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Justiça determina que Câmara exonere
servidores sem concurso
A Justiça do Maranhão proferiu no final do mês de
maio mais uma decisão a favor dos aprovados no
concurso da Câmara Municipal de São Luís. O
certame foi realizado em 2019 e tem vigência até o
início do mês de julho.
Na última sexta-feira, 27, a Vara de Interesses Difusos
e Coletivos determinou a exoneração de servidores
contratados depois da Constituição de 1988 e que
reclamavam estabilidade. Em nova ação do Ministério
Público, o juiz Cristiano Simas de Sousa determinou
que o presidente da Câmara, vereador Osmar Filho
(PDT), apresente, no prazo de 30 dias, o efetivo
cumprimento dos termos da sentença, sob pena de
incidência de medidas de força a serem arbitradas
pelo magistrado.
A decisão, que vem pressionando o Parlamento
Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital
do certame desde muito antes da atual gestão,
determina também que o gestor da Casa comprove a
imediata exoneração dos servidores contratados
irregularmente sem concurso após 05/10/1988, ou
seja, que não estão amparados pela Constituição
Federal.

realização de concursos públicos no âmbito do Estado.
O parlamentar disse não concordar ser necessária a
prorrogação dos contratos por conta da pandemia,
quando órgãos como a Polícia Federal e a Polícia
Rodoviária Federal realizaram recentes certames para
a contratação de pessoal.
"Ela [a MP nº 354/21], implicitamente, suspende por
um ano a realização de concursos públicos em todo o
estado do Maranhão.
Então, eu não poderia nunca votar a favor de uma
medida como essa sob o pretexto de que hoje
estamos passando pela Covid-19, sendo que uma
semana atrás nós tivemos aqui no estado do
Maranhão concursos públicos da Polícia Federal, da
Polícia Rodoviária Federal. E eu não acredito que o
Governo do Estado necessitará de mais um ano para
prorrogar a execução de concursos públicos",
destacou.

Além disso, é necessário que a Câmara apresente
uma listagem completa de todos os servidores
exonerados, inclusive com ato de publicação oficial, e
promova a imediata nomeação dos candidatos
restantes que integram o Cadastro Reserva - ao que
parece restam 32 - até completar o total de 114.
A presidência da Casa vem tentando entrar em acordo
com o MP para o cumprimento da decisão de forma
assertiva e obedecendo os prazos determinados.
Mesmo em pleno período de pandemia, com essa
nova determinação, uma possível demissão em massa
não está descartada.
Prorrogação Enquanto isso, na Assembleia
Legislativa, os deputados estaduais aprovaram a
Medida Provisória nº 354/2021, que prorroga por mais
um ano os contratos de servidores temporários
admitidos sem concurso público pelo Governo do
Maranhão, por conta da pandemia de Covid-19.
Ao discutir o assunto, o deputado Adriano Sarney (PV)
manifestou- se contra o ato governamental, que,
segundo ele, na prática, suspende por mais um ano a
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Medidas restritivas - ESTADO MAIOR
ESTADO MAIOR

A pandemia da Covid-19 na Ilha de São Luís volta a
preocupar autoridades. Há receio de uma terceira
onda. A taxa de ocupação de leitos está próxima de
100% nas redes privadas e públicas tanto do estado
quanto dos municípios. Os poderes Judiciário e
Legislativos estadual e municipal - no último caso, o de
São Luís - decidiram suspender de novo as atividades
presenciais.
A ideia é de que o momento é para atitudes que
contribuam para combater o avanço da doença que já
matou mais de 8 mil maranhenses.
Já por parte dos poderes Executivos do estado e dos
municípios, a atenção parece estar voltada para a
vacinação. A exceção é a Prefeitura de São José de
Ribamar. O prefeito Julinho Matos (PL) assinou
decreto que estabelece restrições duras para evitar
aglomerações e, assim, novos casos do novo
coronavírus na cidade.
Por 15 dias, por exemplo, fica proibida a venda de
bebidas alcoólicas no município. Além desta, outras
medidas foram decretadas a fim de frear o avanço da
Covid-19 em Ribamar. Certamente Julinho Matos será
criticado, mas ele, neste momento difícil, optou por
preservar vidas.
Os demais prefeitos das cidades da Ilha têm
autonomia para seguir o exemplo em vez de aguardar
medidas vindas somente do Governo do Estado. Por
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), assim
como os estados, os municípios podem adotar
medidas de combate à pandemia. Por enquanto,
Eduardo Braide (Podemos), Eudes Barros (PL) e
Paula Azevedo (PCdoB) seguem replicando os
decretos estaduais em São Luís, Raposa e Paço do
Lumiar, respectivamente.

adotar, pelo menos de forma individual, medidas
restritivas mais duras neste momento.
Medidas Apesar de concordarem com uma
reavaliação das medidas propostas em documento
conjunto divulgado no dia 27 do mês passado, os
poderes são unânimes em afirmar que, por enquanto,
não há proposta nova para decretação de "lockdown".
Mesmo assim, o próprio governador Flávio Dino
(PCdoB), quando pode, faz questão de dizer que
"nenhuma proposta está descartada", nem mesmo o
lockdown.
Na Grande Ilha, por exemplo, a imunização "ainda
lenta" não causou melhora no quadro geral, que
registra ocupação de leitos de UTI de quase 98%.
Ida para o PSB Interlocutores próximos do governador
Flávio Dino estão em silêncio acerca de seu
movimento partidário para o PSB.
Especialistas entendem que, sem o alinhamento pleno
da base aliada quanto à sucessão governamental, não
vale a pena discutir qualquer mudança de sigla.
Mesmo assim, para alguns, a saída será inevitável
mas, por ora, o próprio Dino não quer misturar
assuntos políticos e sociais em meio à pandemia.
Lobby Membros do PSB, por sua vez, mantêm o lobby
para a migração de Flávio Dino aos quadros do
partido.
Consultada pela coluna, a direção nacional da sigla
social-brasileira voltou a dizer que o partido está "de
portas abertas" para o governador maranhense.
O deputado federal e um dos maiores defensores da
mudança, Bira do Pindaré (PSB), disse que as
conversas "estão adiantadas".

Expectativa A expectativa agora é quanto ao que
decidirá o governo estadual até o fim desta semana.
As decisões, provavelmente, serão tomadas em
conjunto com outros poderes, como Legislativo e
Judiciário.

Aliados convidados As conversas estão tão adiantadas
que o governador vem conversando com seus aliados.
O secretário de Segurança, Jefferson Portela, por
exemplo, deve compor o PSB.

Uma reunião entre os chefes dos poderes está
prevista para até a próxima sexta-feira, 4. Após este
encontro, medidas devem ser anunciadas.

O convite para entrar no partido socialista também
chegou ao deputado estadual Duarte Júnior, que hoje
ainda está no Republicanos.

