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Flávio Dino prorroga até o dia 14 as medidas
restritivas no Maranhão

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: A03. Sáb, 5 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Ogovernador Flávio Dino (PCdoB) anunciou, em
entrevista coletiva concedida de forma virtual na última
sexta-feira, a prorrogação das medidas restritivas em
vigor por mais 10 dias no Maranhão.

Todas as regras a respeito de realização de eventos,
limitação de horário para funcionamento de comércio e
para o funcionamento de bares e restaurantes, por
exemplo, seguem inalteradas até o dia 14 deste mês.

O chefe do Executivo explicou que a decisão se dá por
causa do atual cenário, com elevada taxa de ocupação
de leitos públicos e privados na Ilha de São Luís, com
contaminações, internações e mortes por Covid-19
ainda alarmantes.

Durante a entrevista Dino afirmou que a gestão
estadual trabalha para dar maior celeridade ao
processo de vacinação em todas as regiões do
estado e assegurou apoio aos prefeitos.

"Até a outra semana o regime vigente foi prorrogado,
no que se refere a horário de comércio, não superlotar
os estabelecimentos, o uso de máscaras, higiene, ou
seja, todas as regras que os senhores e as senhoras
já conhecem, que são imprescindíveis e inafastáveis
na hora presente [.] exatamente por esta dificuldade",
disse.

Medidas Na Ilha de São Luís, que integra os
municípios de São Luís, São José de Ribamar,
Raposa e Paço do Lumiar, as medidas restritivas
prorrogadas impõem a limitação de funcionamento de
comércio das 9h às 21h; o horário limite de 23h para
f u n c i o n a m e n t o  d e  b a r e s  e  r e s t a u r a n t e s ;
funcionamento de supermercados das 6h às 0h e
limitação de uso de apenas 50% da capacidade de
supermercados, academias e salões de beleza.
Também está liberado o retorno aos postos de
trabalho, do grupo de risco vacinado, após 30 dias da
imunização [exceto gestantes].

Já para todo o estado do Maranhão, as restrições
prorrogadas determinam a realização de eventos
somente com até 100 pessoas; administração pública
em sistema de rodízio e com 50% da capacidade em
atividades presenciais; igrejas com limitação para uso
somente de 50% do espaço físico e observação
obrigatór ia a todos os protocolos sani tár ios
estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) e pela Organização Mundial de
Saúde (OMS).

Vacinação Flávio Dino também apresentou um gráfico
para tratar do andamento da vacinação em todo o
estado.

Até o momento, Maranhão já recebeu do Ministério da
Saúde, 3,23 milhões de doses de vacinas contra a
Covid-19.

Deste total,  2,47 milhões de doses já foram
distribuídas pela gestão estadual para os municípios.
E do total de doses distribuídas, 1,84 milhão de doses
foram aplicadas.

Ele lamentou o fato de 94 dos 217 municípios do
Maranhão ainda não terem alcançado 85% de
aplicação das doses já recebidas. E disse que conta
com o apoio de órgãos de controle para a solução do
problema junto aos municípios
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Dois assassinatos a tiros nos primeiros
quatro dias do mês

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - CIDADES - pág.: A08. Sáb, 5 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

O mês de junho começou violento na Região
Metropolitana de São Luís. Segundo a Secretaria de
Segurança Pública (SSP), somente durante os
primeiros quatro dias deste mês já ocorreram duas
mortes violentas na Grande Ilha. Um dos casos
ocorreu na sexta- feira, 4, teve como vítima Anderson
Nunes Chaves, de 75 anos, no bairro do Sacavém. O
caso está sendo investigado pela equipe da
Superintendência de Homicídios e Proteção a Pessoas
(SHPP) como latrocínio (roubo seguido de morte).

O delegado Felipe César, da SHPP, declarou que a
vítima residia nesse bairro e tinha saído de casa para
comprar pão em uma padaria. Neste local, o idoso foi
abordado pelo criminoso e reagiu ao assalto. Houve
luta corporal e acabou levando um tiro na cabeça.

A vítima morreu no local e o corpo foi removido ao
Instituto Médico Legal (IML), no Bacanga, para ser
autopsiado, logo após, liberado para os familiares.
"Temos a informação de populares que, pelo menos,
dois participaram desse latrocínio e também são
suspeitos de cometerem vários roubos nessa
localidade, principalmente, no começo da manhã",
informou o delegado.

