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Delírios da arte na PANDEMIA
As impressões do primeiro ano da pandemia serviram
de inspiração para que o pesquisador e artista plástico
maranhense João de Deus retomasse seu trabalho
com artes. O resultado desse processo está em cartaz
na exposição "Delírios da Quarentena", nos Espaços
de Artes Ilzé Cordeiro (Centro Cultural do Ministério
Público) e Márcia Sandes (Procuradoria Geral de
Justiça). As telas em exposição compõem um grande
conjunto, todas criadas em 2020.
A exposição encerra um período de quase 20 anos
sem pintar, quando João esteve inteiramente dedicado
à carreira acadêmica.
Durante o primeiro ano da pandemia, confinado em
casa, vivendo o isolamento atípico que foi imposto por
causa do novo coronavírus, o artista plástico
mergulhou integralmente na produção artística, como
uma forma de resistência e de encarar a solidão.
Ao todo, são 45 telas no Márcia Sandes e 22, no
CCMP. Todas criadas em 2020. Os quadros de
desenho e pintura, em geral coloridos, em estilo
figurativo/abstrato, foram feitos nas técnicas acrílica
sobre tela, cerogravura, nanquim sobre papel, mista,
giz de cera sobre papel, pastel oleoso sobre papel
canson e aquarela.
A exposição poderá ser visitada virtualmente, na
página do CCMP, e presencialmente, com
agendamento por e-mail (centrocultural@
mpma.mp.br) ou pelo telefone 32191997, obedecendo
aos protocolos de segurança contra a Covid-19.
Trajetória O artista João de Deus Vieira Barros nasceu
no município de São José de Ribamar no dia 8 de
março de 1957, dia de São João de Deus, derivando
daí seu nome. Estreou nas artes visuais em 1995.
Ele é professor titular aposentado da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA). Atualmente, é o gestor
do Centro de Cultura de São José de Ribamar, cidade
que fica na Região Metropolitana de São Luís.
Em suas pesquisas artísticas, também realiza
produções na área da música, caso de tributos
musicais realizados para celebrar Cazuza e Maria
Bethânia.
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Inauguradas novas instalações de escritório
do Unicef
O Ministério Público do Maranhão entregou
oficialmente as novas instalações do escritório do
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em
um espaço anexo ao Centro Cultural do MPMA, na
região central da capital. Após a reforma e adequação,
o novo espaço, com área de 51,52 m2, foi dividido em
recepção, copa, sala de reunião, sala de coordenação
e três gabinetes.
A solenidade foi acompanhada por autoridades e
servidores das duas instituições. A cerimônia teve,
ainda, a assinatura do memorando de entendimento
entre o MPMA e o Unicef, com a renovação de uma
parceria firmada com objetivo de estimular políticas
públicas para crianças e adolescentes vítimas de
violência, exclusão e em situação de vulnerabilidade
social. O documento prevê a união de esforços para
ampla cooperação técnico-institucional, o intercâmbio
de conhecimentos, informações, experiências e o
desenvolvimento de ações conjuntas entre as partes,
entre 2021 e 2024, com enfoque na promoção e
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

público infanto-juvenil é um marco da cidadania e
sinaliza o amadurecimento de uma sociedade. "Nós
temos que cuidar das crianças e adolescentes, e
vocês do Unicef fazem isso com muita expertise. O
Ministério Público só tem a ganhar com essa
parceria. Não podemos trabalhar sozinhos. Temos que
estar juntos com a sociedade", avaliou.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.427.orig.pdf