Nem o governo estadual e nem os prefeitos da Ilha de
são Luís (com exceção de Julinho Matos) querem

Outros nomes com provável candidatura em 2022,
como Felipe Camarão (Educação), ainda tentam
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negociar com outras legendas. O PT é uma destas.
Decisão judicial A Câmara Municipal de São Luís terá
que exonerar servidores não concursados que
entraram na Casa depois da Constituição de 1988.
A decisão é da Justiça, que atendendo a pedido do
Ministério Público Estadual, determinou ainda a
nomeação de concursados de certame ocorrido em
2019.
O prazo para as mudanças é até julho. As demissões
já devem ser feitas e parte dos concursados (32 no
total) deve ser nomeada.
DE OLHO 3ª É A POSIÇÃO do Maranhão no ranking
nacional de estados que menos vacinou a população
com a segunda dose. Se considerar somente a região
Nordeste, o Maranhão é o que menos vacinou a dose
complementar.
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) fez críticas
ao governo do Maranhão devido à Medida Provisória
que suspende realização de concurso público por um
ano.
Segundo o parlamentar, na prática, ao prorrogar
prazos de contratações temporárias, o governo
estadual não precisará fazer concurso público.
Somente Adriano Sarney e o deputado do PSDB,
Wellington do Curso, votaram contrário à MP do
Palácio dos Leões.
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Justiça determina que Câmara exonere
servidores sem concurso
A Justiça do Maranhão proferiu no final do mês de
maio mais uma decisão a favor dos aprovados no
concurso da Câmara Municipal de São Luís. O
certame foi realizado em 2019 e tem vigência até o
início do mês de julho.
Na última sexta-feira, 27, a Vara de Interesses Difusos
e Coletivos determinou a exoneração de servidores
contratados depois da Constituição de 1988 e que
reclamavam estabilidade.
Em nova ação do Ministério Público, o juiz Cristiano
Simas de Sousa determinou que o presidente da
Câmara, vereador Osmar Filho (PDT), apresente, no
prazo de 30 dias, o efetivo cumprimento dos termos da
sentença, sob pena de incidência de medidas de força
a serem arbitradas pelo magistrado.
A decisão, que vem pressionando o Parlamento
Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital
do certame desde muito antes da atual gestão,
determina também que o gestor da Casa comprove a
imediata exoneração dos servidores contratados
irregularmente sem concurso após 05/10/1988, ou
seja, que não estão amparados pela Constituição
Federal.
Além disso, é necessário que a Câmara apresente
uma listagem completa de todos os servidores
exonerados, inclusive com ato de publicação oficial, e
promova a imediata nomeação dos candidatos
restantes que integram o Cadastro Reserva - ao que
parece restam 32 - até completar o total de 114.
A presidência da Casa vem tentando entrar em acordo
com o MP para o cumprimento da decisão de forma
assertiva e obedecendo os prazos determinados.
Mesmo em pleno período de pandemia, com essa
nova determinação, uma possível demissão em massa
não está descartada.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/06/02/justi
ca-determina-que-camara-exonere-servidores-semconcurso/
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Eduardo Nicolau faz balanço após um ano de
sua indicação ao cargo de PGJ
Ontem, 1ª de junho de 2021, completou 1 ano da
escolha do procurador de justiça Eduardo Nicolau
para o cargo de procurador-geral de justiça. A
solenidade de posse aconteceu no dia 15 de junho de
2020.
Na época da eleição, Eduardo Nicolau exercia o cargo
de corregedor-geral do MPMA pela terceira vez. Na
primeira, foi eleito para o biênio 2005/2007. Em 2017,
exerceu o segundo mandato. Em 2019, foi
reconduzido para o biênio que se encerraria em 2021.
O atual chefe do Ministério Público do Maranhão
ingressou na instituição em 1980. Atuou como
promotor de justiça nas comarcas de Cândido
Mendes, Pinheiro, Viana, Imperatriz, Codó e
Presidente Dutra, até chegar à capital.
Em 1992, foi promovido a procurador de justiça.
Além de corregedor-geral do MPMA, Eduardo Nicolau
exerceu o cargo de subprocurador-geral de justiça
para Assuntos Jurídicos.
AÇÕES
O foco da gestão de Eduardo Nicolau é a defesa dos
direitos humanos e se aproximar, cada vez mais, da
sociedade. O Programa de Atuação em Defesa de
Direitos Humanos (Padhum), está sendo implantado
pelo órgão para combater problemas urgentes da
população de maior vulnerabilidade social.
Os temas prioritários do Padhum foram identificados
por meio de estudos realizados pelo núcleo científico
da Secretaria para Assuntos Institucionais (Secinst):
pessoas em situação de rua, insegurança alimentar,
portadoras de HIV/AIDS, comunidades quilombolas,
vítimas de violência psicológica e das consequências
do feminicídio, racismo, LGBTfobia, misoginia e
outras formas de discriminação.

Centros de Apoio Operacional na estrutura do MPMA,
o de Enfrentamento à Violência de Gênero e do
Tribunal do Júri.
Outro ponto que vem sendo trabalhado por
determinação do procurador-geral de justiça são as
Promotorias de Justiça Descentralizadas.
Desenvolvido em parceria com a Defensoria Pública e
outros órgãos de defesa da sociedade, o projeto prevê
a instalação de promotorias em regiões como a área
Itaqui-Bacanga, Centro, Divinéia e Cidade Operária,
entre outras.
No caso do Centro da cidade, o projeto de lei de
doação do Solar do Ribeirão foi entregue à Câmara
Municipal no último dia 20. No prédio, além da
Promotoria de Justiça Distrital, deve funcionar uma
Promotoria de Defesa do Consumidor e outros órgãos
integrantes do Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor, facilitando o acesso ao cidadão.
Para o procurador-geral de justiça, sua gestão
enfrenta um momento dos mais graves na história do
país, com a pandemia do novo coronavírus. "É nesse
momento de dificuldade que a sociedade mais precisa
de nós. Temos tomado todas as precauções e seguido
rigorosamente os protocolos sanitários, mas o
Ministério Público do Maranhão não parou um único
dia. Pelo contrário, temos observado altos índices de
eficiência por parte de nossos membros e servidores,
em busca de garantir a vida, a saúde e todos os
demais direitos da população maranhense", avaliou
Eduardo Nicolau.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://fmnativa.com.br/2021/06/02/eduardo-nicolaufaz-balanco-apos-um-ano-de-sua-indicacao-ao-cargo-depgj/

Nesse contexto, foi criado o Núcleo de Promoção da
Diversidade (Nudiv). O Núcleo tem a atribuição de
propor objetivos estratégicos, ações, metas e
indicadores de melhoria e igualdade, voltados para o
público interno e externo do MPMA. O Nudiv também
deve colaborar com organizações da sociedade civil e
órgãos estatais com objetivos semelhantes.
Também foram criados, recentemente, mais dois
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Proibido o consumo de bebidas em bares e
praias de Ribamar
APrefeitura de São José de Ribamar tem se
preocupado com o aumento de casos de Covid-19 no
município e decidiu decretar novas medidas restritivas.
Porém, mesmo com o decreto, a vacinação em São
José de Ribamar segue com a força-tarefa para
vacinar a população em geral de 55 a 59 anos e novos
grupos prioritários, com o objetivo de acelerar a
imunização do máximo de ribamarenses possível,
sempre com a chegada de novas doses.
Entre algumas medidas do decreto, que valerá por 15
dias, a partir do dia 1° de junho, está a proibição do
consumo de bebidas alcoólicas em bares,
restaurantes, conveniências e estabelecimentos
comerciais, inclusive, nas praias que pertencem ao
município, funcionando apenas a retirada no local ou
delivery.
Além disso, para os restaurantes, lanchonetes, praça
de alimentação e similares, serão permitidas apenas
quatro pessoas por mesa e estas não podem consumir
bebidas alcoólicas. O estabelecimento deverá
funcionar de 9h às 20h, com 50% da capacidade.

Nova variante A identificação da variante indiana da
Covid-19 no Maranhão foi determinante para que o
prefeito Dr. Julinho decretasse medidas mais severas
para tentar conter o avanço da pandemia no
município. "O atual momento da pandemia, com
indicadores crescentes em todo o país, inclusive com
casos comprovados de nova variante, com potencial
possivelmente mais elevado de transmissibilidade", diz
um trecho do decreto.
É movida ainda pelo aumento exponencial de
pacientes infectados e internações ocasionados pela
Covid-19 no Maranhão na região metropolitana de São
Luís.
Implicações O prefeito ribamarense adotou as
medidas mais extremas por receio de descumprir as
medidas impostas pelos órgãos públicospara evitar a
disseminação do coronavírus pode levá-lo a ser
enquadrado nos crimes previstos nos artigos 268 e
330 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-o a penas
de um mês a um ano de prisão e de 15 dias a seis
meses de detenção e multas.