Ainda segundo o delegado, a polícia vai analisar as
imagens das câmeras do local onde ocorreu o caso,
as buscas continuam sendo realizadas na área e
existe a informação que os suspeitos fugiram em uma
motocicleta vermelha, de placa não identificada, em
direção a Avenida dos Africanos.

O proprietário da padaria, identi f icado como
Raimundo, disse em entrevista à Mirante AM que
Anderson Nunes era morador antigo do bairro e na
sexta-feira, 4, foi um dos primeiros clientes a comprar
pão. Ele chegou a conversar com outro morador
dentro do estabelecimento comercial e, logo após, foi
abordado pelo assaltante.

Raimundo contou que os criminosos exigiram que a
vítima deitasse no chão e disseram palavras de baixo
calão. "Os bandidos estavam armados e perceberam
que a vítima estava com uma faquinha. O tiro foi na
cabeça", declarou o proprietário da padaria.

Execução No dia primeiro deste mês ocorreu uma
execução em plena via pública do bairro da Vila São
Luís, na cidade de São José de Ribamar, e teve como

vítima Yogles dos Santos Martins, de 22 anos. A
polícia informou que o jovem foi abordado nas
proximidades de sua residência por dois homens, não
identificados, que fugiram em uma motocicleta, de
marca e placa não identificadas.

Yogles Martins foi alvejado nas costas e na cabeça.
Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) estiveram no local e constataram a
morte da vítima.

Guarnições da Polícia Militar foram acionados e
real izaram rondas na local idade,  mas,  não
conseguiram prender os suspeitos. Esse caso é
investigado como homicídio doloso pela SHPP.
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Constituição Estadual será publicada em
áudio e braile

 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Sáb, 5 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), promulgou a
Resolução Legislativa 1.044/21, oriunda do PRL
132/21, de autoria da deputada Andreia Rezende
(DEM), que determina a publicação da Constituição do
Estado do Maranhão de 1989 nos formatos de áudio e
braille.

De acordo com a Resolução, a Constituição Estadual
em áudio e em braille deverá estar disponível no portal
da Assembleia Legislativa do Maranhão para a
população que necessita dessas modalidades de
acesso às informações constantes na Carta Magna do
Estado.

Othelino Neto parabenizou a deputada Andreia
Rezende pela iniciativa. "Vou determinar que a
Diretoria-Geral da Mesa tome, imediatamente, as
devidas providências para que seja produzida a
Constituição de 1989 nesses formatos", disse o chefe
do Legislativo Estadual, na sessão de terça-feira (1°),
quando a matéria foi aprovada.

Para a deputada Andreia Rezende, a promulgação da
Resolução é mais uma conquista em benefício da
pessoa com deficiência, que poderá viver cada vez
mais independente em sociedade.

"Estou muito fel iz com a promulgação dessa
Resolução Legislativa, que visa compartilhar as leis do
nosso Estado de forma igualitária a todos os cidadãos.
O meu mandato tem extrema preocupação e
comprometimento com todas as pessoas com
deficiência. Sem dúvida, é mais um grande passo no
processo de inclusão e acessibilidade, que vai além do
direito de ir e vir", destacou a parlamentar.

Forca Estadual

Além disso, foram promulgadas leis que visam tornar a
ação policial ainda mais efetiva no Estado. Uma delas
é a 11.485, que dispõe sobre a instituição da Força
Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), e
a outra é a 11.487, que cria o 2° Batalhão de Polícia
Militar de Turismo e o 39° Batalhão de PM. Ambas
foram editadas mediante Medidas Provisórias
encaminhadas ao Par lamento Estadual  pelo
governador Flávio Dino (PCdoB).

A Lei 11.485 cria, na estrutura da Secretaria de Estado

de Segurança Pública, a Força Estadual Integrada de
Segurança Pública, no município de São Luís, com
circunscrição em todo o Maranhão. Na mensagem
encaminhada à Assembleia, Flávio Dino explica que a
Coordenação Geral da FEISP ficará a cargo do
subsecre tá r io  de  Segurança  Públ ica  e  a
Coordenação Integrada Operacional terá à frente um
delegado da Polícia Civil, um oficial da Polícia Militar e
um oficial do Corpo de Bombeiros.

O governador afirma, ainda, que essas mudanças não
implicarão na criação de qualquer cargo público. Ele
garante que serão utilizados, exclusivamente, cargos
já existentes na estrutura da administração pública.

