e que não aparecem no
sistema do Ministério da Saúde. Cerca de 600 mil
vacinas deixaram de ser aplicadas pelos municípios.
"Cria um embaraço prático para nós, pois as vacinas
foram entregues e não constam como aplicadas",
frisou. O governador anunciou uma reunião para
debater a situação com a Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão (Famem), Ministério
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do
Estado. A reunião está prevista para esta sexta-feira
(28).

Sobre medidas restritivas, a definição foi que não
haverá lockdown. "Chegamos a um consenso que, em
curto prazo, não há espaço para lockdown. Portanto,
não aprovamos essa medida, mas foi debatida. Há
objetivos socioeconômicos e as instituições vão
analisar sugestões que enviarão ao Governo do
Estado, para outros momentos em que tenhamos que
reexaminar nossos decretos, como vários estados
estão fazendo", disse o governador. As sugestões de
medidas restritivas devem ser enviadas nesta sexta-
feira e vão considerar as realidades de cada região.

Flávio Dino reforçou a proibição de ancoramento nos
portos maranhenses do navio indiano que está
atracado na costa e, também, lembrou do decreto que
determina que desembarques sejam comunicados
previamente à Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Seis pacientes indianos foram submetidos a teste para
detectar variante da Covid-19. Os resultados devem
ser divulgados ainda nesta quinta-feira. Na sexta-feira
(28), haverá coletiva redefinindo as medidas em vigor.

"Estamos, há 15 meses, enfrentando o coronavírus
todos os dias. E vamos continuar, mas chegamos a
um patamar em que precisamos de ampla colaboração
e o saldo positivo é que os poderes estão unidos para
fazermos o que precisa ser feito", declarou o
governador.
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12 mortes por arma de fogo durante este mês
na Grande Ilha
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São Luís - Doze pessoas já foram assassinadas a tiros
durante este mês na Grande Ilha e apresentando uma
média de quatro casos por semana. Ainda ontem
faleceu o ex-presidiário Rafael Fontenele Ferraz, de 33
anos, no Socorrão II, localizado na área da Cidade
Operária. De acordo com a polícia, ele foi baleado nos
braços e no abdômen por dois criminosos, no último
dia 27, no bairro do Turu e tinha sido levado para o
hospital.

O caso está sendo investigado pela equipe da
Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP), mas, até o começo da noite não tinha registro
de prisão dos suspeitos. O delegado George Marques
declarou em entrevista à Mirante AM que somente na
tarde de quinta-feira, 27, que os familiares da vítima
compareceram à SHHP, localizada na Beira-Mar, e
disseram que Rafael Ferraz tinha vindo a falecer
durante o período da manhã no Socorrão II.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico
Legal (IML), no Bacanga, para ser periciado e o
resultado do exame pericial encaminhado para a
Polícia Civil. George Marques contou que o crime está
sendo investigado como homicídio e existe a
informação que a vítima teria envolvimento com venda
de droga como também rixa com alguns traficantes da
Grande Ilha.

No dia do crime, Rafael Ferraz foi abordado pelos
criminosos, na avenida Pai Inácio, nas proximidades
da Associação da Polícia Federal, no bairro do Turu.
Ele foi alvejado nos braços e no abdômen. Os
socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) foram acionados e levaram a vítima
para o Socorrão II.

Rafael Ferraz passou por tratamento cirúrgico, chegou
a ser internado na Unidade de Tratamento Cirúrgico
(UTI), mas, morreu na manhã de ontem. Enquanto, os
suspeitos fugiram em uma motocicleta, de marca e cor
não identificadas.

Ficha criminal

A polícia informou que Rafael Ferraz tinha passagem
por vários crimes. Ele é filho de um ex-policial civil e
havia dois mandados de prisão em seu desfavor. No
dia 9 de junho de 2016, chegou a ser preso em
companhia de um ex-policial militar, Willame de Sousa

Belgas, suspeitos de roubo, extorsão, falsidade
ideológica, falsificação de documentos e organização
criminosa, no bairro da Vila Nova.

Com eles, foram apreendidos 16 cartões de crédito e
de Previdência Social de instituições variadas e em
nomes de várias pessoas; cinco CPFs em nomes de
pessoas diversas; quatro carteiras de identidade da
Polícia Militar do Maranhão, sendo adulterada em
nome de Rafael Ferraz; duas CNHs em nome de
Rafael; nove carteiras de identidade em nomes de
várias pessoas.

Também a polícia encontrou dois passaportes; cinco
carteiras de trabalho e Previdência Social; e objetos
como relógios, chaves de veículos, quantia de R$ 170,
uma arma de fogo de brinquedo, celulares, além de
dois veículos modelos EcoSport e Ka. Eles se
passavam por agentes federais ou do Serviço de
Inteligência da polícia para oferecer 'proteção' a
pessoas que possuíam algum tipo de pendência em
troca de dinheiro.

Saiba Mais

Pessoas mortas a tiros neste mês na Grande Ilha

Fred Sousa Bezerra Pereira, de 39 anos, no Recanto
Turu

Luciene dos Santos Campos, de 37 anos, no Maiobão,
em Paço do Lumiar

Victor Cairon da Silva, de 19 anos, na Vila Vitória

Eleanderson Nascimento Mendes, de 24 anos, no
Bairro de Fátima

Domingos da Conceição Vale Viegas, de 25 anos, na
Vila Alexandre Tavares

Huildson dos Passos, de 21 anos, na Vila São Luís,
em São José de Ribamar

Um adolescente, de 15 anos, no Moropóia São José
de Ribamar

Gabriel Silva de Sousa, de 18 anos, no Jardim
América

1



IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 28 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Francinaldo da Silva Brito, de 22 anos, na Vila
Embratel

Um adolescente, de 17 anos, na Vila J. Lima, em São
José de Ribamar

José Humberto Reis Marques, de 60 anos, no Cinturão
Verde, na capital

Rafael Fontenele Ferraz, de 33 anos, no Turu

Fonte: Secretaria de Segurança Pública (SSP)
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