Cada restaurante, bar, barraca, lanchonete e/ou
similares, caso seja localizado nas praias da cidade de
São José de Ribamar, somente poderá ocupar o limite
máximo de 10 mesas, sendo quatro pessoas por
mesa, devendo funcionar das 9h até às 16h. As
academias funcionarão com 50% da capacidade, no
horário de 6h às 18h.
Também está proibida a realização de eventos em
estabelecimentos comerciais que possuem piscinas ou
similares.
Por fim, a Prefeitura decreta ponto facultativo nas
repartições públicas municipais nos dias 3 e 4 de
junho de 2021, com exceção para os serviços
essenciais, como, por exemplo, o Hospital Municipal, a
Maternidade Municipal e as Unidades Básicas de
Saúde (UBS).
Multa O descumprimento deste Decreto acarretará em
multa no valor entre R$ 500,00 e R$ 2.000,00 por cada
infração anotada. Em caso de reincidência, o
estabelecimento poderá ter sua licença suspensa ou
cassada.
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Apreensão de 30 mil litros de vodca revela
esquema criminoso de sonegação de ICMS
Uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz) do Maranhão e a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) possibilitou a apreensão de
aproximadamente 33 mil litros de vodca, com
documentação fiscal falsa, na semana passada. A
carga estava sendo transportada em um caminhão
que foi parado no km 260 da BR-010, nas
proximidades de Imperatriz. A apreensão revelou um
esquema criminoso de sonegação de ICMS na
comercialização de bebidas, envolvendo uma indústria
de São Paulo e grandes atacadistas com base no
Maranhão e no Pará.
A Sefaz já vinha investigando o esquema e repassou
as informações para a Polícia Rodoviária Federal. Os
dois órgãos, que possuem um convênio de
cooperação para combate a crimes fiscais, passaram
a monitorar o caminhão desde São Paulo. A PRF, de
posse da placa, fez a abordagem do caminhão no seu
posto, na unidade do povoado Lagoa Verde, nas
proximidades de Imperatriz. A Central de Operações
Interestaduais da Sefaz (COE) começou a desvendar
o esquema após identificar uma operação de
transporte ilegal de bebidas similar a outra que estava
sob ação no Pará.
Com a apreensão da carga de vodca pela Polícia
Rodoviária Federal, as mercadorias foram levadas
para o Posto Fiscal da Sefaz, na cidade de Itinga na
divisa com o Pará, onde foi feita conferência, inspeção
e autuação do transportador e detentor da carga. Na
ocasião, foi lançado pelos fiscais da Fazenda estadual
a cobrança do ICMS sonegado no valor de R$
125.346,42, acrescido da multa de 100% do valor do
imposto devido, totalizando R$ 250.692,84.

ESQUEMA DA SONEGAÇÃO A engenharia da
sonegação envolve uma empresa fantasma,
supostamente localizada em Cidelândia, no sul de
Brasília, que emite as notas fiscais de venda da bebida
para os atacadistas do Maranhão e do Pará, quando a
mercadoria é produzida e engarrafada por indústria de
São Paulo, também envolvida na sonegação do ICMS.
Segundo a Sefaz, o caminhão foi carregado com a
bebida na sede da indústria na cidade de Santa Rita
do Passo Quatro (SP). Já a nota fiscal de venda da
bebida foi emitida pela empresa fantasma de Brasília,
Distribuidora e Comercial de Bebidas Mundo das
Águas Eirelli e supostamente destinada a Marques
Distribuidora e Comercio de Bebidas Eirelli em
Manaus (AM), mas a mercadoria ficaria no Maranhão,
sem o pagamento do ICMS.
A Sefaz tem feito um grande esforço para controlar a
comercialização de produtos com irregularidade fiscal
nas divisas interestaduais do Maranhão e, para isso,
conta com o apoio fundamental da Polícia Rodoviária
Federal, que possui uma estrutura com mais de 450
postos nas rodovias brasileiras.
No ano de 2020, foram retidos para a cobrança do
ICMS diversos carregamentos de mercadorias com
documentação fiscal irregular ou sem documento fiscal
e que transitavam pelas rodovias do estado.

Foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência
(TCO) pela Polícia Rodoviária Federal e uma
representação para a Delegacia de Polícia Fazendária
estadual e ao Ministério Público para a abertura do
inquérito criminal na comarca de Itinga, tendo a
mercadoria ficado retida como prova do crime fiscal.
No depoimento do transportador da carga, um
caminhoneiro, de 35 anos, que dirigia um caminhão
Mercedes Benz, com placa de São José do Rio Preto
(SP), foi constatado o envolvimento de grandes
empresas atacadistas com base no Maranhão e no
Pará no esquema milionário de sonegação do ICMS.
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Procedimento do MP - CAXIAS EM OFF
CAXIAS EM OFF

acertos futuros...

O Ministério Público do Maranhão instaurou o
Procedimento Administrativo nº 007/2021- 5ª PJCX
para fiscalizar os serviços de saúde prestados aos
pacientes do SUS pela Interclínica Santa Terezinha
em Caxias/MA. A promotora Ana Cláudia Cruz dos
Anjos, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Caxias,
solicitou ao governo Fábio Gentil a juntada de cópia do
Contrato nº 002/2017 (Processo Administrativo nº
836/2017), firmado entre o Município de Caxias e a
Interclínica Santa Terezinha (André Edward
Gonçalves-ME - CNPJ: 35.203.256/0001-80), visando
à prestação dos serviços de saúde, de forma
complementar ao SUS, de Fisioterapia, Patologia
Clínica, Radiografia, Ecocardiografia, Ultrassonografia,
Esofagogastroduodenografia, Eletrocardiograma,
Mamografia Unilateral e Tomografia Computadorizada
de Coluna. O MP ainda determinou ao secretário
municipal de Saúde de Caxias, Carlos Alberto, que
encaminhe cópia do respectivo contrato vigente
celebrado entre o Município de Caxias e a Interclínica
Santa Terezinha, bem como respectivos aditivos
(termos de prorrogação de prazo).

Oposição ...De pouca visibilidade, porém, é a
movimentação dos que se mantêm na trincheira da
oposição.

Gaeco federal Tal como recentemente criado pelo
procurador-geral da República, Augusto Aras, no
estado de Minas Gerais, também deverá ser criado em
Caxias MA o Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado no Ministério Público Federal
(Gaeco)...
Crime organizado ...O grupo comum à maioria dos
órgãos ministeriais estaduais terá sua equipe com
essa finalidade contando com uma estrutura
permanente e especializada de apoio a investigações
envolvendo crime organizado e delitos de natureza
complexa.
Ensaio Embora ainda timidamente, os agentes
políticos do leste maranhense já ensaiam os primeiros
passos na direção da disputa estadual de 2022...

Quem está se virando como pode, até agora, são os
aliados do governo que também almejam lançar
candidatura em 2022...
Disputa restrita ...Ou seja, a disputa em 2022 tenderia
a ficar restrita na região aos próprios aliados do
governo, os quais pensam em sair candidatos a
deputado estadual e a federal no pleito que se
aproxima.
Primeira vez A propósito, vale relembrar que é a
primeira vez na história da Princesa do Sertão
maranhense em que, concomitantemente, estão na
chefia do Executivo e na chefia do Legislativo locais
dois políticos consanguíneos. Fábio Gentil e Teódulo
Aragão, que são primos...
Formação dominante ...Nunca antes Caxias sequer
chegara perto de uma formação dominante similar.
Nessa situação, portanto, é natural que o meio político
regional veja a hegemonia política da família Gentil
como algo definitivo...
17 cadeiras ...Embora a coligação governista só tenha
conseguido 16 das 19 cadeiras do Parlamento em
2020, a troca de trincheira por Luís Lacerda (PCdoB),
que saltou da oposição para a órbita do Palácio da
Cidade num piscar de olhos, aumentou em mais um
assento a claque palaciana na Casa do Povo
caxiense...
Ameaças ...Mas na política as coisas não são assim
tão preto no branco.
Veja-se, por exemplo, a recente revolta do vereador
Darlan e suas ameaças de rompimento com o grupo
Gentil...

