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SAÚDE COM R$ 21.699.132,74 - Caso de
criança de 2 anos que morreu sob suspeita de
atendimento inadequado sugere intervenção
URGENTE no HGM
Acélio Trindade

Na última sexta-feira, 09/07/21, a jornalista Ramyria
Santiago esteve no HGM e dentro do Morgue
entrevistou uma mãe identificada apenas pelo primeiro
nome "ISNAELE", de 21 anos de idade.
Ela chorava ao lado de um filho de apenas 2 anos
morto, seu terceiro filho. A criança morava com sua
genitora na rua Rio de Janeiro, no bairro São
Francisco.
Isnaele contou que levou o filho na quarta-feira, dia 07
de julho. Naquela ocasião, o menino teria sido levado
para a área interna do Pronto-Socorro e recebido
apenas uma injeção. Sob o argumento de que a
criança nada tinha, foi enviada para casa.
Na sexta-feira, reclamando-se de dor na barriga a
criança deu nova entrada pela manhã, foi quando
morreu. A mãe sustenta que se tivesse tido
atendimento mais humanizado o menino teria
sobrevivido.
Ela revela que não sabe o nome do médico que a
atendeu, nem quarta, nem na sexta quando da morte.
Mas ela diz à repórter que nem tocaram na criança. A
mãe de Isnaele, tentando consolá-la, disse que os
médicos, por causa da pandemia, estão evitando
pegar nas crianças, mas ela discorda pois o caso do
filho dela nada tinha a ver com Coronavírus, ele só
reclamava de dor de barriga.
Depois ela afirma que não passaram remédio para o
garoto, além da 'injeção'. O paracetamol foi dado por
conta dela, mãe.
NOTA DO HGM
O diretor do Hospital Geral Municipal publicou uma
nota sobre este fato em seu rede social, onde
escreveu:
MUITO DINHEIRO, POUCO SERVIÇO

Uma visita ao site do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
hoje mostra que Codó já recebeu de janeiro a 10 de
julho de 2021, só para investir na pasta da saúde,
exatamente R$ 21.699.132,74.
Destes, R$ 9.899.232,01 foram só para ATENÇÃO DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR (ou seja, para o HGM).
Diante de tais números, incontestáveis, é inevitável a
questão: Tá faltando gestão eficiente?
A pergunta parece óbvia, mas é extremamente
necessária uma vez que costuma-se culpar a falta de
recursos, argumento que de perante R$ 21 milhões já
enviados aos cofres do governo Cidade de Todos
seria vergonhoso o governo do médico Zé Francisco
usar.
Paralelo à questão, é necessário questionar também a
atuação do Conselho de Saúde, do próprio Ministério
Público que já disse que não se pauta em notícias de
blogs (acho que deveria a partir delas tomar certas
atitudes, porque pode e tem dever institucional sobre
isso) e dos vereadores, principalmente destes.
É preciso formar uma comissão para ver o que há, de
verdade, dentro do HGM que, claramente, tem
enfrentado sérios problemas.
No início deste mês um cidadão codoense só
conseguiu fazer uma simples cirurgia de braço
quebrado 30 dias depois de dar entrada no hospital.
Quando o blogdoacelio denunciou o caso, 3 dias
depois apareceram com uma desculpa de que falta
'UMA PLACA', a tal placa apareceu e a cirurgia foi
feita.
Agora a denúncia desta senhora que, de certo, deve
ser apurada mais a fundo.
Isso é papel do Conselho Municipal de Saúde, do
Ministério Público e dos Vereadores de Codó.
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Site: https://www.blogdoacelio.com.br/saude-com-r-21699-13274-caso-de-crianca-de-2-anos-que-morreu-sobsuspeita-de-atendimento-inadequado-sugereintervencao-urgente-no-hgm/
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Revista Eletrônica Minerva é lançada pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Maranhão
Na manhã da última sexta-feira (9), a CorregedoriaGeral do Ministério Público do Maranhão lançou a
Revista Eletrônica Minerva, publicação em formato
virtual que reúne artigos (técnicos e científicos),
entrevistas e informações referentes ao exercício do
Direito e ao sistema de justiça. Participaram da
solenidade, realizada na sede do órgão, na
Procuradoria Geral de Justiça, membros, servidores,
demais autoridades e profissionais convidados.
A revista, com periodicidade trimestral, atende a
missão institucional e está em sintonia com o
planejamento estratégico do MPMA. Além de ser um
espaço dedicado a dar visibilidade à produção
intelectual de membros do Ministério Público, a
publicação vai veicular enunciados, súmulas de
entendimento, notas técnicas e atos normativos
institucionais.
No lançamento, a corregedora-geral do MPMA,
Themis Maria Pacheco de Carvalho, saudou todos os
presentes e explicou que a revista foi idealizada pelos
promotores/corregedores Cássius Guimarães Chai e
Alessandra Darub Alves para marcar um ano da atual
gestão da Corregedoria-Geral. "Foi um ano de dor e
de prazer e de muito aprendizado. Por isso,
escolhemos o nome Minerva, deusa da sabedoria, das
artes e da guerra na mitologia romana".
Themis Pacheco agradeceu também a todos os
membros e servidores que compõem a equipe da
Corregedoria. "Todos são elementos indispensáveis
para o nosso funcionamento. Nós trabalhamos como
uma máquina na qual não há nenhuma engrenagem
melhor que a outra. Se alguma estiver ausente, vai
fazer falta. Somos uma equipe pequena, porém
valorosa", destacou.
Por último, a corregedora-geral destacou os temas
abordados na revista e os nomes dos colaboradores.
Também afirmou que a publicação está aberta para
receber artigos dos membros do MPMA.
O promotor-corregedor Cássius Chai enfatizou que a
publicação nasceu por iniciativa da atual gestão da
Corregedoria-Geral junto à equipe do órgão como
mecanismo de orientação para "fortalecer a índole e a

