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Selo Unicef será lançado nesta quarta-feira
no Maranhão - INFORME JP
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INFORME JP

Nesta quarta-feira (21), será realizado o evento de
lançamento do Selo Unicef, numa ação articulada
entre o Governo do Estado do Maranhão, o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef) e parceiros.

O evento acontece, às 15h, de forma presencial no
Salão de Atos do Palácio dos Leões e também com
transmissão ao vivo no canal do Governo do Estado,
no YouTube: youtube.com/GovernoMA.

O Selo Unicef é uma iniciativa que visa, por meio de
ações articuladas e intersetoriais, colocar os direitos
de crianças e adolescentes no centro da agenda
municipal. Estão convidados os gestores municipais,
que têm até o dia 8 de agosto para fazerem adesão à
iniciativa Selo Unicef.

Todos os municípios maranhenses estão aptos à
adesão - exceto a capital, São Luís.

No Maranhão, a implementação do Selo Unicef
acontece há 16 anos e, nesta edição, é encorajada por
meio dos compromissos firmados pelo Unicef com o
Governo do Maranhão, Instituto Formação, Tribunal de
Justiça (TJMA) e Ministério Público do Estado
(MPMA).

Deverão estar presentes na cerimônia de lançamento,
além do governador Flávio Dino, a chefe do escritório
do Unicef no Maranhão, Ofélia Silva; representantes
do Tribunal de Justiça do Estado (TJMA), do
Ministério Público (MPMA), Defensoria Pública, da
Federação dos Municípios do Maranhão (Famem), da
Assembleia Legislativa e do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e Adolescente do Maranhão
(CEDCA).

A solenidade deverá contar ainda com a presença de
prefeitos dos 56 municípios certificados na última
edição do Selo Unicef (2017-2020) que, na ocasião,
vão receber especial reconhecimento dos parceiros do
Selo Unicef no Maranhão.

Visita de Carlos Lupi (I) Em sua conta pessoal no
Twitter, o governador Flávio Dino postou ontem (20)
esta mensagem: "Nesta terça recebi visita do
presidente nacional do PDT, CarlosLupi, com o
senador Weverton e o deputado Márcio Jerry.

Conversamos sobre o Programa Escola Digna, do
Governo do Maranhão, lembrando sempre Brizola e
Darcy Ribeiro. E dialogamos sobre conjuntura política
do Brasil e do Maranhão".

Visita de Carlos Lupi (II) O senador Weverton, líder do
PDT no Congresso Nacional, também postou
mensagem, em sua conta no Twitter, sobre o mesmo
assunto: "Acompanhei o presidente do meu partido,
CarlosLupi, em visita ao governador Flávio Dino e o
presidente do PCdoB, secretário Márcio Jerry. Muitas
coisas unem a atuação de Flávio ao PDT, uma delas é
a importância dada à educação.

Falamos também de política nacional e do Maranhão".

Investigação da PF Em sua conta no Twitter, a
senadora Eliziane Gama (Cidadania), líder do Bloco
Parlamentar Senado Independente, escreveu esta
mensagem: "A pedido do ministro da Justiça, a PF
encaminhou ao STF pedido de investigação por
denunciação caluniosa contra o deputado Luís
Miranda. Por que o governo não mostra a mesma
agilidade e investiga o superfaturamento da covaxin?

Se fo i  calúnia por  que o presidente nunca
desment iu?",  quest iona a senadora.

Mirante da Litorânea A Secretaria de Estado do
Turismo (Setur) realizará, nesta quarta-feira (21), às
17horas, a entrega da reforma e revitalização do
Mirante da Litorânea.

A solenidade vai contar com a presença do secretário
estadual de Turismo, Catulé Júnior, do vice-
governador Carlos Brandão e demais autoridades.

Escultura instagramável Localizado na Avenida
Litorânea (próximo ao Hotel Blue Tree), o mirante foi
todo revitalizado recebendo praça com novos
a c a b a m e n t o s ,  n o v o  m o b i l i á r i o ,  e s c u l t u r a
instagramável, paisagismo, inserção de guardacorpo,
pintura e iluminação com postes ao longo dos
patamares e extensão do equipamento.

A solenidade irá seguir regras de protocolos sanitários
de combate a Covid-19, com uso obrigatório de
máscaras.

Agenda em Senador La Rocque Cumprindo agenda
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em Senador La Rocque, o governador Flávio Dino
estará, nesta quarta-feira (21), no município, a 26 km
de Imperatriz, onde entregará novo sistema de
abastecimento de água no bairro Nova Mucuíba, 533
cestas básicas no âmbito do programa Comida na
Mesa e assinará Ordem de Serviço para o início das
obras do programa Mais Asfalto.

Emenda parlamentar Com investimento de R$ 1
milhão, oriundo de emenda parlamentar autorizada
pelo Governo do Estado, os serviços de asfaltamento
de vias urbanas visam garantir acessibilidade,
mobilidade e melhores condições de vida para a
população.