A chefe do escritório do Unicef no Maranhão, Ofélia
Ferreira da Silva, saudou os presentes e agradeceu
todos que colaboram com o fortalecimento da parceria
entre as duas instituições. "Faremos novas alianças e
já temos iniciativas em progresso. É superimportante
poder contar com cada um dos servidores do
Ministério Público, promotores e procuradores de
justiça para que consigamos conquistar mais vitórias
em termos de indicadores sociais no Maranhão",
destacou.
Em seguida, o vice-presidente da Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem),
Reinaldo Campos Castro Júnior, destacou que a
parceria institucional atende ao princípio constitucional
de proteção da criança. "A criança é prioridade, está
na lei, no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente),
na Constituição", enumerou.
Para o diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão
(Seplag), Carlos Henrique Vieira, a atuação do
Ministério Público e do Unicef se completam, pois os
objetivos das duas instituições são os mesmos. "A
inauguração desse escritório é a materialização de
que essa parceria se projetará para o futuro".
Na avaliação do procurador-geral de justiça, cuidar do
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Seduc apresenta diretrizes para retorno às
aulas nas escolas da rede estadual
Com o anúncio feito pelo Governo do Maranhão sobre
o retorno às aulas nas escolas da rede pública
estadual, a partir do dia 2 de agosto, a Secretaria de
Estado da Educação (Seduc) vem trabalhando na
elaboração dos protocolos pedagógicos e sanitários
que serão adotados pelas unidades escolares para a
volta das atividades presenciais.
Nesta quinta-feira (22), a Seduc divulgou as "Diretrizes
Pedagógicas para o retorno híbrido das escolas da
rede estadual de ensino no Maranhão" e tem
realizado uma série de debates com agentes e
entidades educacionais para que este retorno às
unidades escolares seja o mais seguro e adequado
possível.
Na quarta-feira (21), a reunião liderada pelo secretário
estadual de Educação, Felipe Camarão, e equipe
administrativa da Secretaria, foi com gestores e
diretores de educação das 19 Unidades Regionais do
Estado, momento em que foram apresentadas aos
educadores tais Diretrizes Pedagógicas.
Durante a reunião, que aconteceu de forma virtual,
Felipe Camarão enfatizou que o retorno das atividades
presenciais nas unidades escolares públicas
maranhenses acontecerá de forma gradual, iniciando
pelas escolas com condições para a implementação
dos protocolos de biossegurança. Dada a
preocupação com a integridade física de estudantes e
profissionais, o retorno ocorrerá no formato híbrido,
intercalando momentos de atividades presenciais e
não presenciais.
"Inicialmente faremos um retorno híbrido e assíncrono
às atividades, intercalando momentos presenciais e
não presenciais, sem exigência de interação
simultânea, de forma que, enquanto alguns estudantes
estiverem em sala, outros estarão acompanhando as
atividades por outras metodologias, como a TV
Educação e a Plataforma Gonçalves Dias, por
exemplo, já disponibilizadas pelo Governo do
Maranhão", explicou Felipe Camarão.
As Diretrizes Pedagógicas tratam ainda das
orientações para a construção da rotina escolar Plano Escolar, como podem ser melhor administradas
as aulas híbridas em formato assíncrono e,
principalmente, como acontecerá o acolhimento de
toda a comunidade escolar, compreendendo