Novos Batalhões

Já a Lei 11.487 dispõe sobre a criação do 2° Batalhão
de Polícia Militar de Turismo (2° BPTur) e do 39°
Batalhão de Polícia Militar. O dispositivo estabelece
que fica criado, na estrutura da PM, o 2° BPTur, no
município de Barreirinhas, tendo como área de
circunscrição os municípios de Primeira Cruz, Santo
Amaro, Paulino Neves, Tutóia, Água Doce, Araioses e
Humberto de Campos. O 39° Batalhão de Polícia
Militar, por sua vez, atuará no município de Lago da
Pedra. Na mensagem, o governador assinala que
essas mudanças também não implicarão na criação de
cargos públicos. Ao invés disso, serão utilizados os já
existentes na estrutura da administração pública.
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Governador Flávio Dino amplia vacinação
contra Covid-19 e anuncia novas medidas

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Sáb, 5 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Novos públicos foram incluídos no cronograma de
vacinação  contra a Covid-19 no Maranhão .
Prof iss ionais da comunicação,  engenheiros,
arquitetos, indústria e construção civil agora estão no
grupo de prioridades. A medida do Governo do Estado
foi possível com o recebimento de 300 mil doses
extras de vacinas e pode se estender a outros
segmentos profissionais. Em coletiva, nesta sexta-feira
(4), o governador Flávio Dino reforçou a ampliação dos
grupos e novas medidas de combate à doença.

Com a ampliação do público, o Governo aumentou o
número de postos para imunização.

No Shopping Pátio Norte, pessoas com 40 anos ou
mais podem vacinar, das 8h às 20h. Em ação parceira
com o Governo, o Sesi Araçagy atende arquitetos,
engenheiros, construção civil e indústria, nesta sexta,
das 8h às 17h; e no sábado (5), das 8h às 12h.

Precisa estar cadastrado pelo conselho profissional do
qual faz parte. Sesi Móvel e IEMA Cintra também são
pontos de vacinação.

As medidas restritivas foram prorrogadas até 14 de
junho.

Eventos com até 100 pessoas são permitidos até 23h;
administração pública estadual e igrejas, funcionando
com 50% da capacidade de pessoas; grupos de risco
vacinados, exceto gestantes, podem retornar ao
trabalho, passados 30 dias; comércio e indústria pode
funcionar das 9h às 21h; bares e restaurantes, até as
23h; supermercados, das 6h até meia-noite.
Supermercados, academias, salões, bares e
restaurantes devem funcionar  com 50% da
capacidade.

O governador também anunciou a suspensão de
eventos do Governo do Estado até domingo (6) e o
reforço na fiscalização das medidas sanitárias;
eventos privados e municipais, prefeitos decidem
conforme realidade local. Em apoio ao segmento da
cultura, artes e eventos, o Governo lançará novos
editais da Lei Aldir Blanc, com investimentos de R$ 30
milhões. Pela lei, é concedido auxílio financeiro a esse
segmento para amenizar os prejuízos com a Covid-
19.

Vacinação O Maranhão já soma 3,23 milhões de

doses recebidas e 1,84 milhão aplicadas. Municípios
com 85% ou mais de aplicação das doses receberão
novas remessas de vacinas.

Um total de 123 municípios estão nessa condição e
terão novas doses. "Há reserva para a segunda dose
da vacina. Estamos mantendo, aproximadamente, 700
mil doses para essa finalidade", informou o governador
Flávio Dino.

A gestão reforça o cronograma com um mutirão de
vacinação, que chegará a 11 municípios. A meta é
atingir 100 mil vacinados até domingo (6). Para isso, o
Governo reforça o esquema vacinal na Grande Ilha,
com quatro postos de vacinação: IEMA Cintra, Sesi
Araçagi, Shopping Pátio Norte e unidade móvel do
Sesi. "São medidas práticas do Governo para auxiliar
os municípios e impulsionar a vacinação", frisou o
governador.

Flávio Dino pontuou outros esforços para compra de
vacinas, a exemplo das tratativas na aquisição da
Sputnik, da Rússia, e anunciou nova reunião com a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
prevista para esta sexta-feira (4).

Ocupação de leitos Na ocupação de leitos, a tendência
é de crescimento, tanto na rede privada, quanto
pública, informou Flávio Dino.