identidade da instituição". "Nesse contexto, nasce o
projeto da Minerva. A revista é organizada em seções
facilmente acessíveis. Está em uma plataforma aberta,
gratuita e com as ferramentas de acessibilidade", d
estacou.
Cássius Chai acrescentou que a Minerva agrega
informações sobre as atividades da Corregedoria e
dos órgãos de Execução, apresentando relatórios e
mapas estatísticos. "São informações que até então
estavam dispersas. Portanto, fica o convite para que
possamos contribuir e fortalecer esta atividade", disse.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
saudou a todos e ressaltou que a revista vem
contribuir muito com o trabalho da instituição,
principalmente neste momento de pandemia, quando
as pessoas estão afastadas em razão do
distanciamento social. "Nós temos que fazer o máximo
possível, neste período em que o medo predomina e
vem comprometendo o amor e a proximidade entre as
pessoas. A doença mental está elevadíssima e a
gente tem que trabalhar para não perder o contato e o
carinho com a população".
E concluiu: "Esta revista vem ratificar o que sempre
digo: só a educação liberta. Sem ela, nós vamos
afundar".
CONTEÚDO
Neste primeiro número, a Revista Minerva apresenta
uma entrevista com o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, e com a coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de
Gênero, Sandra Fagundes Garcia. Traz ainda um texto
sobre saúde mental, artigos jurídicos, mapas
estatísticos e normas da Corregedoria, entre outras
informações.
AUTORIDADES
Prestigiaram a solenidade os promotores de justiça
Alessandra Darub Alves ( chefe de gabinete da
Corregedoria), José Márcio Maia Alves (diretor da
Secretaria para Assuntos Institucionais), Carlos
Henrique Vieira (diretor da Secretaria de Planejamento
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e Gestão) e Gilberto Câmara França Júnior
(presidente da Associação do Ministério Público do
estado do Maranhão - Ampem), além da equipe de
servidores da Corregedoria.
Também estiveram presentes os procuradores de
justiça Mariléa Campos dos Santos Costa (presidente
da Comissão de Gestão Ambiental do MPMA), José
Antonio Oliveira Bents, Joaquim Lobato de Carvalho,
Selene Coelho de Lacerda e Domingas de Jesus Froz
Gomes.
Igualmente compareceram a defensora pública Ana
Lourena Costa e a professora/doutora Mônica
Carneiro, que contribuíram com artigos para a revista,
e o psicanalista Wilson Gomes de Moura.
Da Assessoria
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/revistaeletronica-minerva-e-lancada-pela-corregedoria-geraldo-ministerio-publico-do-maranhao/
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Entenda a pena máxima recebida por Lucas
Porto
Após seis dias de julgamento, Lucas Porto, acusado
de matar a publicitária Mariana Costa, foi condenado a
39 anos de prisão, em regime fechado, pela morte da
ex-cunhada, sendo 30 anos pelo crime de homicídio e
nove por estupro.
Com as alegações do Conselho de Sentença, formado
pelo júri popular, que avaliou os depoimentos de 21
testemunhas chamadas pela defesa e acusação, o júri
concluiu que não houve um homicídio simples (ação
de matar alguém sem agravantes cruéis ou sem
domínio de violenta emoção), mas sim homicídio
quadruplicada-mente qualificado, levando à pena
máxima de 30 anos de prisão. Entre as qualificadoras
estão: feminicídio, asfixia, impossibilidade de defesa e
ocultação de provas. Já quanto ao crime de estupro,
há qualificadora quando a vítima é menor de idade,
como este não foi o caso, o crime contra Mariana foi
enquadrado para pena de 6 a 10 anos de prisão,
sendo aplicado ao réu a pena de nove anos.
Uma dúvida frequente é se a defesa ainda pode
recorrer da decisão. Essa possibilidade foi descartada
pelo juiz José Ribamar Heluy quando em sua decisão,
negou ao acusado o direito de recorrer da decisão em
liberdade, impossibilitando qualquer pedido da defesa.
A pena pode sofrer redução?
Antes de ser condenado, Lucas Porto permaneceu por
aproximadamente 5 anos em prisão preventiva
aguardando julgamento. Na explicação da professora
do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio
São Luís, Maynara Costa não significa dizer que a
pena passará de 39 para 34 anos, o que vai acontecer
é a detração da sentença. "Aquele período em que o
réu permaneceu acautelado, isso quer dizer que ele
estava em prisão preventiva ou internação, temos ali a
possibilidade da detração ou seja, a diminuição
daquele período que ele já cumpriu em internação, em
regime fechado. Sendo assim, a execução da pena de
Lucas Porto deve ser computada levando em
consideração o cumprimento em prisão provisória",
explica. Quanto à possibilidade da redução da pena
em si, sem considerar os anos de prisão preventiva, a
advogada explica que os apenados podem ter a
remição da pena. "No direito penal, a remição de
pena é o abatimento dos dias e horas trabalhadas do
preso que cumpre pena em regime fechado ou
semiaberto, diminuindo a condenação para a qual ele