Mais água Além da autorização para obras de
asfaltamento, o governador entrega novo Sistema de
Abastecimento de Água, no bairro Nova Macuíba, na
zona urbana de Senador La Rocque.

A obra, executada pela Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (Caema), beneficiará 1.500
famílias da localidade.

O investimento é de R$ 751.593,33.

Miudinhas

*** O juiz Francisco José de Carvalho Neto, titular da
Vara do Trabalho de Timon, é o novo desembargador
do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
(Maranhão).

*** O magistrado foi nomeado pelo presidente da
República, Jair Bolsonaro, na segunda (19). A
nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial da
União de ontem (20). O juiz Carvalho Neto foi
promovido, pelo critério de merecimento, para a vaga
anteriormente ocupada pelo desembargador Américo
Bedê Freire, que se aposentou em março deste ano.

*** O magistrado concorria ao cargo vago de
desembargador juntamente com os juízes Paulo
Sérgio Mont´Alverne Frota, titular da 7ª Vara do
Trabalho de São Luís; e Saulo Tarcísio de Carvalho
Fontes, titular da 2ª Vara do Trabalho de São Luís,
conforme a lista tríplice definida pelo Tribunal Pleno do
TRT16, em 4 de junho deste ano.
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MPMA recomenda que Facimp garanta a
conclusão de curso a alunos já matriculados
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O Ministério Público do Maranhão expediu uma
Recomendação na segunda-feira (19), orientando que
a Faculdade de Imperatriz (FacimpWyden) tome as
medidas necessárias para garantir a conclusão e a
colação de grau de todos os alunos já matriculados no
Curso de Terapia Ocupacional, independentemente do
período que estejam cursando.

O documento ministerial foi elaborado pelo promotor
de just iça  Newton Bel lo  Neto,  a tua lmente
respondendo pela 9ª Promotor ia de Just iça
Especializada na Defesa da Educação de Imperatriz. A
Recomendação foi motivada por conta de um Inquérito
Civil instaurado pela Promotoria da Educação para
apurar irregularidades denunciadas pelo Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16ª
Região (Crefito-16).

De acordo com as denúncias, a Facimp é a única
instituição de ensino superior a ofertar o curso em
Imperatriz. No entanto, alegando que não há procura
por novas matrículas para Terapia Ocupacional, a
instituição de ensino pretende cancelar o curso e
convencer os 18 alunos já matriculados a migrarem
para o curso de Fisioterapia, onde aproveitariam 14
das 18 disciplinas já cursadas.

Na Recomendação, o Ministério Público ressalta que
a garantia da conclusão do curso perpassa por
questões de interesse público e social, referentes ao
direito fundamental à educação. O promotor de
justiça explica que, no momento em que a Facimp
obteve a delegação do Poder Público para ofertar o
curso de Terapia Ocupacional, colocou-se no lugar da
Administração Pública em tal dever.

Desta forma, a unidade de ensino deve seguir os
mesmos deveres de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, de acordo com os
termos da Constituição Federal, referentes aos
princípios da Administração Pública e do direito
fundamental à educação.

"Estes alunos prestaram exames de admissão para
esta área porque se identificam com a profissão e
também porque reconhecem a importância e o déficit
desses profissionais na Macrorregião de Saúde de
Imperatriz. Além disso, é de suma importância que em
Imperatriz haja a formação de acadêmicos na própria
cidade, como mais uma forma de garantir a oferta de

mão de obra qualificada no mercado de trabalho,
sendo certo que a faculdade particular, ao receber a
delegação do Poder Público para a oferta do serviço,
não pode agora faltar com o dever de assegurar a
conclusão do curso dos alunos matriculados",
ressaltou o promotor de justiça Newton Bello Neto.

INQUÉRITO Além da Recomendação, a Promotoria de
Educação enviou documento com as informações do
Inquérito Civil à Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação (MEC), para a possível
tomada de providências na área administrativa, com o
objetivo de resolver o problema.
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MPMA firma TAC com farmácia em razão
de preço abusivo de álcoole m gel
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O Ministério Público do Maranhão firmou, em 13 de
julho, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a
W Moura Produtos Farmacêuticos e Cosméticos LTDA
(antes Farmácia Santa Maria), devido à venda de 12
unidades de á lcool  em gel  70% com valor
injustificadamente elevado em meio à pandemia do
novo coronavírus. O fato foi considerado prática
abusiva contra o consumidor. O estabelecimento fica
localizado em Açailândia.

Assinaram o acordo o promotor de justiça Gleudson
Malheiros Guimarães e o preposto da empresa Ryan
Lucas Pego Silva, além do advogado Joel Dantas dos
Santos.

TAC Pelo documento, a farmácia deve se abster da
prática abusiva de elevar os preços sem justa causa
dos produtos. Deve ser mantida a precificação justa e
não excessiva, sob pena de responsabilização civil e
criminal.

Como dano moral coletivo, a empresa deve doar, em
duas etapas, 80 cestas básicas, cada qual com valor
mínimo de R$ 50, contendo arroz, café, óleo,
macarrão, açúcar, leite em pó, biscoito, feijão,
sardinha ou outros não perecíveis.