Movimentação ...Decerto que à frente de todos
caminha nessa seara a filha do prefeito Fábio Gentil.
Com o estímulo do pai, a rebenta do mandatário
caxiense se movimenta em vários lugares da zona
urbana e da zona rural fazendo campanha
abertamente...

Inimigo ...Mesmo assim, de fato, até agora, somente
os vereadores Daniel Barros (PDT) e Charles James
(Solidariedade) se mantêm na oposição. Pois por
enquanto Darlan ainda não vestiu para valer a farda de
inimigo do Palácio da Cidade...

Acertos ...Mas os seus pretensos concorrentes
também já se viram como podem. Por enquanto, os
últimos agem mais nos bastidores, tentando firmar

Labuta ...Dessa maneira a labuta de Daniel Barros e
Charles James na Câmara de Caxias é a mesma
desde o início da nova legislatura. No dia a dia do
4
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Legislativo, eles são 2 contra 17 em plenário!
Boletim O boletim de segunda-feira passada (31/05)
da Prefeitura de Caxias registrava 12.269 casos e 366
óbitos pela covid-19 no município...
Recuperadas ...Ainda de acordo com o boletim oficial
do governo, o número de pessoas que se recuperaram
chegou a 11.0522...
Em alta ...No caso, foram mais duas mortes no
município... Ou seja, prossegue em alta o aumento de
casos e de óbitos.
GONZO Os roxos - Governistas roxos já começam o
processo de blindagem em torno de Amanda Gentil e
da sua candidatura a deputada federal. Esse pessoal,
que segue piamente o que determina o núcleo duro
palaciano, deverá ir com tudo para cima dos
concorrentes da moça!!! Gaeco - A criação do Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado no Ministério Público Federal (Gaeco)
em Caxias é esperada para breve, segundo fontes da
polícia... No caso de Minas Gerais, a instalação foi
rápida!!!
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Ação conjunta resgata idosa de 104 anos que
estava abandonada
Uma idosa de 104 anos, que estava abandonada há
alguns meses em sua residência no bairro Lagoa Azul,
em Rosário, em condições totalmente insalubres, foi
resgatada, nessa terça-feira, 1º, após intervenção do
Ministério Público do Maranhão, com o apoio da
Secretaria Municipal de Assistência Social e do
Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
Depois da visita das instituições ao endereço da idosa,
constatando os maus-tratos a que estava submetida,
ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de
Rosário, onde está recebendo os cuidados médicos, A
ação ocorreu após denúncia encaminhada à 2ª
Promotoria de Justiça de Rosário pelo Conselho do
Idoso. A titular da promotoria, Fabíola Fernandes
Ferreira, ao tomar conhecimento dos fatos, solicitou
apoio da Secretaria de Assistência Social e do
Conselho para a constatação dos fatos denunciados.
"Lá foi confirmado que ela morava sozinha, num
ambiente bastante hostil, sujo, sem nenhum apoio
familiar. Ela estava bastante desidratada, sem se
alimentar, aparentemente há vários dias", relatou a
promotora de justiça.
De imediato, a Secretaria de Assistência Social
efetivou o encaminhamento da senhora para o
hospital.
Segundo levantamentos preliminares do Ministério
Público, a idosa tem apenas um filho, que não foi
localizado e estaria com a posse do cartão
previdenciário e da carteira de identidade da mãe. O
único documento pessoal dela que foi encontrado é a
carteira profissional.
PROVIDÊNCIAS Como providências a serem
adotadas pelo Ministério Público, assim que a idosa
receber alta do hospital, ela será encaminhada para a
Casa do Idoso, já que não foi localizado nenhum
parente dela até o momento.
Por outro lado, de acordo com a promotora de justiça
Fabíola Ferreira, o filho será procurado para que
sejam tomadas medidas de natureza criminal e cível
contra ele. "Nós constatamos que houve maus-tratos,
abandono e apropriação do benefício previdenciário da
idosa", informou.
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Servidores sem concurso serão exonerados
Após oito anos de disputa judicial, o impasse em torno
dos servidores contratados da Câmara Municipal de
São Luís (CMSL) ganhou novos capítulos na última
sexta-feira (28/05). Por força da Ação Civil Pública
promovida pelo Ministério Público em 2013, o juiz
Cristiano Simas de Sousa, respondendo pela Vara de
Interesses Difusos e Coletivos, obriga o Legislativo
ludovicense a exonerar todos os funcionários
irregulares que entraram após o dia 05 de outubro de
1988 e a contratar os concursados.
Com a decisão, o presidente da Câmara, vereador
Osmar Filho (PDT), terá um prazo de 30 dias, para o
cumprimento dos termos da sentença, sob pena de
incidência de medidas de força a serem arbitradas
pelo magistrado. A medida irá afetar cerca de 114
funcionários que prestam serviços ao longo dos anos
na Casa e, por consequência, deve beneficiar os
concur-sados que serão chamados para preencher os
postos que deverão ficar vagos.
"É necessário que a Câmara apresente uma listagem
completa de todos os servidores exonerados, inclusive
com ato de publicação oficial, e promova a imediata
nomeação dos candidatos restantes que integram o
Cadastro Reserva - ao que parece restam 32 - até
completar o total de 114", diz trecho da sentença.
Em sua decisão, o magistrado obriga o Parlamento
Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital
do certame desde muito antes da atual gestão,
determina também que o gestor da Casa comprove a
imediata exoneração dos servidores contratados
irregularmente sem concurso após 05/10/1998, ou
seja, que não estão amparados pela Constituição
Federal.
Cronologia do caso A disputa judicial que pede a
exoneração vem ocorrendo desde 2013, em
decorrência de um acordo homologado pelo juízo da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos, ainda sob a
gestão anterior desta Casa, em provocação feita pelo
Parquet. Na época, foi consignado a realização de
concurso público, bem como o desligamento de
servidores eventualmente contratados sem concurso
público após 5.10.1988.
Em 2019, após a homologação do concurso público, o
mesmo magistrado proferiu decisão determinando a
nomeação dos aprovados dentro do número de vagas,
vinculando ao desligamento de servidores contratados
ilegalmente após 5.10.1988.