estudantes, docentes e familiares.
"Nessas Diretrizes temos as orientações sobre como
cada gestor poderá administrar o ensino híbrido em
sua escola, conforme decisão do colegiado escolar e
aprovado pela Unidade Regional de Educação e pela
Seduc, seguindo o Plano escolar sugerido nesse
documento. Montamos toda uma engenharia
pedagógica para este retorno, não apenas nas
questões curriculares, mas também de acolhimento
dos nossos estudantes, professores e familiares",
disse o secretário.
Além dos debates com as instituições educacionais, a
Seduc tem preparado materiais informativos e os
denominados 'kits Covid', com itens de segurança,
que estão sendo distribuídos a cada unidade escolar
que retornará suas atividades no início de agosto.
"Nossas escolas receberão o que classificamos como
'kits Covid' e equipamentos de segurança e limpeza
para que cada comunidade esteja preparada para
esse retorno seguro", complementou Camarão.
Tratativa com representantes do Ministério Público
Já na manhã desta quinta-feira (22), o debate foi
realizado com representantes da Promotoria de
Justiça em Defesa da Educação do Ministério
Público do Maranhão para apresentar os planos e
diretrizes para o retorno híbrido.
O secretário Felipe Camarão ressaltou que o MP/MA é
uma instituição parceira que tem contribuído com as
ações de políticas públicas desenvolvidas pelo
Governo do Maranhão e este diálogo só reforça essa
parceria.
"O Ministério Público está nos orientando, nos
cobrando e participando de todos os passos e etapas
desse retorno híbrido que faremos na rede estadual.
Apresentamos ao Dr. Paulo Avelar nossos planos e
diretrizes de retorno às aulas, acertamos alguns
detalhes, falamos, inclusive, sobre casos concretos e
acreditamos que esse retorno será muito positivo para
estudantes, professores e para a sociedade",
assegurou Camarão.
O promotor de Justiça, Paulo Avelar, reforçou que a
tratativa já era um momento esperado pela Promotoria
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e que esses diálogos são importantes no tocante à
garantia do retorno seguro a todas as comunidades
escolares maranhenses.
"É de suma importância discutirmos em linhas gerais
as normativas para esse retorno seguro e também
como forma de garantir a toda a comunidade escolar alunado, professores, gestores, famílias -, a segurança
com que esses alunos estarão a partir do dia 02 de
agosto de forma híbrida. É um momento em que nós
vamos fazer os acompanhamentos, até o retorno
presencial total", concluiu o promotor.
Retorno às aulas
O anúncio da reabertura das escolas da rede estadual,
no próximo dia 2 de agosto, foi feito pelo Governo do
Maranhão por meio de coletiva virtual, na terça-feira
(20), momento em que o governador Flávio Dino
destacou que o retorno seguirá todos os protocolos de
biossegurança definidos pela OMS (Organização
Mundial da Saúde), como uso universal de máscaras e
distanciamento, de modo a manter a segurança de
todos, e se dará de forma progressiva, de acordo com
a realidade de cada escola.
Dino frisou ainda que um dos fatores determinantes
para este retorno é o avanço da vacinação entre os
profissionais da educação, no estado.
"Então nós avaliamos, com a imunização com duas
doses dos profissionais da educação, é que nós temos
condições sanitárias desse retorno. Vamos
obviamente acompanhando isto, frisando que é
imprescindível não apenas no que se refere à rede
estadual, mas também às redes particulares e
municipais, o cumprimento de protocolos sanitários
mormente o uso de máscaras - e termos esse sistema
de rodizio entre as atividades presenciais e não
presenciais no caso da rede estadual", disse Flávio
Dino.
Vacinação
Cabe destacar que no ranking da vacinação, o
Maranhão é o 2º estado em aplicação de vacinas nos
profissionais da educação. Até o momento já foram
aplicadas aproximadamente 195 mil doses do
imunizante contra a Covid-19.
Neste mês, o Governo do Maranhão iniciou a
aplicação da segunda dose. Em São Luís, a aplicação
dos imunizantes está acontecendo, atualmente, no
IEMA Rio Anil (antigo Cintra) e no drive-thru do São
Luís Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h; e aos sábados, das 8 às 12h.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/23072021
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Situação do Conselho Tutelar de Cidelândia
é alvo de inspeção
Com o objetivo de garantir o adequado atendimento às
crianças e adolescentes em situação de risco no
município de Cidelândia, o Ministério Público do
Maranhão realizou, nesta terça-feira, 20, uma
inspeção no Conselho Tutelar da cidade. A visita foi
organizada pelo titular da 2ª Promotoria de Justiça
Cível de Açailândia (da qual Cidelândia é termo
judiciário), Tiago Quintanilha Nogueira.
A inspeção faz parte do procedimento administrativo
instaurado na última sexta-feira,16, que prevê também
fiscalizações nos Conselhos Tutelares de Açailândia e
São Francisco do Brejão.
Acompanharam a visita a secretária municipal de
Assistência Social, Andressa Gama, os conselheiros
tutelares e os membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Na ocasião, eles prestaram contas de suas atividades,
apresentaram as principais demandas locais da
infância e juventude, bem como as áreas em que
necessitam da intervenção do MPMA para a melhoria
da estrutura do Conselho Tutelar e da capacitação de
seus membros. (Oséas Batista / CCOM-MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/330/202
10723.pdf
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Promotoria de Justiça constata ausência de
gerador na nova rede de frios da Prefeitura
Estabelecimento guarda as vacinas disponibilizadas
pelo Município