A primeira entrega deve ser feita até o dia 23 de julho.
A outra até 23 de agosto. As cestas devem ser
deixadas na sede das Promotorias de Justiça de
Açailândia para serem destinadas a entidades sociais
e famílias carentes do município.

A farmácia deverá, ainda, divulgar em todas as redes
sociais o acordo por meio de nota explicativa, na qual
deverá se retratar aos consumidores quanto à prática
ocorrida e convidar os prejudicados a receberem o
valor excedente da compra do álcool em gel. A nota
deve ser publicada na linha do tempo e nos stories.

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula,
haverá pagamento de multa no valor de R$ 10 mil.
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GOVERNO FLÁVIO DINO NEGA
CIRURGIA A HOMEM COM GRAVE

DOENÇA
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Leandro de Sá

Menu

O deputado estadual Wellington do Curso esteve, na
manhã desta terça-feira (20), no bairro da Vila
Palmeira para verificar a atual situação de Denilson
Carlos, acometido por um linfedema na perna. A visita
foi feita após o deputado Wellington receber inúmeras
solicitações e pedidos de ajuda, já que Denilson
conseguiu na Justiça uma decisão que garante a
realização de cirurgia na perna, mas o Governo do
Estado recorreu da decisão.

Na ocasião, o deputado Wellington explanou a
sentença judicial e solicitou ao Governo do Estado que
cumpra a decisão em vez de recorrer para não garantir
um direito fundamental de todo cidadão, a saúde.

" Após receber vários pedidos de ajuda pelas redes
sociais, decidi visitar pessoalmente o Denilson, que
sofre com um linfedema em uma das pernas. O
Denilson precisa fazer uma cirurgia em São Paulo,
pois o procedimento não é feito no Maranhão.
O Ministério Público interveio e, então, foi concedida
uma decisão condenando o Estado do Maranhão a
custear todas as despesas para que o Denilson realize
a cirurgia. O Governo do Estado recorreu para não
custear a cirurgia. O nosso apelo hoje é para que o
governador Flávio Dino cumpra a decisão judicial e
autorize a realização da cirurgia. Saúde é prioridade.
Não se deve brincar com a vida das pessoas", disse o
deputado Wellington.

A decisão judicial que condena o Estado do Maranhão
ao disponibilizar o tratamento cirúrgico foi proferida em
março de 2021. De lá para cá, o Governo do Estado
apenas recorreu para não custear o tratamento.

Assista:

Fonte: Daniel Matos

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
d i r e i t os  r ese rvados  ® .  |  Thema  de  B log
Respons i vo  po r :  Jocean  Mar t i ns

Site: https://www.blogdodesa.com.br/governo-flavio-

dino-nega-cirurgia-a-homem-com-grave-doenca/
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Lançamento do Selo UNICEF (2021-2024)
no Maranhão acontece nesta quarta-feira

(21), com cerimônia presencial e transmissão
ao vivo

 

DF NA MÍDIA / BRASÍLIA / DF. Qua, 21 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Francisco Matias

Nesta quarta-feira (21), será realizado o evento de
lançamento do Selo UNICEF, numa ação articulada
entre o Governo do Estado do Maranhão, o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e
parceiros.

O evento acontece, às 15h, de forma presencial no
Salão de Atos do Palácio dos Leões e também com
transmissão ao vivo no canal do Governo do Estado,
no YouTube: youtube.com/GovernoMA.

O Selo UNICEF é uma iniciativa que visa, por meio de
ações articuladas e intersetoriais, colocar os direitos
de crianças e adolescentes no centro da agenda
municipal. Estão convidados os(as) gestores(as)
municipais, que têm até o dia 8 de agosto para
fazerem adesão à iniciativa Selo UNICEF. Todos os
municípios maranhenses estão aptos à adesão -
exceto a capital, São Luís.

No Maranhão, a implementação do Selo UNICEF
acontece há 16 anos e, nesta edição, é encorajada por
meio dos compromissos firmados pelo UNICEF com o
Governo do Estado do Maranhão, Instituto Formação,
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e Ministério
Público do Estado do Maranhão (MPMA). Além
dessas instituições, são parceiros na garantia dos
direitos de crianças e adolescentes a Defensoria
Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA), a
Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem) e o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e Adolescente do Maranhão (CEDCA).

Estarão presentes na cerimônia de lançamento, além
do governador Flávio Dino; a chefe do escritório do
UNICEF no Maranhão, Ofélia Silva; representantes do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA),
do Ministério Público do Estado do Maranhão
(MPMA), Defensoria Pública do Estado do Maranhão
(DPE/MA), da Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão (Alema), e do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e Adolescente do Maranhão
(CEDCA).

A solenidade conta, ainda, com a presença de
prefeitos/as dos 56 municípios certificados na última
edição do Selo UNICEF (2017-2020) que, na ocasião,
vão receber especial reconhecimento dos parceiros do
Selo UNICEF no Maranhão.