Feita nomeação dos primeiros servidores efetivos e
feito um desligamento em 2019, o restante das
nomeações ocorreriam em 2020 (março e maio),
porém, com os efeitos da pan-demia que assolou
repentinamente o Brasil naquele ano, as nomeações e
eventuais desligamentos, foram suspensos pela
Gestão.
Passado o período crítico, a Casa voltou a fazer a
nomeação de todos os candidatos aprovados dentro
do número de vagas ainda em 2020.
Em 2021, mais precisamente em janeiro, o MP mesmo
tendo acompanhado todas as fases do Certame,
desde a divulgação do edital em 2018, promoveu o
ajuizamento da Ação Civil Pública n°. 080380889.2021.8.10.0001, do qual resultou em acordo
homologado novamente pelo juízo da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos, do qual o Legislativo,
juntamente com a Fundação Sousân-drade (FSADU),
responsável pelo Concurso, realizaria heteroidentificação de candidatos classificados para as vagas
reservadas para Pretos e Pardos, fazendo com que
esses fossem incluídos em uma nova nomeação para
vagas disponíveis, após a desistência de candidatos
convocados anteriormente para nomeação.
Cumprida essa exigência ainda no mês de maio deste
ano, conforme decisão homologatória, a Câmara
solicitou ao IPAM, órgão responsável pela realização
dos exames admissionais dos servidores efetivos,
cronograma para nova convocação de candidatos,
fase em que se aguarda a resposta oficial do IPAM
com o calendário ainda para início deste mês de
junho.
No entanto, no dia 28 de maio, foi proferida decisão
nos autos da ACP 0807651- 67.2018.8.10.0001
determinando a intimação do presidente Osmar Filho,
para informar, no prazo de 30 dias, se houve o
cumprimento das nomeações, bem como o
desligamento de servidores contratados sem concurso
público após 5.10.1988, atendendo a expresso pedido
do Ministério Público, ou seja, fazendo referência à
decisão da própria Vara de Interesses Difusos e
Coletivos proferida em 2019.
Dessa forma, não obstante a Casa ter se organizado
para promover o fiel cumprimento da determinação
judicial, feita pelo órgão ministerial, ante o advento do
momento mais crítico da pandemia da Covid-19, este
Poder Legislativo, cumpridor da Constituição Federal,
bem como de decisões judiciais que expressam o
1
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dever legal do administrador público, em que pese o
lamento da dor do corte, não vê alternativa, se não o
cumprimento da decisão judicial, o que vem ocorrendo
desde 2019, para o fiel atendimento de acordo judicial
homologado desde 2018 por esta Casa Legislativa,
frente ao MP e Poder Judiciário.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.383.orig.pdf
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Servidores sem concurso da Câmara de São
Luís serão exonerados por decisão judicial
Após oito anos de disputa judicial, o impasse em tomo
dos servidores contratados da Câmara Municipal de
São Luis (CMSL) ganhou novos capítulos na última
sexta-feira (28/05). Por força da Ação Civil Pública
promovida pelo Ministério Público em 2013. o juiz
Cristiano Simas de Sousa, respondendo pela Vara de
Interesses Difusos e Coletivos. obriga o Legislativo
ludovicense a exonerar todos os funcionários
irregulares que entraram após o dia 05 de outubro de
1988 e a contratar os concursados.
Com a decisão, o presidente da Câmara, vereador
Osmar Filho (PDT), terá um prazo de 30 dias, para o
cumprimento dos termos da sentença, sob pena de
incidência de medidas de força a serem arbitradas
pelo magistrado. A medida irá afetar cerca de 114
funcionários que prestam serviços ao longo dos anos
na Casa e. por consequência, deve beneficiar os
concursados que serão chamados para preencher os
postos que deverão ficar vagos "É necessário que a
Câmara apresente uma listagem completa de todos os
servidores exonerados, inclusive com ato de
publicação oficial, e promova a imediata nomeação
dos candidatos restantes que integram o Cadastro
Reserva - ao que parece restam 32 - até completar o
total de 114". diz trecho da sentença.
Em sua decisão, o magistrado obriga o Parlamento
Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital
do certame desde muito antes da atual gestão,
determina também que o gestor da Casa comprove a
imediata exoneração dos servidores contratados
irregularmente sem concurso após 05/10/1998. ou
seja, que não estão amparados pela Constituição
Federal.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/02062021
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Apreensão de 33 mil litros de vodca revela
esquema criminoso de sonegação de ICMS
Uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz) do Maranhão e a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) possibilitou a apreensão de
aproximadamente 33 mil litros de vodca, com
documentação fiscal falsa, na semana passada. A
carga estava sendo transportada em um caminhão
que foi parado no km 260 da BR-010, nas
proximidades de Imperatriz. A apreensão revelou um
esquema criminoso de sonegação de ICMS na
comercialização de bebidas, envolvendo uma indústria
de São Paulo e grandes atacadistas com base no
Maranhão e no Pará.
A Sefaz já vinha investigando o esquema e repassou
as informações para a Polícia Rodoviária Federal. Os
dois órgãos, que possuem um convênio de
cooperação para combate a crimes fiscais, passaram
a monitorar o caminhão desde São Paulo. A PRF, de
posse da placa, fez a abordagem do caminhão no seu
Posto, na unidade do povoado Lagoa Verde, nas
proximidades de Imperatriz.
A Central de Operações Interestaduais da Sefaz
(COE) começou a desvendar o esquema após
identificar uma operação de transporte ilegal de
bebidas similar a outra que estava sob ação no Pará.
Com a apreensão da carga de vodca pela Polícia
Rodoviária Federal, as mercadorias foram levadas
para o Posto Fiscal da Sefaz, na cidade de Itinga na
divisa com o Pará, onde foi feita conferência, inspeção
e autuação do transportador e detentor da carga. Na
ocasião, foi lançado pelos fiscais da Fazenda estadual
a cobrança do ICMS sonegado no valor de R$
125.346,42, acrescido da multa de 100% do valor do
imposto devido, totalizando R$ 250.692,84.
Foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência
(TCO) pela Polícia Rodoviária Federal e uma
representação para a Delegacia de Polícia Fazendária
estadual e ao Ministério Público para a abertura do
inquérito criminal na comarca de Itinga, tendo a
mercadoria ficado retida como prova do crime fiscal.

Esquema da sonegação A engenharia da sonegação
envolve uma empresa fantasma, supostamente
localizada em Cidelândia, no sul de Brasília, que emite
as notas fiscais de venda da bebida para os
atacadistas do Maranhão e do Pará, quando a
mercadoria é produzida e engarrafada por indústria de
São Paulo, também envolvida na sonegação do ICMS.
Segundo a Sefaz, o caminhão foi carregado com a
bebida na sede da indústria na cidade de Santa Rita
do Passo Quatro (SP). Já a nota fiscal de venda da
bebida foi emitida pela empresa fantasma de Brasília,
Distribuidora e Comercial de Bebidas Mundo das
Águas Eirelli e supostamente destinada a Marques
Distribuidora e Comercio de Bebidas Eirelli em
Manaus (AM), mas a mercadoria ficaria no Maranhão,
sem o pagamento do ICMS.
A Sefaz tem feito um grande esforço para controlar a
comercialização de produtos com irregularidade fiscal
nas divisas interestaduais do Maranhão e, para isso,
conta com o apoio fundamental da Polícia Rodoviária
Federal, que possui uma estrutura com mais de 450
postos nas rodovias brasileiras.
No ano de 2020, foram retidos para a cobrança do
ICMS diversos carregamentos de mercadorias com
documentação fiscal irregular ou sem documento fiscal
e que transitavam pelas rodovias do estado.
Danos da sonegação Dados dos institutos de pesquisa
da área tributária estimam que a sonegação do ICMS
em todo país alcança 18% do valor total do ICMS
arrecadado.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/295/202
10602.pdf

No depoimento do transportador da carga, um
caminhoneiro, de 35 anos, que dirigia um caminhão
Mercedes Benz, com placa de São José do Rio Preto
(SP), foi constatado o envolvimento de grandes
empresas atacadistas com base no Maranhão e no
Pará no esquema milionário de sonegação do ICMS.
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Violência contra a mulher é debatida na
ESMP
O tema "Direito e gê nero no contexto de atuação em
júris de feminicídio" foi discutido nesta segunda-feira,
31 de maio, em palestra virtual promovida pela Escola
Superior do Ministério Público do Maranhão
(ESMP), proferida pela promotora de justiça do
Ministério Público do Paraná, mestra em estudos
sobre mulheres, Mariana Seifert Bazzo. O encontro foi
transmitido pelo canal da ESMP no YouTube.
A atividade também marcou a inauguração dos
Centros de Apoio Operacionais de Enfrentamento à
Violência de Gênero e do Tribunal do Júri.
Na abertura, a diretora da ESMP, promotora de justiça
Karla Adriana Farias Vieira destacou a importância da
criação dos novos Centros de Apoio, que vão ajudar
nas políticas de combate à violência contra a
mulher, e ressaltou o currículo da palestrante Mariana
Seifert Bazzo, coautora do livro "Crimes contra
mulheres: Lei Maria da Penha, crimes sexuais e
feminicídio".
"Essa atividade vai fazer parte de um ciclo de estudos
sobre violência de gênero. Esse tipo de crime é
sempre um duplo ataque: atinge a vítima e o direito à
igualdade de gênero, dois bens que devem ser
protegidos pelo Ministério Público".
Em seguida, a coordenadora do CAOp de
Enfrentamento à Violência de Gênero, Sandra
Fagundes Garcia, apresentou a composição e os
projetos do órgão recém-criado e informou que a
palestra foi um pedido dos dois novos Centros de
Apoio. "O tema feminicídio afeta ambos os CAOps.