Na rede estadual, os leitos de UTI estão com
ocupação em média de 82% e os clínicos, de 64%.
Considerando a Grande Ilha, a taxa de ocupação
chega a 97%, no caso das UTIs e de 93%, os clínicos.
O Governo abre mais leitos de UTI em Grajaú (10) e
São Luís (20).

Apesar do cenário, o Maranhão está com taxa de
contágio pela Covid-19 abaixo de 1% e se mantém
como o estado do país com menos mortes pela
doença. "A tendência é que tenhamos uma
especialização das UPAs em coronavírus devido à
demanda muito alta. Um dos caminhos que temos
adotado é a ampliação dos leitos e agora, as UPAs da
I lha para atender coronavírus" ,  anunciou o
governador.  (SECAP)
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Dois assassinatos a tiros nos primeiros
quatro dias deste mês na Ilha

 

O ESTADO DO MARANHÃO ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 5 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

São Luís - O mês de junho começou violento na
Região Metropolitana de São Luís. Segundo a
Secretaria de Segurança Pública (SSP), somente
durante os primeiros quatro dias deste mês já
ocorreram duas mortes violentas na Grande Ilha. Um
dos casos ocorreu na sexta-feira, 4, teve como vítima
Anderson Nunes Chaves, de 75 anos, no bairro do
Sacavém. O caso está sendo investigado pela equipe
da Superintendência de Homicídios e Proteção a
Pessoas (SHPP) como latrocínio (roubo seguido de
morte).
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Mutirão de vacinação contra a covid-19 no
Maranhão

 

TV GLOBO / NACIONAL - JORNAL HOJE - SÁBADO. Sáb, 5 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Na região metropolitana de São Luís, no Maranhão
também tem mutirão de vacinação contra a covid
dezenove aplicação das doses começou hoje de
manhã, vai virar a madrugada e só vai para amanhã,
ao meio-dia poderão funcionar no sistema drive-thru
para vacinar pessoas a partir de trinta e oito anos da
cidade de São José de Ribamar e de Paço do Lumiar.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/05/TVGLOBONACIO

NAL-13.19.03-13.19.24-1622912937.mp4
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Clã de Cláudio Cunha será investigado pela
Seccor por desvio de vacinas

 

EXTRA / SÃO LUÍS / MA - POLITICA - pág.: 03. Dom, 6 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Polícia Federal e a Superintendência Estadual de
Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor) da Polícia
Civil do Maranhão vão investigar o desvio de doses da
vacina Coronavac pelo clã comandado pelo ex-
prefeito de Apicum-Açu, Cláudio Luiz Lima Cunha
(PL).

A investigação é um desdobramento da Operação
Citrus, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate às Organizações Criminosas, o Gaeco, do
Ministério Público do Maranhão, no final de maio. A
ofensiva cumpriu 13 mandados de busca e apreensão
em Apicum-Açu, Cururupu e São Luís.

Segundo o promotor Igor Adriano Trinta Marques, da
Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, durante
o cumprimento de um mandado de busca e
apreensão, os agentes encontraram três frascos
vazios dentro de uma caixa do imunizante contra a
Covid -19 produzido pelo Inst i tuto Butantan
(Coronavac).  Também havia ser ingas.

"Pleitearemos ao juízo da Comarca de Bacuri o
compartilhamento dos objetos apreendidos para
p o s t e r i o r  r e m e s s a  à  P o l í c i a  F e d e r a l  e
Superintendência de Combate à Corrupção da Polícia
Civil para apuração desse desdobramento da
operação, podendo as autoridades realizarem ias
devidas perícias, assim como se ater ao lote, em tese,
desv i ado  apon tando  os  dev i dos  au to res /
r esponsáve i s " ,  con f i rmou  o  p romo to r .

Os frascos foram encontrados no apartamento alto
padrão de Caio Vitor de Castro Cunha, no luxuoso
Condomínio Zefirus, no bairro do Calhau, em São
Luís. Ele é filho de Cláudio Cunha, principal alvo da
operação, e (que estava no local durante o
cumprimento do mandado judicial .

Além do patriarca e do seu rebento, as buscas
alcançaram ainda endereços ligados a Jéssica Islla de
Castro Cunha, também filha do ex-prefeito de Apicum-
Açu, e Rodolfo Romero Pereira Oliveira, apadrinhado
político de Cláudio Cunha, conhecido na cidade como
"filho adotivo" do ex-gestor municipal.