O grande desafio nesta edição do Selo UNICEF diz
respeito aos impactos da Covid-19 em populações
mais vulneráveis. De acordo com dados oficiais
publicados neste mês pela OMS e UNICEF, 23
milhões de crianças não receberam as vacinas
básicas por meio dos serviços de vacinação de rotina
em 2020 - 3,7 milhões a mais do que em 2019. Nesse
contexto de pandemia, as políticas públicas de
saúde  referentes à cobertura de imunização,
acompanhamento de pré-natal, entre outras, mostram-
se  reduz idas ,  dev ido  às  in te r rupções  nos
a tend imentos .

Outra preocupação do UNICEF está relacionada ao
impacto da Covid-19 na aprendizagem de crianças e
adolescentes, em isolamento social há mais de 1 ano.
Segundo dados do UNICEF e CENPEC Educação,
com o fechamento das escolas, quase 1,5 milhão de
crianças e adolescentes não participaram de
atividades escolares em novembro de 2020, nem
mesmo de modo remoto. No Maranhão, o percentual
de exclusão escolar chegou a 15,8, em 2020.

Selo UNICEF

O Selo UNICEF é uma iniciativa para estimular e
reconhecer avanços na promoção, realização e
garantia dos direitos de crianças e adolescentes nos
municípios.

Na adesão à estratégia, a gestão municipal assume o
compromisso de manter a agenda de suas políticas
públicas pela infância e adolescência como prioridade,
ao longo de 4 anos de atividades. A metodologia inclui
o monitoramento de indicadores sociais e a
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implementação de ações que ajudem os municípios a
cumprirem a Convenção sobre os Direitos da Criança
que, no Brasil, é refletida no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).

Resultados da edição anterior do Selo UNICEF

A Edição 2017-2020 do Selo UNICEF contou com a
adesão espontânea de 1.924 municípios de 18
estados da Amazônia Legal brasileira e do Semiárido,
onde vivem mais de 16 milhões de crianças e
adolescentes.

Após quatro anos de trabalho integrado e intersetorial,
o estado do Maranhão teve destaque com o maior
número de municípios certificados pelo Selo UNICEF
no Território Amazônico (TAM) e o 4º entre todos os
estados do Norte e Nordeste.

Ao todo, 209 municípios maranhenses fizeram adesão
à edição anter ior e, ao f inal,  56 municípios
maranhenses foram certificados. Confira os resultados
aqui: https://selounicef.org.br/resultados-geral.

Elevação de Indicadores Sociais

De acordo com dados do UNICEF, municípios que
participam da estratégia do Selo UNICEF melhoraram
mais que a média nacional na garantia dos direitos de
crianças e adolescentes. No Maranhão, foram 209
municípios participantes e 56 certificados. Esses
municípios tiveram mudanças significativas nos
indicadores de impacto sociais:

? No âmbito da educação, o percentual de estudantes
com dois ou mais anos de atraso escolar foi reduzido,
entre 2016 e 2019;

? Na saúde, aumentou o percentual de gestantes com
acesso à pré-natal adequado, entre 2016 e 2018;

? Já no âmbito da proteção, o percentual de crianças
de até 1 ano com registro civil também aumentou,
entre 2016 e 2018.

SERVIÇO:

O quê: Lançamento do Selo UNICEF (2021-2024) no
Maranhão;

Quando: Quarta-feira (21), às 15h;

Onde: Salão de Atos do Palácio dos Leões.

Comentários

Site:

https://dfnamidia.com.br/noticias/brasil/maranhao/lanca

mento-do-selo-unicef-2021-2024-no-maranhao-acontece-

nesta-quarta-feira-21-com-cerimonia-presencial-e-

transmissao-ao-vivo/
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Dino flexibiliza medidas e anuncia volta às
aulas
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PATRÍCIA CUNHA

governador Flávio Dino fez ontem, em coletiva, o
anúncio de flexibilização de várias medidas restritivas
no combate ao novo coronavírus. Observando o
avanço na vacinação e a queda em número de
internações e óbitos, ele informou que, na Grande Ilha,
supermercados, academias, shoppings e igrejas
podem funcionar normalmente como antes, e ampliou
de 150 para 200 pessoas a permanência em eventos
fechados e 400 para ambientes abertos.

" Destaco que 4 mil vidas foram poupadas por causa
da vacina, pessoas que estão entres nós e isso serve
para sublinhar o quão é importante a vacina nas
nossas vidas. Temos 145 municípios, dos 217 que
estão com uma alta produtividade, lamentavelmente
temos ainda 72 cidades que estão com produtividade
menor e, portanto, não recebem novas doses", disse o
governador.