foi sentenciado. Por exemplo, a cada doze horas de
frequência na escola, que devem ser divididas em no
mínimo 3 dias, terá reduzido 1 dia da sua pena",
revela.
Condenação é um marco na luta contra o feminicídio
Com 39 anos de condenação, a prisão de Lucas Porto
é um exemplo de que a violência contra mulher não
precisa ficar impune. "Esses anos de condenação não
vem apenas a ser um marco simbólico dos anos que
esse sujeito vai permanecer em cárcere, mas também
vem a ser um marco na justiça. Mostrando que a
morte de Maria-na, como a vida de tantas outras
mulheres, merece justiça. Os 39 anos representam
ainda a luta e conquista de mulheres que não foram
reconhecidas pelo sistema de segurança pública e
tiveram as suas mortes trilhadas pelo mesmo
caminho", defende Maynara.
Apesar da condenação de Lucas Porto ser
considerada um marco para o combate ao feminicídio
e violência contra mulher no Maranhão, a advogada
nos incentiva a refletir sobre o cenário atual. "O Brasil
convive com elevada estática de violência cotidiana
praticada contra a mulher. É violência física,
patrimonial, moral e também as violências que levam à
uma letalidade, que é o caso do homicídio qualificado
pelo feminicídio, que resulta na própria morte da
mulher. O Maranhão não foge disso, afinal o Nordeste
é uma das regiões com os maiores índices desse tipo
de crime", pontua. "A gente vai ver que casos como o
de Mariana Costa, entre outros, são apenas uma
parcela dos crimes que chegam a ser denunciados,
notificados, ou mesmo conhecidos pela sociedade.
Ainda temos uma grande subnotificação dos crimes de
violência contra mulher. Por isso, a luta para reduzir
tantos casos deve continuar", incentiva.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.417.orig.pdf
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Operação autua 641 postos de combustível
em 26 unidades federativas
Trezentos e cinco postos de combustíveis de 26 das
27 unidades da federação foram autuados nesta
semana devido a irregularidades nas bombas de
abastecimento identificadas durante uma operação
coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública.
Com foco no combate à possibilidade de fraudes, a
Operação Petróleo Real vistoriou 1.755
estabelecimentos, dos quais 641 foram autuados por
diferentes problemas - incluindo os 305 postosem que
os fiscais identificaram irregularidades nas bombas de
combustível.
Em cada estabelecimento, foram verificados a
qualidade do combustível comercializado, datas de
validade dos produtos, aferição das bombas de
abastecimento e transparência da composição dos
preços ao consumidor, além de outros aspectos que
podem indicar infrações administrativas e criminais.
Sete pessoas foram presas - seis delas em flagrante durante a ação integrada de órgãos federais e
estaduais, como a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), o Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a
Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), as polícias Militar (PM) e Civil (PC) dos
estados, Guardas Civis Municipais e secretarias de
Segurança Pública.
De acordo com o Ministério da Justiça, 2.837 agentes
públicos participaram da Operação Petróleo Real,
fiscalizando postos em 259 cidades em quase todo o
país. Foram lavrados dez boletins de ocorrência e dez
termos circunstanciados de ocorrência.
Só em Minas Gerais, dos 81 postos fiscalizados entre
a terça-feira (6) e o fim da tarde de ontem (8), seis
foram interditados e 24 autuados. Em amostras
recolhidas no estado, os fiscais identificaram a
presença de metanol na gasolina vendida, bombas
"viciadas", que disponibilizavam menos combustível
que a quantidade constante no mostrador e o valor
cobrado, além de vazamento nos equipamentos.
Segundo o governo estadual, boa parte dos
estabelecimentos autuados é reincidente, pois, em
fiscalizações passadas, já haviam sido identificadas
várias irregularidades.
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Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia11-e-12-07-2021/
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EM COROATÁ, JEFFERSON PORTELA
CULPA EX-COMANDANTES DA PM
PELA ONDA DE CRIMINALIDADE
Leandro de Sá