para a primeira e segunda doses, incluindo
quantidade, público-alvo e prazos de validade.

Em inspeção realizada na manhã desta quinta-feira,
22, no novo prédio da rede de frios do Município de
São Luís, localizado na Fonte do Bispo, a 19ª
Promotoria de Justiça Especializada (2ª de Defesa da
Saúde de São Luís) constatou a falta de gerador no
estabelecimento. A rede de frios guarda e conserva
todas as vacinas disponibilizadas pela Prefeitura da
capital maranhense.

O estoque mais próximo de vencer a validade é um de
vacina Pfizer, com 3 mil doses, com vencimento no
dia 3 de agosto, que será destinado a jovens e
grávidas para primeira e segunda doses.

A vistoria foi coordenada pela promotora de justiça
Maria da Glória Mafra. Diante do problema, a
representante do Ministério Público do Maranhão vai
solicitar a imediata instalação do gerador ao secretário
municipal de Saúde, Joel Nunes. Também vai
requerer inspeção do Corpo de Bombeiros e da
Vigilância Sanitária do Município para verificar as
condições da rede de prevenção de incêndio e pânico
e da rede elétrica do local.
Sobre essa estrutura preventiva, foi verificada a
existência de quatro extintores, sendo três com prazo
de validade prestes a vencer. Nenhum dos extintores
estava acondicionado em suporte adequado.
A respeito das irregularidades encontradas, a
promotora de justiça Glória Mafra afirmou que os
problemas precisam ser corrigidos urgentemente. "A
gente compreende que a mudança é recente, porque o
local anterior não era adequado. Mas o novo precisa
urgentemente de adequação, porque as vacinas
contra a Covid-19, bem como todos os demais
imunobiológicos, estão armazenados nesse prédio.
Portanto, o prédio necessita de gerador para garantir a
conservação das vacinas em caso de falha na rede
elétrica", enfatizou.

Foi também apresentado o número de pessoas que
perderam a segunda dose na data marcada. Ao todo,
14.211 pessoas não retornaram para tomar a segunda
dose de AstraZeneca e 8.259 não voltaram para a
aplicação da CoronaVac.
"Precisamos orientar a população que não tomou a
segunda dose na data marcada para retornar o mais
breve possível para a aplicação da vacina. É preciso
ter uma consciência tanto individual quanto coletiva.
Somente com a segunda dose é possível alcançar a
imunidade".
Outro dado importante que ainda será encaminhado
pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ao
Ministério Público é o número de pessoas que ainda
vão tomar a segunda dose de cada uma das vacinas.
"Temos que saber se essas pessoas realmente vão
receber, no dia marcado, a segunda dose da vacina
para garantir a imunidade".
Até o momento, foram vacinadas 672.842 pessoas em
São Luís com a primeira dose e 174.734 com a
segunda dose.
Fonte : CCOM-MPMA
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1018249/promotoriade-justica-constata-ausencia-de-gerador-na-nova-redede-frios-da-prefeitura