O Maranhão recebeu até então, 4 milhões e 400 mil
doses de vacina contra a Covid-19, distribuiu 4
milhões e 110 mil, e aplicou 3 milhões e 520 mil doses.
"Sobre a taxa de contágio no Brasil, temos pela
primeira vez temos o pais todo em verde. O Maranhão
segue com a menor taxa de menor mortalidade do
Brasil, com 1,3, e essa mortalidade segue em declínio.
Outro dado é que a ocupação de leitos também segue
em declínio, oportunizando a redistribuição de leitos
exclusivos para Covid e não Covid", disse o
governador. A partir desses dados, e reforçando as
medidas sanitárias, com o uso obrigatório de máscara,
álcool em gel e distanciamento social, o governador
anunciou a volta das aulas da rede estadual em
sistema híbrido (presencial e online) a partir de 2 de
agosto. A abertura das aulas nas redes municipais
depende do posicionamento de cada prefeito.

A flexibilização também atinge a reabertura de
cinemas e teatros, além da retirada de restrição no
horário de funcionamento de bares, restaurantes e
supermercados. Cinemas, teatros e igrejas liberados
estão liberados, assim como eventos com até 200
pessoas em ambientes fechados e, eventos com até
400 pessoas em ambientes abertos e ventilados.

O serviço público estadual voltará a funcionar com
100% da capacidade. Pessoas que fazem parte do
grupo de risco vacinado com as duas doses poderão

retornar ao trabalho após 30 dias (exceto gestantes).
Além disso, comércio, indústria, bares, restaurantes,
shoppings, academia e supermercados podem
funcionar sem restrição de horário.

O governador novamente chamou a atenção sobre a
pandemia, que não chegou ao fim e pediu que o uso
de máscara e o distanciamento continuem. "A
pandemia ainda não acabou. Por isso, peço atenção
especial para continuar avançando na vacina e nos
cuidados sanitários para que não voltemos com as
mesmas medidas de restrições. Hoje nós temos,
quanto aos principais indicadores, uma perspectiva de
queda, por isso essa flexibilização e vamos ver se isso
se confirma nos próximos dias". As medidas valem até
o dia 30 de julho.
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Caso Hamilton: perícia deve pedir
prorrogação do inquérito e fazer

reconstituição
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Por G1 MA - São Luís

A Polícia Civil do Maranhão deve pedir a prorrogação
do inquérito de Hamilton Bandeira, o jovem com
deficiência mental que foi morto por policiais dentro de
casa em Presidente Dutra, a 354 km de São Luís. A
polícia, que aguarda o laudo feito no corpo do jovem,
após  a  exumação ,  p re tende  rea l i za r  uma
recons t i t u i ção  s imu lada .

Depois de quase um mês, as investigações ainda não
foram concluídas. Um dos principais exames, o
cadavérico, só foi feito pela perícia há uma semana. O
corpo de Hamilton foi desenterrado 26 dias após o
homicídio.

Segundo o perito geral da perícia oficial do estado,
Miguel Alves, se houver uma bala identificada durante
a reconstituição poderá ser possível uma identificação
de quem disparou o tiro que matou Hamilton. "A um
certo prejuízo por conta do decurso do tempo, mas em
havendo projeteis sendo recuperados não haverá
prejuízo no confronto balístico para a identificação da
autoria da produção do tiro. Todas as informações
serão transformadas em laudo pericial e esse laudo
emitido a autoridade que preside o inquérito policial".

Hamilton César Bandeira, de 23 anos, que sofria de
deficiência mental foi morto a tiros por policiais civis no
dia 17 de junho no município de Presidente Dutra. Os
policiais teriam ido a casa do rapaz para entregar uma
intimação e apurar uma denúncia de que ele estaria
fazendo apologia ao crime pelas redes sociais, e
alegaram que o jovem estava armado com uma faca
na hora da abordagem, mas o avô dele que estava no
local nega.

A Delegacia Regional de Presidente Dutra abriu a
investigação, que depois passou a ser feita por uma
força tarefa de delegados da Superintendência de
Homicídios da capital e da Superintendência de
Combate a Corrução (Seccor), que investiga crimes de
servidores públicos. Até agora 24 pessoas já
prestaram depoimento sobre o caso.

O secretário de Segurança Pública do Maranhão,
Jefferson Portela, revela que já foram ouvidos durante

as investigações pessoas próximas de Hamilton, além
de autoridades policiais."Foram ouvidos os médicos no
atendimento inicial, moradores, os policiais que
atuaram nesta missão, familiares do Hamilton e os
delegados continuam com o procedimento aguardando
o resultado dos exames que já foram realizados".

O prazo de conclusão do inquérito termina nesta
quarta-feira (21), mas como a polícia ainda não tem o
resultado dos laudos periciais, deve pedir a
prorrogação do prazo das invest igações.  O
superintendente da Superintendência de Polícia Civil
do interior, delegado Guilherme Campelo, as equipes
policiais estão concentradas no intuito de resolver logo
o caso. "Não adianta se querer correr muito com a
investigação e não trazer um resultado satisfatório.
Então, eu acredito que pela experiência dos
investigadores, dos delegados envolvidos no caso,
inclusive são de outras superintendências, eles só vão
encerrar os trabalhos quando, de fato, puderem dar
uma resposta coesa e concisa para a população".

A polícia aguarda o resultado dos exames feitos pela
perícia no corpo da vítima e no local onde ocorreu o
homicídio, para iniciar uma reconstituição simulada
dos fatos, para esclarecer o que aconteceu na ação
que resultou na morte de Hamilton Bandeira.