O Ministério Público do Maranhão chegou a
requerer a prisão temporária de todos, mas o pedido
foi negado pelo juiz Adriano Lima Pinheiro, titular da
Comarca de Bacuri. Endereços da Rede de Postos

Guará Comércio de Combustíveis também foram alvo
de mandados de busca e apreensão.

Embora não tenha sido mirada pelo Gaeco na
Operação Citrus, no desdobramento da investigação
pela PF e Seccor, Valdine de Castro Cunha, a Val
(PL), tende a ser o principal alvo. Esposa de Cláudio
Cunha, ela é prefeita de Serrano do Maranhão, que
recebeu mais de 1,3 mil doses da Coronavac para
imunização da população do município.

Gestores municipais aliados do clã, como o prefeito de
Cururupu, Aldo Lopes (PSB), também podem ser alvo
da investigação.

O desvio de vacinas para finalidades não previstas
pelas autoridades sanitárias pode configurar crime de
peculato, com pena que pode chegar a 12 anos de
prisão e multa. (Com Atual 7)
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Meio ambiente, ministério público e
sustentabilidade (2)

 

EXTRA / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 07. Dom, 6 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

*LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO

Foi realizando uma tarefa escolar com meu filho
Gonzaga Júnior, nesta semana, sobre a importância
do solo, que busquei inspiração para escrever esta
crônica, já que estamos na semana comemorativa do
Dia Mundial do Meio Ambiente.

Sem sombra de dúvidas, a destruição da natureza
constitui um dos mais preocupantes temas da
atualidade neste século, cuja gravidade é de todos
conhecida, pelo que representa para a vida e
sobrevivência do ser humano.

Nesses últimos anos, poucas questões têm suscitado
tamanha preocupação. A luta pelo meio-ambiente se
converteu numa causa comum e universal, que une a
todos em defesa da água, do solo e do ar que
respiramos. Caberia aqui um artigo à parte para falar
de agressão dos nossos rios, da destruição e
desmatamento de nossas florestas, do incêndio
destruidor de nossas matas, da poluição do meio-
ambiente pelos lançamentos inadequados de resíduos
sólidos e das mais variadas possibilidades de
agressões que degradam o meio-ambiente e nossos
recursos naturais, mas vou retomar ao que me
inspirou, a leitura do "Jornal do Joca, onde meu filho
estudava sobre o uso adequado do solo e seus
nutrientes orgânicos.

O solo é parte integrante de ciclos ecológicos e
bioquímicos, mas o seu uso inadequado pode resultar
num amontoado de lixo e provocar os tão indesejáveis
lixões que propiciam a proliferação inconveniente de
moscas e outros insetos tão prejudiciais à saúde das
famílias e da comunidade.

Sabemos que o lixo é constituído predominantemente
dos resíduos sólidos resultantes da utilização de
vegetais, como resto de comidas (verduras, frutas,
arroz, etc.), papéis, panos, madeiras e outros;
resíduos de origem animal (carne, osso, couro,
laticínios) e de origem mineral, tais como, latas, vidros,
louça e sintéticos, como plásticos. Com certeza, o lixo
tem reflexo no padrão de vida e nos costumes de um
povo. A conscientização ambiental é algo fundamental
para a sobrevivência da humanidade.

A tutela jurídica do ambiente é uma exigência
mundialmente reconhecida e encontra-se consagrada

na nossa Constituição como direito fundamental e
essencial para a vida. Pelo artigo 225 da Constituição
Federal, "todos tem direito ao meio-ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras
gerações".

Ao Ministério Público cabe agir como fiscal e protetor
do meio-ambiente. Tendo consciência dessa
responsabilidade e duplo papel, lembro-me com
alegria que quando Procurador Geral de Justiça
(gestão 2016/2020), lançamos um audacioso projeto
de gestão ambiental sustentável no Ministério
Público do Maranhão, buscando promover a
conscientização interna por parte dos membros e
servidores, desenvolvendo uma eficiente política
institucional de práticas ecologicamente sustentáveis.