Durante a fiscalização, a coordenadora de Imunização
de São Luís, Charlene Luso, explicou que a mudança
de endereço da rede de frios foi realizada há
aproximadamente três semanas e que o gerador não
pode ser instalado devido a uma obra no prédio que
ainda não foi concluída.
ESTOQUES
Glória Mafra igualmente requereu dados sobre os
estoques das diferentes vacinas contra a Covid-19
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Apresentadas diretrizes para retorno às aulas
presenciais na rede estadual do Maranhão
Secretário Felipe Camarão apresentou 'Diretrizes
Pedagógicas' (Foto: Divulgação)
Com o anúncio feito pelo Governo do Maranhão sobre
o retorno às aulas nas escolas da rede pública
estadual , a partir do dia 2 de agosto, a Secretaria de
Estado da Educação (Seduc) informou quen está
trabalhando na elaboração dos protocolos
pedagógicos e sanitários que serão adotados pelas
unidades escolares para a volta das atividades
presenciais .
Nessa quinta-feira (22), a Seduc divulgou as "
Diretrizes Pedagógicas para o retorno híbrido das
escolas da rede estadual de ensino no Maranhão" e
tem realizado uma série de debates com agentes e
entidades educacionais para que este retorno às
unidades escolares seja o mais seguro e adequado
possível.
Na quarta-feira (21), a reunião liderada pelo secretário
estadual de Educação, Felipe Camarão, e equipe
administrativa da Secretaria, foi com gestores e
diretores de educação das 19 Unidades Regionais do
Estado. Na ocasião, foram apresentadas aos
educadores tais Diretrizes Pedagógicas.
Durante a reunião, que aconteceu de forma virtual,
Felipe Camarão enfatizou que o retorno das atividades
presenciais nas unidades escolares públicas
maranhenses acontecerá de forma gradual, iniciando
pelas escolas com condições para a implementação
dos protocolos de biossegurança. Dada a
preocupação com a integridade física de estudantes e
profissionais, o retorno ocorrerá no formato híbrido,
intercalando momentos de atividades presenciais e
não presenciais.
"Inicialmente faremos um retorno híbrido e assíncrono
às atividades, intercalando momentos presenciais e
não presenciais, sem exigência de interação
simultânea, de forma que, enquanto alguns estudantes
estiverem em sala, outros estarão acompanhando as
atividades por outras metodologias, como a TV
Educação e a Plataforma Gonçalves Dias, por
exemplo, já disponibilizadas pelo Governo do
Maranhão", explicou Felipe Camarão.
As Diretrizes Pedagógicas tratam ainda das
orientações para a construção da rotina escolar -

Plano Escolar, como podem ser melhor administradas
as aulas híbridas em formato assíncrono e,
principalmente, como acontecerá o acolhimento de
toda a comunidade escolar, compreendendo
estudantes, docentes e familiares.
"Nessas Diretrizes temos as orientações sobre como
cada gestor poderá administrar o ensino híbrido em
sua escola, conforme decisão do colegiado escolar e
aprovado pela Unidade Regional de Educação e pela
Seduc, seguindo o Plano escolar sugerido nesse
documento. Montamos toda uma engenharia
pedagógica para este retorno, não apenas nas
questões curriculares, mas também de acolhimento
dos nossos estudantes, professores e familiares",
disse o secretário.
Além dos debates com as instituições educacionais, a
Seduc tem preparado materiais informativos e os
denominados 'kits Covid', com itens de segurança,
que estão sendo distribuídos a cada unidade escolar
que retornará suas atividades no início de agosto.
"Nossas escolas receberão o que classificamos como
'kits Covid' e equipamentos de segurança e limpeza
para que cada comunidade esteja preparada para
esse retorno seguro", complementou Camarão.
Tratativa com representantes do Ministério Público
Já na manhã dessa quinta-feira (22), o debate foi
realizado com representantes da Promotoria de
Justiça em Defesa da Educação do Ministério
Público do Maranhão para apresentar os planos e
diretrizes para o retorno híbrido.
O secretário Felipe Camarão ressaltou que o MP/MA é
uma instituição parceira que tem contribuído com as
ações de políticas públicas desenvolvidas pelo
Governo do Maranhão e este diálogo só reforça essa
parceria.
"O Ministério Público está nos orientando, nos
cobrando e participando de todos os passos e etapas
desse retorno híbrido que faremos na rede estadual.
Apresentamos ao Dr. Paulo Avelar nossos planos e
diretrizes de retorno às aulas, acertamos alguns
detalhes, falamos, inclusive, sobre casos concretos e
acreditamos que esse retorno será muito positivo para
estudantes, professores e para a sociedade",
7
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assegurou Camarão.
O promotor de Justiça, Paulo Avelar, reforçou que a
tratativa já era um momento esperado pela Promotoria
e que esses diálogos são importantes no tocante à
garantia do retorno seguro a todas as comunidades
escolares maranhenses.