O secretário Jefferson Portela pontua que a
prorrogação do prazo para a conclusão agora vai ficar
a cargo do delegado responsável pelo caso.
"Tecnicamente após 30 dias o delegado pede uma
prorrogação de prazo que fica ajuízo da autoridade
que preside o inquérito. Analisando os fatos em
relação a documentos que ele aguarda ele pedirá num
determinado tempo a prorrogação para a conclusão do
procedimento investigatório".

Ao G1, a Polícia Civil informou que foi chamada até a
casa de Hamilton após denúncias de moradores de
que o jovem, identificado como Hamilton Cesar Lima
Bandeira, de 23 anos, estaria fazendo ameaças e
apologia ao crime.

Segundo a polícia, os agentes foram ameaçados pelo
rapaz que estava em posse de uma faca. Ao tentar
conter Hamilton Cesar, os agentes atiraram contra o
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rapaz. Ele chegou a ser socorrido e levado para o
hospital da região com vida, mas acabou não
resistindo aos ferimentos e morreu.

Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso.
Ainda em nota, a Polícia Civil lamentou profundamente
o fato e solidarizou com a família do jovem.

Ao G1, o pai de Hamilton, Antônio Bandeira afirmou
que o jovem não estava armado no momento da ação
policial. Ele afirma que o filho não era agressivo e
tinha deficiência mental.

Não tinha o maior sentido do mundo eles chegarem lá
assassinando ele. E ele não usava ferramenta
nenhuma. A polícia não falou nada, quando chegou lá,
foi metendo bala e quase matou um idoso de 100 anos
, disse.

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informa que na
última sexta-feira (17), após denúncias de moradores,
atendeu a uma ocorrência de ameaça e apologia ao
crime em uma residência no povoado de Calumbi.
Quando chegaram ao local, os policiais foram
ameaçados pelo suspeito que estava de posse de uma
arma branca (faca). Para conter a situação, os agentes
atiraram e um dos disparos atingiu ao rapaz, que foi
socorrido pelos policiais, levado ao hospital com vida,
mas acabou vindo a óbito. A Polícia Civil do Maranhão
lamenta profundamente o fato e se solidariza com a
família. Pontua, ainda, que um inquérito policial foi
instaurado para apurar as circunstâncias da
ocorrência. Uma equipe da Secretaria de Estado de
Direitos Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando
o caso.

Moradores da cidade de Presidente Dutra, no
Maranhão, fizeram um protesto no dia 23 de junho
para cobrar justiça no caso Hamilton Cesar Lima
Bandeira, de 23 anos, que foi morto no dia 18 de junho
dentro de casa, por policiais civis.

O protesto na comunidade Calumbi acontece após a
fala do secretário de Segurança Pública, Jefferson
Portela, que decidiu não afastar os policiais que
atiraram no jovem por não haver elementos que
afirmem que Hamilton foi assassinado pelos policiais .
Em nota, a Polícia Civil tinha informado que os
agentes tinha sido afastados para o decorrer das
investigações.

Site:
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MARANHÃO - JÁ REGISTROU 28
CASOS DE FEMINICIDIOS ESSE ANO
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Carlos Cristiano

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública, divulgado este mês, houve um aumento de
casos de feminicídio no Maranhão durante a
pandemia.

O estado do Maranhão já registrou, até o momento, 28
casos de feminicídio. A informação é da Polícia Civil
do Maranhão.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública, divulgado este mês, houve um aumento de
casos de feminicídio no Maranhão durante a
pandemia. Segundo o estudo, no ano de 2019 os
casos de feminicídio eram 51 e em 2020 65 casos.

Já no que diz respeito as medidas protetivas
concedidas no estado, o Maranhão em 2019 tinha um
total de 10.725 medidas e no ano seguinte 12.722, o
que demonstra o aumento também.

Sobre as chamadas ao 190 de casos de violência
doméstica no Maranhão, o estado em 2019 tinha
registrado 11.911 e em 2020 o número superou para
12.867.

Destes casos, os mais recentes aconteceram neste
mês de julho em menos de uma semana. Segundo a
delegada do Departamento de Feminicídio da Polícia
Civil do Maranhão, delegada Wanda Moura, um
aconteceu na cidade de Igarapé do Meio e o outro em
Formosa da Serra Negra e eles já estão sendo
investigados pela polícia.

"Infelizmente no estado do Maranhão na última
semana registramos mais dois casos de feminicídio.
Os dois casos ocorreram nas cidades de Igarapé do
Meio e Formosa da Serra Negra. Um dos autores após
assassinar a companheira se suicidou, o que é muito
comum ocorrer em casos de feminicídio. No outro
caso o companheiro matou a vítima com golpes de
faca. Os dois casos seguem sendo investigados pela
Po l íc ia  C iv i l .  O nosso compromisso é  em
responsabilizar criminalmente todos esses autores de
crimes de feminicídio e prendê-los com a maior
celeridade possível para que a sociedade tenha
certeza que os autores desses crimes não vão ficar
impunes", relatou a delegada Wanda Moura.