Baseado no acróstico SER (Solidariedade, Eficiência e
Resolutividade), que direcionou toda nossa gestão no
Ministério Público maranhense, surgiu o Programa
de Sustentabilidade do MP, denominado INTEGRAR

- Qualidade de Vida no Ambiente do Trabalho,
instituído através do Ato n° 403/2016. Como o próprio
nome sugere, o programa buscava integrar o
componente humano da instituição à causa ambiental,
utilizando a sensibilização como principal ferramenta
para alcançar os resultados pretendidos. O Programa
foi dividido em 6 eixos de atuação: 1- uso racional dos
recursos naturais e bens públicos; 2- gestão adequada
dos resíduos gerados; 3- qualidade de vida no
ambiente do trabalho; 4-sensibilização e capacitação
dos membros e servidores; 5- licitações sustentáveis;
6-obras e reformas sustentáveis.

Para que tal propósito se revestisse de sucesso, o
primeiro desafio seria o acerto na escolha dos
integrantes, tendo através da Portaria n°, designado os
membros da Comissão Socioambiental do Ministério
Público ,  que sob a l iderança, entusiasmo e
coordenação do Procurador de Justiça Marco
Antônio Anchieta Guerreiro, não mediu esforços e, de
início, procurou, com competência e dedicação dos
liderados, elaborar o diagnóstico socioambiental da
instituição, coletando dados de todas as unidades do
estado, quanto ao consumo de água, energia, papel,
toner, copos plásticos, etc, para, consequentemente,
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elaboração de um ambicioso plano de trabalho, com
objetivos e metas.

Foram dezenas de ações institucionais. Realizamos
vários eventos, inclusive reuniões setoriais no
ambiente de trabalho, com o tradicional "café com o
Procurador Geral"; campanhas de mudas de plantas;
exposições artísticas com materiais reciclados;
implantação do sistema DIGIDOC, visando a exclusão
da tramitação de processos físicos; realização da Blitz
da sustentabilidade; assinatura de Termo de parcerias
com a Cemar, para, através do Projeto ECOCEMAR
fazer a coleta adequada de resíduos sólidos; adesão à
ECOLIGA, como rede formada por dezenas de órgãos
e insti tuições que trabalham com a ideia de
sustentabilidade e gestão eficiente dos recursos;
lançamento da Campanha Adote uma Caneca no
trabalho, para exclusão da utilização de copos
descartáveis; instituição do concurso "Desafio MP
Sustentável" para redução consciente do consumo de
energia e água nas unidades do MP; construção do
espaço laboral e contratação de equipe profissional;
reativação e valorização do "Coral Vozes do MP";
implantação de pontos de coleta seletiva; realização
de corridas e passeios ciclísticos institucionais;
implantação do "Carona Solidária e Vaga Verde";
lançamento do "Programa Gestão por Competências";
eleição do servidor Destaque; realização da Feirinha
de Nutrição; enfim, outras tantas iniciativas e
atividades, com o objetivo comum de promover o
equilíbrio ambiental, fortalecendo a autoestima, o
sentimento de segurança e pertencimento, bem como,
práticas físicas saudáveis, que contribuíssem para
uma melhor qualidade de vida no trabalho, com foco
no capital humano.

Trilhamos o caminho do uso racional dos recursos
naturais e bens públicos, da gestão adequada dos
recursos gerados. O nosso programa INTEGRAR foi
incorporado em profícua parceria com a UEMA, o
Projeto "Café Sustentável", que tem como objetivo
promover, entre membros e servidores, a reutilização
e compostagem da borra de café, contribuindo para a
preservação do meio-ambiente e racionalização dos
recursos públicos, com desdobramento da criação da
horta, que foi lançada no dia 03 de junho de 2019, com
a presença do Reitor Gustavo Pereira da Costa e
Palestra das Professoras Lorena Sabóia Vieira e
Ariadne Rocha.

Não poderia deixar de lembrar, também, do programa
farmácia viva, em parceria com a Secretaria de Saúde
do Estado e com participação da professora Kaline e
da internacionalmente conhecida professora Terezinha
Rego

A consagração e reconhecimento por todo o esforço e
excelentes resultados sociais vieram imediatamente

no ano seguinte, com a honrosa premiação do
Ministério do Meio Ambiente, tendo o Ministério
Público do Maranhão subido ao Pódio e ganhado a
Premiação Agenda A3p (Agenda Ambiental na
Administração Pública) na Categoria "Inovação na
Gestão Pública", um programa daquele Ministério que
tem por objetivo estimular, apoiar e premiar as
melhores práticas de sustentabilidade exercidas por
órgãos públicos de todo o País.