deve influenciar outros MPs do Brasil a seguir o
exemplo. "É um avanço para o benefício da sociedade.
Foi um recorte necessário que vocês tiveram a ideia
de fazer e implementar.
Desejo sorte nesse trabalho".
Em seguida, explicou que o livro "Crimes contra
mulheres: Lei Maria da Penha, crimes sexuais e
feminicídio" foi baseado na dissertação de mestrado
dela apresentado na Universidade Aberta de Portugal.
"Nós precisávamos juntar estudos de gênero e
estudos jurídicos. Essa obra faz essa tentativa no
âmbito do Direito Penal".
Como introdução ao tema da palestra, a promotora de
justiça do MPPR fez a distinção de sexo e gênero.
"Sexo é biológico, a função reprodutora.
Já o gênero é analítico e muita muito, é sociocultural, é
dinâmico e arbitrário. É preciso ter o conhecimento da
categoria analítica de gênero para tratarmos da
violência contra a mulher. Do contrário, nem
entendermos o fenômeno", completou.
Também acompanharam a atividade os promotores de
justiça Fábio Henrique Meirelles, Felipe Boghossian
Soares, Paula Cortez, Aline Matos Pires e Selma
Regina Martins.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/295/202
10602.pdf

Por isso, pensamos na exposição desse assunto".
O promotor de justiça, Sandro Lobato de Carvalho,
fez a apresentação do CAOp do Tribunal do Júri e
destacou a importância do trabalho desenvolvido pela
promotora de justiça Mariana Bazzo. "O livro da
palestrante é obrigatório para quem atua no Tribunal
do Júri e no combate à violência de gênero. Por isso,
não existe escolha melhor do que a palestra de
Mariana Bazzo para o início do trabalho dos novos
Centros de Apoio", disse.
A palestrante Mariana Bazzo parabenizou o MPMA
pela criação dos dois Centros de Apoio, afirmando que
a iniciativa além de muito importante, é inovadora e
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Governador Flávio Dino suspende eventos
entre quinta (3) e domingo (6) no Maranhão
O governador do Maranhão, Flávio Dino, editou um
decreto nesta terça-feira (1º) suspendendo eventos no
estado entre quinta-feira (3) e domingo (6). A medida
foi anunciada por meio das redes sociais e tem como
objetivo contribuir para a redução da circulação de
pessoas e evitar que medidas mais enérgicas sejam
adotadas futuramente.
Devido a data religiosa de Corpus Christi comemorado
nesta quinta-feira (3), Flávio Dino resolveu estender o
feriado e decretou, também, ponto facultativo na sextafeira (4) para servidores estaduais.
Em relação aos eventos privados e municipais, caberá
aos prefeitos tratar de acordo com a situação de sua
cidade.
Na última sexta-feira (29) o Ministério Público do
Maranhão (MPMA), a Defensoria Pública (DPE/MA) e
o Tribunal de Contas do Estado (TCE), emitiram
recomendação, ao Governo do Estado, para que
sejam adotadas ações urgentes e mais restritivas de
enfrentamento à pandemia de Covid-19.
A ação conjunta da Defensoria Pública, Ministério
Público e Tribunal de Contas ocorre em virtude dos
dados apontados nos boletins epidemiológicos que
demostram um aumento nos casos de Covid-19 no
Maranhão.
Site:
https://centraldenoticias.radio.br/2021/06/02/governadorflavio-dino-suspende-eventos-entre-quinta-3-e-domingo6-no-maranhao/
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Justiça determina que Câmara exonere
servidores sem concurso
A Justiça do Maranhão proferiu no final do mês de
maio mais uma decisão a favor dos aprovados no
concurso da Câmara Municipal de São Luís. O
certame foi realizado em 2019 e tem vigência até o
início do mês de julho.
Na última sexta-feira, 27, a Vara de Interesses Difusos
e Coletivos determinou a exoneração de servidores
contratados depois da Constituição de 1988 e que
reclamavam estabilidade.
Em nova ação do Ministério Público, o juiz Cristiano
Simas de Sousa determinou que o presidente da
Câmara, vereador Osmar Filho (PDT), apresente, no
prazo de 30 dias, o efetivo cumprimento dos termos da
sentença, sob pena de incidência de medidas de força
a serem arbitradas pelo magistrado.
A decisão, que vem pressionando o Parlamento
Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital
do certame desde muito antes da atual gestão,
determina também que o gestor da Casa comprove a
imediata exoneração dos servidores contratados
irregularmente sem concurso após 05/10/1988, ou
seja, que não estão amparados pela Constituição
Federal.
Além disso, é necessário que a Câmara apresente
uma listagem completa de todos os servidores
exonerados, inclusive com ato de publicação oficial, e
promova a imediata nomeação dos candidatos
restantes que integram o Cadastro Reserva - ao que
parece restam 32 - até completar o total de 114.
A presidência da Casa vem tentando entrar em acordo
com o MP para o cumprimento da decisão de forma
assertiva e obedecendo os prazos determinados.
Mesmo em pleno período de pandemia, com essa
nova determinação, uma possível demissão em massa
não está descartada.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/06/02/justi
ca-determina-que-camara-exonere-servidores-semconcurso/
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Eduardo Nicolau faz balanço após um ano de
sua indicação ao cargo de PGJ
Ontem, 1ª de junho de 2021, completou 1 ano da
escolha do procurador de justiça Eduardo Nicolau
para o cargo de procurador-geral de justiça. A
solenidade de posse aconteceu no dia 15 de junho de
2020.
Na época da eleição, Eduardo Nicolau exercia o cargo
de corregedor-geral do MPMA pela terceira vez. Na
primeira, foi eleito para o biênio 2005/2007. Em 2017,
exerceu o segundo mandato. Em 2019, foi
reconduzido para o biênio que se encerraria em 2021.
O atual chefe do Ministério Público do Maranhão
ingressou na instituição em 1980. Atuou como
promotor de justiça nas comarcas de Cândido
Mendes, Pinheiro, Viana, Imperatriz, Codó e
Presidente Dutra, até chegar à capital.
Em 1992, foi promovido a procurador de justiça.
Além de corregedor-geral do MPMA, Eduardo Nicolau
exerceu o cargo de subprocurador-geral de justiça
para Assuntos Jurídicos.
AÇÕES
O foco da gestão de Eduardo Nicolau é a defesa dos
direitos humanos e se aproximar, cada vez mais, da
sociedade. O Programa de Atuação em Defesa de
Direitos Humanos (Padhum), está sendo implantado
pelo órgão para combater problemas urgentes da
população de maior vulnerabilidade social.
Os temas prioritários do Padhum foram identificados
por meio de estudos realizados pelo núcleo científico
da Secretaria para Assuntos Institucionais (Secinst):
pessoas em situação de rua, insegurança alimentar,
portadoras de HIV/AIDS, comunidades quilombolas,
vítimas de violência psicológica e das consequências
do feminicídio, racismo, LGBTfobia, misoginia e
outras formas de discriminação.