Veja os números:

Feminicídios no MA

2019 - 51 CASOS

2020 - 65 CASOS

Medidas protetivas concedidas no MA

2019 - 10.725

2020 - 12.722

Chamadas ao 190 de casos de violência doméstica no
MA

2019 - 11.911

2020 - 12.867

G1/MA

Site: https://www.carloscristiano.com/2021/07/maranhao-

ja-registrou-28-casos-de.html
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Realização do evento para o Selo Unicef
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Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/21/TVMIRANTEAFG

LOBOSOLUSMA-07.19.43-07.24.48-1626865056.mp4
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MPMA quer manter medidas em Paulino
Neves

 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - VIDA - pág.: 08. Qua, 21 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com o objetivo de assegurar a continuidade das
medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 no
município de Paulino Neves, o Ministério Público do
Maranhão emitiu, no dia 17, Recomendação ao
prefeito Raimundo de Oliveira Filho.

A Recomendação, assinada pelo promotor de justiça
Fernando José Alves Silva, foi motivada após a
revogação dos decretos municipais que regiam as
medidas sanitárias acerca do controle da pandemia
em Paulino Neves.

No documento a Promotoria de Justiça da Comarca de
Tutóia (da qual Paulino Neves é termo judiciário)
solicita que o prefeito, por meio de um novo decreto,
restabeleça as medidas na área de saúde pública para
o enfrentamento da pandemia.

De acordo com a Recomendação, após a suspensão
dos decretos foram anunciadas festas no município,
enquanto aumentam o número de casos de Covid-19
na cidade.

A Recomendação pede que, no novo decreto
municipal, seja determinado o cancelamento de todos
os eventos que podem gerar aglomeração, revogando,
assim, os alvarás para festas e shows que
eventualmente foram expedidos.

Também foi pedida ampla divulgação das medidas
sanitárias, bem como dos cancelamentos de eventos
que vierem a ser realizados, visando desestimular a
aglomeração de pessoas em Paulino Neves.

A prefeitura deverá encaminhar à Promotoria de
Justiça, em até cinco dias úteis após o recebimento da
Recomendação, documentos que comprovem as
ações administrat ivas empreendidas para o
cumprimento das medidas sol ic i tadas.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.425.orig.pdf
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AÇAILÂNDIA - MPMA firma TAC com
farmácia em razão de preço abusivo de

álcool em gel
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O Ministério Público do Maranhão firmou, em 13 de
julho, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a
W Moura Produtos Farmacêuticos e Cosméticos LTDA
(antes Farmácia Santa Maria), devido à venda de 12
unidades de á lcool  em gel  70% com valor
injustificadamente elevado em meio à pandemia do
novo coronavírus. O fato foi considerado prática
abusiva contra o consumidor. O estabelecimento fica
localizado em Açailândia.

Assinaram o acordo o promotor de justiça Gleudson
Malheiros Guimarães e o preposto da empresa Ryan
Lucas Pego Silva, além do advogado Joel Dantas dos
Santos.

TAC

Pelo documento, a farmácia deve se abster da prática
abusiva de elevar os preços sem justa causa dos
produtos. Deve ser mantida a precificação justa e não
excessiva, sob pena de responsabilização civil e
criminal.

Como dano moral coletivo, a empresa deve doar, em
duas etapas, 80 cestas básicas, cada qual com valor
mínimo de R$ 50, contendo arroz, café, óleo,
macarrão, açúcar, leite em pó, biscoito, feijão,
sardinha ou outros não perecíveis.

A primeira entrega deve ser feita até o dia 23 de julho.
A outra até 23 de agosto. As cestas devem ser
deixadas na sede das Promotorias de Justiça de
Açailândia para serem destinadas a entidades sociais
e famílias carentes do município.

A farmácia deverá, ainda, divulgar em todas as redes
sociais o acordo por meio de nota explicativa, na qual
deverá se retratar aos consumidores quanto à prática
ocorrida e convidar os prejudicados a receberem o
valor excedente da compra do álcool em gel. A nota
deve ser publicada na linha do tempo e nos stories.

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula,
haverá pagamento de multa no valor de R$ 10 mil.

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1016678/acailandia-

mpma-firma-tac-com-farmacia-em-razao-de-preco-
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MPMA recomenda que Facimp garanta a
conclusão de curso a alunos já matriculados
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O Ministério Público do Maranhão expediu uma
Recomendação nesta segunda-feira, 19, orientando
que a Faculdade de Imperatriz - Facimp Wyden, tome
as medidas necessárias para garantir a conclusão e a
colação de grau de todos os alunos já matriculados no
Curso de Terapia Ocupacional, independentemente do
período que estejam cursando.

O documento ministerial foi elaborado pelo promotor
de just iça  Newton Bel lo  Neto,  a tua lmente
respondendo pela 9ª Promotor ia de Just iça
Especializada na Defesa da Educação de Imperatriz. A
Recomendação foi motivada por conta de um Inquérito
Civil instaurado pela Promotoria da Educação para
apurar irregularidades denunciadas pelo Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16ª
Região (Crefito-16).