Certamente, nossas metas foram alcançadas e fomos
muito além do que pensávamos inicialmente, mas, se
isso fo i  possível ,  é  porque nesse caminho
encontramos as pessoas certas e comprometidas.
Relembro aqui uma frase de Clarice Lispector, que
costumava citar em nossos eventos: "quem caminha
sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem vai
acompanhado, com certeza, vai mais longe". Tenho
convicção que nossa luta valeu à pena, plantamos a
semente em solo fértil e a saúde do Planeta agradece.

Viva o Meio-Ambiente! Viva o Programa INTEGRAR
do MP Timbira! Avante!

*Promotor de Justiça, titular da 40a Promotoria de
Justiça Especializada da Infância e Juventude de São
Luís/MA, ex-Presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão - AMPEM e ex-
Procurador Geral de Justiça.
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Lavanderias na mira da Polícia por fraude
durante pandemia
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Com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (Gaeco) do Maranhão, o
Ministério Público do Distrito Federal deflagrou, na
manhã desta sexta-feira (4), a Operação Dinheiro
Sujo, que cumpre 22 mandados de busca e apreensão
no Distri to Federal e em quatro estados (Maranhão,
São Paulo, Paraná e Santa Catarina) contra
irregularidades na saúde pública.

Os mandados fo ram deferidos pela Justiça Criminal
de Brasília e decorrem de investigação do Gaeco do
DF, em que se apura irregularidade de contratações
emergenciais de empresas de lavanderia hospitalar
em procedimentos administrativos licitatórios da
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).

As apurações revelaram que membros do grupo
criminoso forjaram situação de calamidade para
justificar a dispensa do procedimento licitatório e
direcionar a contratação de empresas integrantes do
grupo.
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Promulgadas as leis que criam a Força
Estadual de Segurança Pública e dois novos

batalhões da PM
 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 18. Dom, 6 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), promulgou, na
sexta-feira (4), leis que visam tornar a ação policial
ainda mais efetiva no Estado. Uma delas é a 11.485,
que dispõe sobre a instituição da Força Estadual
Integrada de Segurança Pública (FEISP), e a outra é
a 11.487, que cria o 2º Batalhão de Polícia Militar de
Turismo e o 39º Batalhão de PM. Ambas foram
editadas mediante Medidas Provisórias encaminhadas
ao Parlamento Estadual pelo governador Flávio Dino
(PCdoB).

A Lei 11.485 cria, na estrutura da Secretaria de Estado
de Segurança Pública, a Força Estadual Integrada de
Segurança Pública, no município de São Luís, com
circunscrição em todo o Maranhão.

Na mensagem encaminhada à Assembleia, Flávio
Dino explica que a Coordenação Geral da FEISP
ficará a cargo do subsecretário de Segurança Pública
e a Coordenação Integrada Operacional terá à frente
um delegado da Polícia Civil, um oficial da Polícia
Militar e um oficial do Corpo de Bombeiros.
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Cinco armas de fogo apreendidas nas
operações "Codó e Timbiras segura"
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Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

As Operações Codó Segura e Timbiras Segura foram
realizadas nas cidades de atuação do 17º Batalhão de
Polícia Militar, no período de 27 a 30 de maio.

As cidades receberam reforço do efetivo local, do 2º
BPM (Caxias) e também da Força Estadual Integrada
de Segurança Pública (FEISP). Sobre a Operação, o
comandante do 17º BPM, tenente coronel Johnny
Alves, afirmou que trouxe resultados positivos nas
duas cidades. No final de semana foram apreendidas
cinco armas de fogo e diversas armas brancas e
assim, menos crimes cometidos.

17°BPM, SUA SEGURANÇA É NOSSA MISSÃO.

Fonte: PM/MA

© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.

Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/seguranca-

publica/policia-militar/cinco-armas-de-fogo-apreendidas-

nas-operacoes-codo-e-timbiras-segura/
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Na cola - CAXIAS EM OFF
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CAXIAS EM OFF

O Ministério Público do Maranhão vem marcando
colado no governo Fábio Gentil. Primeiro foi a
instauração do 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.

Depois foi a vez de o MP abrir Procedimento
Administrativo para fiscalizar o contrato celebrado
entre o governo de Caxias e a Clínica Dr. Flávio
Rocha, que visa à prestação de serviços de
ultrassonografia de forma complementar ao SUS. A
promotora Ana Cláudia Cruz dos Anjos, titular da 5ª
Promotoria de Justiça de Caxias, quer informações
detalhadas do governo Fábio Gentil sobre o Contrato
nº 002.002.01709.2018 (Processo Administrativo nº
01709/2018) e também requisitou ao secretário
municipal de Saúde de Caxias, Carlos Alberto, cópia
do contrato vigente celebrado entre o Município e a
Clínica Dr. Flávio Rocha.