Menu
O apresentador de TV em Coroatá Pacheco Filho, TV
DIFUSORA, fez duras e verdadeiras perguntas ao
Secretário de Segurança Pública do Maranhão
Jefferson Portela. O secretário esteve visitando a
cidade na sexta-feira (09), após a população ir às ruas
cobrar a prisão de um policial militar que é acusado de
assassinar a namorada. Pacheco indagou a Jefferson
Portela sobre a crescente onda de crimes na cidade,
em resposta, em outras palavras e sem citar nomes,
ele culpou os ex-comandantes da PM.
Assista ao vídeo abaixo:
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/em-coroatajefferson-portela-culpa-ex-comandantes-da-pm-pelaonda-de-criminalidade/
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Deputados aprovam relatório final da CPI
dos Combustíveis
A CPI dos Combustíveis. instituída pela Assembleia
Legislativa do Maranhão para apurar supostos abusos
e irregularidades no reajuste de preços no Estado,
aprovou, por unanimidade, na manhã desta sexta-feira
(9), o relatório final das investigações, apresentado
pelo relator, deputado Roberto Costa (MDB). O
documento foi enviado aos órgãos de fiscalização e
investigação para que tomem as providências
necessárias.

o preço de combustíveis no Maranhão.

Os trabalhos, presididos pelo deputado Duarte Júnior
(PR), foram iniciados em 15 de março deste ano.
tendo sido encerrados dentro do prazo previsto de 120
dias Entre os encaminhamentos destacados no
relatório final, os deputados sugerem à Secretaria de
Estado da Fazenda (Sefaz) que tome conhecimento
da falta de emissão de notas Fiscais por 28 dos 186
postos de combustíveis em atividade na Região
Metropolitana de São Luís.

Votaram pela aprovação do relatório, além do relator e
do presidente da CPI, os deputados Cadinhos
Florêncio (PCdoB). Zito Rolim (PDT), Ciro Neto (PP),
Wellington do Curso (PSDB) e Ricardo Rios (PDT). O
deputado Ariston Ribeiro (Republicanos), que não
integra a CPI, compôs a mesa dos trabalhos.

No documento, também consta uma sugestão ao
Governo do Estado para que, por meio da Sefaz. crie
mecanismos de incentivo fiscal que possibilitem a
redução da alíquota do ICMS da gasolina, como
ocorre com o gás de cozinha. A peça produzida pelo
relator sugere, ainda, que seja reconhecida a
essencialidade da gasolina, por meio de legislação, já
que o produto, atualmente, está relacionado a outros
itens importantes.