Centros de Apoio Operacional na estrutura do MPMA,
o de Enfrentamento à Violência de Gênero e do
Tribunal do Júri.
Outro ponto que vem sendo trabalhado por
determinação do procurador-geral de justiça são as
Promotorias de Justiça Descentralizadas.
Desenvolvido em parceria com a Defensoria Pública e
outros órgãos de defesa da sociedade, o projeto prevê
a instalação de promotorias em regiões como a área
Itaqui-Bacanga, Centro, Divinéia e Cidade Operária,
entre outras.
No caso do Centro da cidade, o projeto de lei de
doação do Solar do Ribeirão foi entregue à Câmara
Municipal no último dia 20. No prédio, além da
Promotoria de Justiça Distrital, deve funcionar uma
Promotoria de Defesa do Consumidor e outros órgãos
integrantes do Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor, facilitando o acesso ao cidadão.
Para o procurador-geral de justiça, sua gestão
enfrenta um momento dos mais graves na história do
país, com a pandemia do novo coronavírus. "É nesse
momento de dificuldade que a sociedade mais precisa
de nós. Temos tomado todas as precauções e seguido
rigorosamente os protocolos sanitários, mas o
Ministério Público do Maranhão não parou um único
dia. Pelo contrário, temos observado altos índices de
eficiência por parte de nossos membros e servidores,
em busca de garantir a vida, a saúde e todos os
demais direitos da população maranhense", avaliou
Eduardo Nicolau.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://fmnativa.com.br/2021/06/02/eduardo-nicolaufaz-balanco-apos-um-ano-de-sua-indicacao-ao-cargo-depgj/

Nesse contexto, foi criado o Núcleo de Promoção da
Diversidade (Nudiv). O Núcleo tem a atribuição de
propor objetivos estratégicos, ações, metas e
indicadores de melhoria e igualdade, voltados para o
público interno e externo do MPMA. O Nudiv também
deve colaborar com organizações da sociedade civil e
órgãos estatais com objetivos semelhantes.
Também foram criados, recentemente, mais dois
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Idosa que vivia em condições precárias é
resgatada no MA
Uma idosa de 104 anos, que estava abandonada há
alguns meses em sua residência no bairro Lagoa Azul,
em Rosário (Região Metropolitana de São Luís) em
condições totalmente insalubres, foi resgatada, nesta
terça-feira (1º), após intervenção do Ministério
Público do Maranhão, com o apoio da Secretaria
Municipal de Assistência Social e do Conselho
Municipal da Pessoa Idosa.

idosa", informou.
Fonte: MPMA
Site: http://www.suacidade.com/noticias/cidades/idosaque-vivia-em-condicoes-precarias-e-resgatada-no-ma

Depois da visita das instituições ao endereço da idosa,
constatando os maus- tratos a que estava submetida,
ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de
Rosário, onde está recebendo os cuidados médicos,
A ação ocorreu após denúncia encaminhada à 2ª
Promotoria de Justiça de Rosário pelo Conselho do
Idoso. A titular da promotoria, Fabíola Fernandes
Ferreira, ao tomar conhecimento dos fatos, solicitou
apoio da Secretaria de Assistência Social e do
Conselho para a constatação dos fatos denunciados.
"Lá foi confirmado que ela morava sozinha, num
ambiente bastante hostil, sujo, sem nenhum apoio
familiar. Ela estava bastante desidratada, sem se
alimentar, aparentemente há vários dias", relata a
promotora de justiça.
De imediato, a Secretaria de Assistência Social
efetivou o encaminhamento da senhora para o
hospital.
Segundo levantamentos preliminares do Ministério
Público, a idosa tem apenas um filho, que não foi
localizado e estaria com a posse do cartão
previdenciário e da carteira de identidade da mãe. O
único documento pessoal dela que foi encontrado é a
carteira profissional.
PROVIDÊNCIAS
Como providências a serem adotadas pelo Ministério
Público, assim que a idosa receber alta do hospital,
ela será encaminhada para a Casa do Idoso, já que
não foi localizado nenhum parente dela até o
momento.
Por outro lado, de acordo com a promotora de justiça
Fabíola Ferreira, o filho será procurado para que
sejam tomadas medidas de natureza criminal e cível
contra ele. "Nós constatamos que houve maus-tratos,
abandono e apropriação do benefício previdenciário da
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Servidores sem concurso da Câmara de São
Luís serão exonerados por decisão judicial
Após oito anos de disputa judicial, o impasse em torno
dos servidores contratados da Câmara Municipal de
São Luís (CMSL) ganhou novos capítulos na última
sexta-feira (28/05). Por força da Ação Civil Pública
promovida pelo Ministério Público em 2013, o juiz
Cristiano Simas de Sousa, respondendo pela Vara de
Interesses Difusos e Coletivos, obriga o Legislativo
ludovicense a exonerar todos os funcionários
irregulares que entraram após o dia 05 de outubro de
1988 e a contratar os concursados.
Com a decisão, o presidente da Câmara, vereador
Osmar Filho (PDT), terá um prazo de 30 dias, para o
cumprimento dos termos da sentença, sob pena de
incidência de medidas de força a serem arbitradas
pelo magistrado. A medida irá afetar cerca de 114
funcionários que prestam serviços ao longo dos anos
na Casa e, por consequência, deve beneficiar os
concursados que serão chamados para preencher os
postos que deverão ficar vagos.
"É necessário que a Câmara apresente uma listagem
completa de todos os servidores exonerados, inclusive
com ato de publicação oficial, e promova a imediata
nomeação dos candidatos restantes que integram o
Cadastro Reserva - ao que parece restam 32 - até
completar o total de 114", diz trecho da sentença.
Em sua decisão, o magistrado obriga o Parlamento
Municipal a cumprir todos os itens e prazos do edital
do certame desde muito antes da atual gestão,
determina também que o gestor da Casa comprove a
imediata exoneração dos servidores contratados
irregularmente sem concurso após 05/10/1998, ou
seja, que não estão amparados pela Constituição
Federal.
Cronologia do caso
A disputa judicial que pede a exoneração vem
ocorrendo desde 2013, em decorrência de um acordo
homologado pelo juízo da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos, ainda sob a gestão anterior desta Casa,
em provocação feita pelo Parquet. Na época, foi
consignado a realização de concurso público, bem
como o desligamento de servidores eventualmente
contratados sem concurso público após 5.10.1988.
Em 2019, após a homologação do concurso público, o
mesmo magistrado proferiu decisão determinando a

nomeação dos aprovados dentro do número de vagas,
vinculando ao desligamento de servidores contratados
ilegalmente após 5.10.1988.
Feita nomeação dos primeiros servidores efetivos e
feito um desligamento em 2019, o restante das
nomeações ocorreriam em 2020 (março e maio),
porém, com os efeitos da pandemia que assolou
repentinamente o Brasil naquele ano, as nomeações e
eventuais desligamentos, foram suspensos pela
Gestão.
Passado o período crítico, a Casa voltou a fazer a
nomeação de todos os candidatos aprovados dentro
do número de vagas ainda em 2020.
Em 2021, mais precisamente em janeiro, o MP mesmo
tendo acompanhado todas as fases do Certame,
desde a divulgação do edital em 2018, promoveu o
ajuizamento da Ação Civil Pública nº. 080380889.2021.8.10.0001, do qual resultou em acordo
homologado novamente pelo juízo da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos, do qual o Legislativo,
juntamente com a Fundação Sousândrade (FSADU),
responsável pelo Concurso, realizaria
heteroidentificação de candidatos classificados para as
vagas reservadas para Pretos e Pardos, fazendo com
que esses fossem incluídos em uma nova nomeação
para vagas disponíveis, após a desistência de
candidatos convocados anteriormente para nomeação.
Cumprida essa exigência ainda no mês de maio deste
ano, conforme decisão homologatória, a Câmara
solicitou ao IPAM, órgão responsável pela realização
dos exames admissionais dos servidores efetivos,
cronograma para nova convocação de candidatos,
fase em que se aguarda a resposta oficial do IPAM
com o calendário ainda para início deste mês de
junho.
No entanto, no dia 28 de maio, foi proferida decisão
nos autos da ACP 0807651- 67.2018.8.10.0001
determinando a intimação do presidente Osmar Filho,
para informar, no prazo de 30 dias, se houve o
cumprimento das nomeações, bem como o
desligamento de servidores contratados sem concurso
público após 5.10.1988, atendendo a expresso pedido
do Ministério Público, ou seja, fazendo referência à
decisão da própria Vara de Interesses Difusos e
Coletivos proferida em 2019.
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Dessa forma, não obstante a Casa ter se organizado
para promover o fiel cumprimento da determinação
judicial, feita pelo órgão ministerial, ante o advento do
momento mais crítico da pandemia da Covid-19, este
Poder Legislativo, cumpridor da Constituição Federal,
bem como de decisões judiciais que expressam o
dever legal do administrador público, em que pese o
lamento da dor do corte, não vê alternativa, se não o
cumprimento da decisão judicial, o que vem ocorrendo
desde 2019, para o fiel atendimento de acordo judicial
homologado desde 2018 por esta Casa Legislativa,
frente ao MP e Poder Judiciário.
Site: http://diegoemir.com/2021/06/servidores-semconcurso-da-camara-de-sao-luis-serao-exonerados-pordecisao-judicial/
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Idosa de 104 anos é resgatada em condições
de abandono e maus-tratos em Rosário
Alpanir Mesquita