E, agora, a promotora Ana Cláudia Cruz dos Anjos,
titular da 5ª Promotoria de Justiça de Caxias, quer o
Contrato nº 002/2015 (Processo Administrativo nº
3039/2015), firmado entre o Município de Caxias e a
Biodiagnostiku's (Márcio V. P. Santos Cia Ltda-ME -
CNPJ: 03.613.547/0001-50), visando a prestação dos
serviços de saúde de PATOLOGIA CLÍNICA, de forma
complementar ao SUS, com requisição para o
secretário Municipal de Saúde de Caxias e os
respectivos aditivos (termos de prorrogação de prazo)

Nada de irregular

Apesar disso, fontes do governo disseram ao editor da
coluna que são procedimentos normais do MP e que
não haveria nada de irregular nos contratos firmados
entre o governo e as citadas clínicas acima.

18 edis

Fonte credenciada e bem situada do Legislativo
caxiense disse ao editor da coluna que a base
governista na Casa do Povo vai aumentar de 17 para
18, em breve...

Anúncio

...Segundo a fonte, o acerto para a troca de lado já
teria sido selado e o anúncio oficial da mudança de
trincheira do vereador seria apenas uma questão de

tempo...

Oposição

...Se isso se confirmar realmente, terá sido batido mais
um recorde na política de Caxias, pois será a primeira
vez que a Câmara local contará com apenas um edil
na oposição!

A mínima

Falando nisso, talvez por isso também o núcleo duro
palaciano não deu a mínima para a chiadeira do
vereador governista Darlan, que na semana passada
usou a tribuna da Casa para denunciar o suposto
pedágio exigido para que os parlamentares pudessem
falar com o prefeito...

Esfriou

...No dia da chiadeira de Darlan, a denúncia até que
rendeu, mas depois a coisa esfriou, pois os edis mais
obedientes ao Palácio da Cidade correram para
desmentir e abafar o que dissera o zangado colega na
Casa.

Difícil exercício

Ainda pegando o gancho da Câmara Municipal, se o
exercício de oposicionista já estava difícil de fazer na
Casa do Povo, como ficará agora a coisa com 18
vereadores defendendo o governo Fábio Gentil em
plenário?...

A briga

...Irônica, a mesma fonte que repassou a informação
ao editor da página frisou que daqui em diante a briga
interna será para ver quem dos vereadores palacianos
irá elogiar mais e melhor a gestão de 'Cabeludo' em
plenário.

Polêmica

Ainda rende a polêmica nos grupos de advogados
caxienses sobre o fato de a categoria não estar
inser ida em meio às vacinações de outros
t rabalhadores locais . . .

Imunização

...Em meio à semana, nos bastidores de grupos de
causídicos, vários deles se manifestaram contra o fato
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de o governo Fábio Gentil franquear a imunização
para diversas categorias, sem impor barreiras quanto
à idade de seus membros, como trabalhadores da
construção civil, comércio, etc, e deixar de fora desta
os advogados...

Desimportância

...Os causídicos mais revoltados com a situação
avaliaram o fato como "uma total desimportância da
OAB nesse contexto". O que eles dizem: "Prestamos
consultoria in loco, a gente vive cuidado de papel,
visitando repartições, indo até clientes.

Não é só o fórum. O fórum é apenas um detalhe na
nossa profissão. O dia a dia da gente é de contato, é
de olho no olho, é de aproximação. Nós estamos na
linha de risco".

Boletim

O boletim de sexta-feira passada (04/06) da Prefeitura
de Caxias registrava 12.540 casos e 371 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
11.303...

Óbitos

...No caso, comparado ao boletim de antes do feriado
(366 óbitos), foram mais cinco mortes no município.

GONZO

Quem?! - Quem será o novo vereador prestes a
oficializar a sua ida para a trincheira governista,
aumentando assim para 18 os integrantes da tropa
palaciana no plenário da Câmara de Caxias???!!!

Ameaça - Continua a dúvida sobre se o vereador
Darlan cumprirá mesmo sua ameaça de fazer
oposição ao Palácio da Cidade!!!
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