Cartelização No que se refere à prática de
cartelização. o relatório emitido pela CPI recomenda
aos órgãos para os quais o documento será enviado
que aprofundem as investigações nos 29 corredores
de postos, onde as apurações apontam uma série de
indícios relacionados à combinação de preços e
aumentos abusivos.

No encerramento da reunião, o deputado Wellington
do Curso destacou que a CPI não foi criada para
perseguir ninguém. "Mas para buscar alternativas
visando à redução dos preços dos combustíveis,
identificar e punir aqueles que usufruíram de
benefícios com os abusos na elevação dos valores
dos produtos*, finalizou
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/print.php?documentId=210711010632000d28ea70b0ae22648e1c2c03171fd0&count=9

Inconsistências Os deputados Duarte Júnior e Roberto
Costa destacaram, ao término da votação, que a rede
de postos Joyce teve sua análise comprometida
quanto á questão fiscal, em quase sua totalidade, por
conta das inconsistências na apresentação das notas
de compra e venda de combustíveis.
"A CPI cumpriu seu papel e estamos pedindo que o
senhor Josival Cavalcante Silva, conhecido como
Pacovan. e sua filha adotiva. Rafaely Cavalcante.
continuem sendo investigados em inquéritos no âmbito
da Justiça, uma vez que há fortes indícios de fraude",
afirmou Duarte Júnior, lembrando que Rafaely entrou
em contradição no seu depoimento. dando a entender
que atuava apenas como "laranja de Pacovan".
Os dois parlamentares também destacaram que as
constatações chegarão á Justiça, acreditando que a
Defensoria Pública, o Procon e o Ministério Público
deverão impetrar uma ação civil pública para reduzir
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Prefeito de São Bento é investigado por
supostamente cobrar propina de construtora
O prefeito de São Bento, Carlos Dino Penha, está no
bojo de uma investigação criminal por supostamente
cobrar propina de uma construtora.
Segundo a Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), o
gestor está envolvido em uma negociata em que
supostamente exigia a devolução de 20% do valor
devido à empresa B dos Santos Construção e
Locação, mais conhecida como Mix Gestão.
A construtora, que fica localizada em São Luís, venceu
a licitação para executar obras no matadouro
municipal.
Ainda de acordo com o Parquet, o prefeito, por
intermédio do vereador Igor Pinheiro, estaria cobrando
a porcentagem de 20% para liberar o empenho de R$
416 mil, quantia devida à empresa. O parlamentar é
apontado como o mediador das negociações.
O caso está sob a coordenação do promotor de
Justiça Danilo José de Castro Ferreira, assessor
especial da PGJ, que tem um prazo de 90 dias para
conclusão dos trabalhos investigatórios.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/prefeitode-sao-bento-e-investigado-por-supostamente-cobrarpropina-de-construtora/
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Tragédia! Casal morre após carro cair de
ponte no interior do Maranhão
Portal CN1

Maranhão
? Portal CN1 on 0 Comment
Compartilhar

Polícias Civil e Militar prendem associação criminosa
responsável por arrastões na cidade de Brejo-MA
Por Portal CN1 Uma equipe da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, juntamente com a Polícia Militar,
prenderam em flagrante na manhã deste...

Foto: Divulgação

Suspeito de assassinar o próprio irmão é preso na
zona rural de Araioses-MA

Um casal morreu após o veículo em que estavam cair
da ponte sobre o rio Codozinho, no povoado
Chapadinha, no município de Gonçalves Dias, a 348
km de São Luís.

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, preventivamente,
nessa quinta-feira (8), um homem suspeito de
assassinar o próprio irmão, identificado ...

O acidente aconteceu por volta das 19h30 desse
sábado (10). O marido e a esposa, de 40 e 45 anos,
viajavam de Dom Pedro ao povoado Lajes, em
Gonçalves Dias.
Segundo informações de pessoas que participaram do
resgate, o pneu do carro estourou quando passavam
sobre a ponte. Descontrolado, o carro caiu no rio.
Uma criança, filha do casal, conseguiu sobreviver, mas
os pais morreram no local. O homem é conhecido
como Zé Coco, mecânico em Dom Pedro.
A ponte sobre o rio Codozinho tem estrutura de
madeira e não conta com defensas ou guarda-corpos
laterais.
Com informações de Nyno Gonçalves via blog do
Gilberto Lima
Compartilhar
Postagem mais antiga Página inicial