Postado por Alpanir Mesquita às
Uma idosa de 104 anos, que estava abandonada há
alguns meses em sua residência no bairro Lagoa Azul,
em Rosário, em condições totalmente insalubres, foi
resgatada, nesta terça-feira, 1º, após intervenção do
Ministério Público do Maranhão, com o apoio da
Secretaria Municipal de Assistência Social e do
Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
Depois da visita das instituições ao endereço da idosa,
constatando os maus-tratos a que estava submetida,
ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de
Rosário, onde está recebendo os cuidados médicos,
A ação ocorreu após denúncia encaminhada à 2ª
Promotoria de Justiça de Rosário pelo Conselho do
Idoso. A titular da promotoria, Fabíola Fernandes
Ferreira, ao tomar conhecimento dos fatos, solicitou
apoio da Secretaria de Assistência Social e do
Conselho para a constatação dos fatos denunciados.
"Lá foi confirmado que ela morava sozinha, num
ambiente bastante hostil, sujo, sem nenhum apoio
familiar. Ela estava bastante desidratada, sem se
alimentar, aparentemente há vários dias", relata a
promotora de justiça.
De imediato, a Secretaria de Assistência Social
efetivou o encaminhamento da senhora para o
hospital. Segundo levantamentos preliminares do
Ministério Público, a idosa tem apenas um filho, que
não foi localizado e estaria com a posse do cartão
previdenciário e da carteira de identidade da mãe. O
único documento pessoal dela que foi encontrado é a
carteira profissional.
PROVIDÊNCIAS
Como providências a serem adotadas pelo Ministério
Público, assim que a idosa receber alta do hospital,
ela será encaminhada para a Casa do Idoso, já que
não foi localizado nenhum parente dela até o
momento. Por outro lado, de acordo com a promotora
de justiça Fabíola Ferreira, o filho será procurado para
que sejam tomadas medidas de natureza criminal e
cível contra ele. "Nós constatamos que houve maustratos, abandono e apropriação do benefício
previdenciário da idosa", informou.
Redação: José Luís Diniz (CCOM-MPMA).
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assassinato de garota em São Luís
Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
Direito Larissa Costa
Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís
Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde
Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão
Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado
Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas
Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial
Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis
Tema Simples. Tecnologia do Blogger .
Site:
https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/06/idosa-de104-anos-e-resgatada-em.html
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Proibido o consumo de bebidas em bares e
praias de Ribamar por 15 dias
São Luís - A Prefeitura de São José de Ribamar tem
se preocupado com o aumento de casos de Covid-19
no município e decidiu decretar novas medidas
restritivas. Porém, mesmo com o decreto, a vacinação
em São José de Ribamar segue com a força-tarefa
para vacinar a população em geral de 55 a 59 anos e
novos grupos prioritários, com o objetivo de acelerar a
imunização do máximo de ribamarenses possível,
sempre com a chegada de novas doses.
Entre algumas medidas do decreto, que valerá por 15
dias, a partir do dia 1° de junho, está a proibição do
consumo de bebidas alcoólicas em bares,
restaurantes, conveniências e estabelecimentos
comerciais, inclusive, nas praias que pertencem ao
município, funcionando apenas a retirada no local ou
delivery.
Além disso, para os restaurantes, lanchonetes, praça
de alimentação e similares, serão permitidas apenas
quatro pessoas por mesa e estas não podem consumir
bebidas alcoólicas. O estabelecimento deverá
funcionar de 9h às 20h, com 50% da capacidade.
Cada restaurante, bar, barraca, lanchonete e/ou
similares, caso seja localizado nas praias da cidade de
São José de Ribamar, somente poderá ocupar o limite
máximo de 10 mesas, sendo quatro pessoas por
mesa, devendo funcionar das 9h até às 16h. As
academias funcionarão com 50% da capacidade, no
horário de 6h às 18h. Também está proibida a
realização de eventos em estabelecimentos
comerciais que possuem piscinas ou similares.

A identificação da variante indiana da Covid-19 no
Maranhão foi determinante para que o prefeito Dr.
Julinho decretasse medidas mais severas para tentar
conter o avanço da pandemia no município. "O atual
momento da pandemia, com indicadores crescentes
em todo o país, inclusive com casos comprovados de
nova variante, com potencial possivelmente mais
elevado de transmissibilidade", diz um trecho do
decreto.
E movida ainda pelo aumento exponencial de
pacientes infectados e internações ocasionados pela
Covid-19 na região metropolitana de São Luís.
Implicações
O prefeito ribamarense adotou as medidas mais
extremas por receio de descumprir as medidas
impostas pelos órgãos públicos para evitar a
disseminação do coronavírus pode levá-lo a ser
enquadrado nos crimes previstos nos artigos 268 e
330 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-o a penas
de um mês a um ano de prisão e de 15 dias a seis
meses de detenção e multas.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/06/02/proi
bido-o-consumo-de-bebidas-em-bares-e-praias-deribamar/

Por fim, a Prefeitura decreta ponto facultativo nas
repartições públicas municipais nos dias 3 e 4 de
junho de 2021, com exceção para os serviços
essenciais, como, por exemplo, o Hospital Municipal, a
Maternidade Municipal e as Unidades Básicas de
Saúde (UBS).
Multa
O descumprimento deste Decreto acarretará em multa
no valor entre R$ 500,00 e R$ 2.000,00 por cada
infração anotada. Em caso de reincidência, o
estabelecimento poderá ter sua licença suspensa ou
cassada.
Nova variante
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Idoso suspeito de ser homicida e por ter
posse de arma de fogo
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/02/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.54.51-07.57.47-1622636978.mp4
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Polícia civil prende suspeito por comércio de
drogas
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/02/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.50.51-07.52.25-1622636901.mp4
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7 militares são presos por invadirem uma
fazenda e renderam funcionários
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/02/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.43.18-07.45.34-1622636743.mp4
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PM prende suspeitos de assassinar de casal
de idosos
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/02/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.38.06-07.39.55-1622636664.mp4
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Em Bacabal mototaxista tem a moto roubada
e polícia consegue recuperar.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/02/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.35.20-07.38.06-1622636573.mp4
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Polícia civil prende duas pessoas por tráfico
de drogas e posse de armas de fogo
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/02/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.28.04-07.31.02-1622636511.mp4
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Mulher é presa por suspeita de tráfico de
drogas
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/02/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.20.25-07.22.02-1622636425.mp4

21

TV CIDADE / AF. RECORD / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 2 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Polícia civil finaliza caso de latrocínio
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/02/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.18.47-07.20.25-1622636256.mp4

22

TV CIDADE / AF. RECORD / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 2 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Polícia civil faz cumprimento mandato
contra uma clínica que realizava abortos
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/02/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.06.22-07.11.56-1622636020.mp4
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