De acordo com as denúncias, a Facimp é a única
instituição de ensino superior a ofertar o curso em
Imperatriz. No entanto, alegando que não há procura
por novas matrículas para Terapia Ocupacional, a
instituição de ensino pretende cancelar o curso e
convencer os 18 alunos já matriculados a migrarem
para o curso de Fisioterapia, onde aproveitariam 14
das 18 disciplinas já cursadas.

Na Recomendação, o Ministério Público ressalta que
a garantia da conclusão do curso perpassa por
questões de interesse público e social, referentes ao
direito fundamental à educação. O promotor de
justiça explica que, no momento em que a Facimp
obteve a delegação do Poder Público para ofertar o
curso de Terapia Ocupacional, colocou-se no lugar da
Administração Pública em tal dever.

Desta forma, a unidade de ensino deve seguir os
mesmos deveres de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, de acordo com os
termos da Constituição Federal, referentes aos
princípios da Administração Pública e do direito
fundamental à educação.

"Estes alunos prestaram exames de admissão para
esta área porque se identificam com a profissão e
também porque reconhecem a importância e o déficit
desses profissionais na Macrorregião de Saúde de
Imperatriz. Além disso, é de suma importância que em
Imperatriz haja a formação de acadêmicos na própria
cidade, como mais uma forma de garantir a oferta de

mão de obra qualificada no mercado de trabalho,
sendo certo que a faculdade particular, ao receber a
delegação do Poder Público para a oferta do serviço,
não pode agora faltar com o dever de assegurar a
conclusão do curso dos alunos matriculados", ressalta
o promotor de justiça Newton Bello Neto.

Além da Recomendação, a Promotoria de Educação
enviou documento com as informações do Inquérito
Civil à Secretaria de Educação Superior do Ministério
da Educação (MEC), para a possível tomada de
providências na área administrativa, com o objetivo de
resolver o problema.

Redação: Iane Carolina (CCOM-MPMA)

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1016674/mpma-
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Vereador de Santa Helena já foi preso em
flagrante por posse ilegal de arma de fogo
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O vereador de Santa Helena, Braz Amaral (Cidadania)
já foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de
fogo.

Braz foi flagrado na posse de uma pistola calibre 380.
O caso ocorreu em 2019, à época, foram aprendidos
com ele, a arma de fogo e um carregador de pistola
com 7 munições.

O vereador pagou fiança e foi liberado.

A polícia comunicou a prisão à Justiça, que decidiu
manter Braz Amaral em liberdade provisória. Porém, o
atual vereador ficou proibido de acessar ou frequentar
a bares e festas para evitar o risco de novas infrações
e não poder se ausentar de Santa Helena por mais de
8 dias sem autorização da Justiça. Além disso, tem
que comparecer a cada bimestre no fórum, pelo prazo
de 02 anos, a fim de informar e justificar suas
atividades.

O Ministério Público também entrou no processo e
denunciou Braz pelo crime. A juíza que respondia
pelos autos, Cyanara Freire aceitou a denúncia e o
vereador virou réu. "Recebo a denúncia, tendo em
vista o preenchimento dos requisitos previstos no art.
41 do Código de Processo Penal, a saber, exposição
do fato criminoso e suas circunstâncias, qualificação
do acusado, classif icação do crime e rol de
testemunhas"

O caso segue em tramitação na Comarca de Santa
Helena.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site:
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Prefeita da pequena cidade de Central do
Maranhão firma contrato exorbitante para

compra de medicamentos
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Blog do Neto Weba

Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa "Fechinha"
(Republicanos), prefeita da pequena cidade de Central
do Maranhão, firmou um contrato exorbitante para
compra de medicamentos para a farmácia hospitalar
do Município.

Central do Maranhão tem pouco mais de 8 mil
habitantes, Fechinha foi eleita com 47,64% dos votos
válidos, um total de 2.727 votos. Para o peque no
município, o contrato de 530.981,97 (quinhentos e
trinta mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e
sete centavos), é considerado exorbitante de acordo
com pessoas do município.

A empresa que abocanhou o montante no município
centralense foi a Med Sul Produtos Farmacêuticos
LTDA com sede no bairro Jardim São Cristóvão na
cidade de São Luís.

O caso será levado ao Ministério Público, e o
contrato assinado no dia 15 de fevereiro de 2021 entre
a Prefeita da cidade de Central do -MA, Cleudilene
Gonçalves Privado Barbosa e o representante legal da
Empresa, Erisvaldo Diniz Araújo, será investigado.

O blog vem recebendo uma série de denúncias de
contratos obscuros realizados na gestão da prefeita
"Fechinha" na cidade de Central do Maranhão e trará a
lume nos próximos dias outras denúncias envolvendo
a gestão municipal.

Via Vandoval

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/07/prefeita-da-

pequena-cidade-de-central.html
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