Vereador Itamar Macedo emite Nota de Pesar pelo
falecimento do jovem chapadinhense, Fabrício
Rodrigues de Oliveira
Por Portal CN1 O vereador Itamar Macedo manifesta o
seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem
chapadinhense, Fabrício Rodrigues d...
Magno Bacelar é investigado por omissão na
prestação de contas de convênios
A 1ª Promotoria de Justiça de Chapadinha instaurou
um inquérito contra o ex-prefeito Magno Bacelar por
improbidade administrativa e por omis...
Por indicação de Olívia Caldas, Associação do
Povoado São João dos Pilões em Brejo-MA, recebe
caminhão do deputado Edilazio Junior
Olívia Caldas estava acompanhada do vereador
Marcelo Rufino e representantes da Associação dos
Artesãos do Povoado São João dos Pilões. motivação
foi a não aceitação do fim do relacionamento conjugal
do aut...

Clique no banner
Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)
Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa
de homicídio e roubo em Brejo-MA
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Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/07/tragediacasal-morre-apos-carro-cair-de.html

Portal CN1 Foto: Reprodução A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, em conjunto com ...
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Motorista embriagado bate em motocicleta e
deixa um morto na BR-230 no Maranhão
Portal CN1

Maranhão

de Balsas para as providências que o caso requer,
onde foi autuado por embriaguez ao volante e
homicídio.

? Portal CN1 on 0 Comment

Fonte: G1 MA

Compartilhar

Compartilhar

Frente do veículo ficou destruída após bater contra
motocicleta na BR-230 em Balsas - Foto:
Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Postagem mais antiga Página inicial

Um motorista com sinais de embriaguez bateu em
uma motocicleta na madrugada desse domingo (11)
na BR-230 no município de Balsas, a 810 km de São
Luís.

Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o
acidente aconteceu por volta de 1h de domingo no km
404 da BR-230, em Balsas, quando um automóvel,
com placas da cidade de Imperatriz, colidiu
frontalmente com uma motocicleta, com placas do
município de Balsas, ocupada por duas pessoas.
O condutor da motocicleta, um homem de 43 anos que
não teve a sua identidade revelada, foi socorrido pelo
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e
levado para o hospital com lesões graves. A
passageira da motocicleta, que também não foi
identificada, não resistiu à gravidade do impacto e
morreu no local.
De acordo com os policiais rodoviários, o motorista do
carro envolvido no acidente realizou exame de
alcoolemia, que constatou o teor de 0.78 miligramas
de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo
considerado, conforme a Portaria n.º
006/2002/INMETRO, o valor de 0.71 mg/L.
Diante das informações obtidas foram constatados, a
princípio, os seguintes os delitos: conduzir veículo com
capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool e embriaguez ao volante e
homicídio culposo na direção de veículo automotor.
A equipe PRF se deslocou até ao hospital para realizar
teste de etilômetro no condutor da motocicleta,
apresentando resultado negativo para alcoolemia.
O autor foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil

Clique no banner

Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa
de homicídio e roubo em Brejo-MA
Portal CN1 Foto: Reprodução A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, em conjunto com ...
Polícias Civil e Militar prendem associação criminosa
responsável por arrastões na cidade de Brejo-MA
Por Portal CN1 Uma equipe da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, juntamente com a Polícia Militar,
prenderam em flagrante na manhã deste...
Suspeito de assassinar o próprio irmão é preso na
zona rural de Araioses-MA
A Polícia Civil do Maranhão prendeu, preventivamente,
nessa quinta-feira (8), um homem suspeito de
assassinar o próprio irmão, identificado ...
Vereador Itamar Macedo emite Nota de Pesar pelo
falecimento do jovem chapadinhense, Fabrício
Rodrigues de Oliveira
Por Portal CN1 O vereador Itamar Macedo manifesta o
seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem
chapadinhense, Fabrício Rodrigues d...
Magno Bacelar é investigado por omissão na
prestação de contas de convênios
A 1ª Promotoria de Justiça de Chapadinha instaurou
um inquérito contra o ex-prefeito Magno Bacelar por
improbidade administrativa e por omis...
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Por indicação de Olívia Caldas, Associação do
Povoado São João dos Pilões em Brejo-MA, recebe
caminhão do deputado Edilazio Junior
Olívia Caldas estava acompanhada do vereador
Marcelo Rufino e representantes da Associação dos
Artesãos do Povoado São João dos Pilões. &quo...
Vereador João Leriano destaca os 151 anos de
Emancipação Política de Brejo-MA
Por Portal CN1 Os 151 anos da cidade de Brejo, a
serem comemorados neste domingo (11/7) foram
destacados na sessão dessa sexta-feira (9), p...
Dois policiais militares morrem vítimas da Covid-19
em São Luís
Foto: Divulgação/Arquivo pessoal Dois policiais
militares do Maranhão, morreram nesta quarta-feira
(7), por complicações causadas pela Covid...
Secretário de Segurança Pública do Maranhão
confirma prisão de PM suspeito de matar companheira
Crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (5).
O corpo de Ana Carolina, de 17 anos, foi encontrado
no sítio onde morava com o suspeito d...
Aluizio Santos destaca a valorização e o avanço na
saúde de Chapadinha-MA
Por Portal CN1 A Prefeitura de Chapadinha reuniu
Agentes Comunitário de Saúde para anunciar
investimentos e benefícios a categoria, entre e...
Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster
Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/07/motoristaembriagado-bate-em.html
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Acidente em Balsas
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/12/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.15.06-07.16.59-1626087133.mp4
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Homem é preso por suspeito de tráfico de
drogas, e outro suspeito é preso por
estelionato
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/12/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.34.15-06.38.37-1626086423.mp4
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Homicídio em Imperatriz e acidente de
trânsito
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/12/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.30.15-06.32.52-1626086341.mp4
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Suspeitos de roubo da agência de banco em
Santa Inês suspeito
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/12/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.04.00-06.07.35-1626084968.mp4
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Tribunal de Contas suspende 10 licitações da
Prefeitura de Gov. Edison Lobão
O Tribunal de Contas do Estado(TCE) suspendeu dez
licitações da Prefeitura de Governador Edison Lobão
por indícios de irregularidades.
A decisão acolheu a Representação do Ministério
Público com pedido de medida cautelar em desfavor
do pregoeiro de Governador Edison Lobão, cujo teor
relata supostas irregularidades ocorridas nos Pregões
Eletrônicos nº 001/2021, nº 002/2021, nº 003/2021, nº
004/2021, nº 005/2021, nº 006/2021, nº 007/2021 e nº
008/2021, bem como nos Pregões Presenciais nº
001/2021 e nº 002/2021.
Com base nas informações do MPE, o TCE
determinou o afastamento do pregoeiro e a suspensão
de seu salário ou eventuais vantagens financeiras
relativas a prestação de serviços.
A Corte de Contas suspendeu as licitações até que as
falhas apontadas sejam sanadas, ou até a apreciação
do mérito da Representação; se já concluídas os
processos licitatórios, a Prefeitura terá que anular
quaisquer atos decorrentes deles, inclusive contratos e
pagamentos, até o julgamento do mérito do processo.
O pregoeiro tem 15 dias para apresentar a sua defesa
e o prefeito de Governador Edison Lobão, Geraldo
Evandro Braga de Sousa, foi notificado para tomar
conhecimento do inteiro teor da Decisão e adotar as
medidas que forem necessárias.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/tribunalde-contas-suspende-10-licitacoes-da-prefeitura-de-govedison-lobao/
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PM faz operação é prende duas pessoas em
Bacabal
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/12/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.31.14-07.36.06-1626092297.mp4
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Mulher é espancada e esfaqueada pelo
companheiro em Imperatriz (Notícias)
Valber Alves

A Polícia Militar prendeu um homem, na noite deste
domingo, depois que ele espancou e esfaqueou sua
companheira, na Vila Lobão. Segundo a PM, ela levou
diversos socos no pescoço e ainda uma facada no pé.
As marcas das agressões ficaram visíveis no corpo da
vítima, que também compareceu à delegacia regional
para prestar depoimento.
O atendimento foi feito pela Patrulha Maria da Penha,
núcleo da Polícia Militar especializado no atendimento
e proteção às mulheres vítimas de violência
doméstica. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha e
encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública apontou que no último ano, uma em cada
quatro mulheres sofreram algum tipo de violência no
país. Os canais para a denúncia são a Polícia Militar
(190), Delegacia da Mulher, Disque 180 e Disque 100.
Site:
https://www.blogdovalberalves.com/noticia/798/mulhere-espancada-e-esfaqueada-pelo-companheiro-emimperatriz
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