Luís Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h; e aos sábados, das 8 às 12h.
Site:
https://jornalpequeno.com.br/2021/07/23/apresentadasdiretrizes-para-retorno-as-aulas-presenciais-na-redeestadual-do-maranhao/

"É de suma importância discutirmos em linhas gerais
as normativas para esse retorno seguro e também
como forma de garantir a toda a comunidade escolar alunado, professores, gestores, famílias -, a segurança
com que esses alunos estarão a partir do dia 02 de
agosto de forma híbrida. É um momento em que nós
vamos fazer os acompanhamentos, até o retorno
presencial total", concluiu o promotor.
Retorno às aulas
O anúncio da reabertura das escolas da rede estadual,
no próximo dia 2 de agosto, foi feito pelo Governo do
Maranhão por meio de coletiva virtual, na terça-feira
(20), momento em que o governador Flávio Dino
destacou que o retorno seguirá todos os protocolos de
biossegurança definidos pela OMS (Organização
Mundial da Saúde), como uso universal de máscaras e
distanciamento, de modo a manter a segurança de
todos, e se dará de forma progressiva, de acordo com
a realidade de cada escola.
Dino frisou ainda que um dos fatores determinantes
para este retorno é o avanço da vacinação entre os
profissionais da educação, no estado.
"Então nós avaliamos, com a imunização com duas
doses dos profissionais da educação, é que nós temos
condições sanitárias desse retorno. Vamos
obviamente acompanhando isto, frisando que é
imprescindível não apenas no que se refere à rede
estadual, mas também às redes particulares e
municipais, o cumprimento de protocolos sanitários
mormente o uso de máscaras - e termos esse sistema
de rodizio entre as atividades presenciais e não
presenciais no caso da rede estadual", disse Flávio
Dino.
Vacinação
Cabe destacar que no ranking da vacinação, o
Maranhão é o 2º estado em aplicação de vacinas nos
profissionais da educação. Até o momento já foram
aplicadas aproximadamente 195 mil doses do
imunizante contra a Covid-19.
Neste mês, o Governo do Maranhão iniciou a
aplicação da segunda dose. Em São Luís, a aplicação
dos imunizantes está acontecendo, atualmente, no
IEMA Rio Anil (antigo Cintra) e no drive-thru do São
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Delírios da arte na pandemia (Alternativo |
Mostra)
São Luís - As impressões do primeiro ano da
pandemia serviram de inspiração para o pesquisador e
artista plástico maranhense João de Deus retomasse
seu trabalho com artes. O resultado desse processo
está em cartaz na exposição "Delírios da Quarentena",
nos Espaços de Artes Ilzé Cordeiro (Centro Cultural do
Ministério Público) e Márcia Sandes (Procuradoria
Geral de Justiça), telas em exposição compõem um
grande conjunto, todas criadas em 2020. A exposição
encerra um período de quase 20 anos sem pintar,
quando João esteve inteiramente dedicado à carreira
acadêmica.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/23/deliri
os-da-arte-na-pandemia/
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PREFEITO DE BARRA DO CORDA E
DONO DE CONSTRUTORA SÃO
DENUNCIADOS NO GAECO
Leandro de Sá

Menu
O site do Luís Pablo apurou que o prefeito de Barra do
Corda-MA, Rigo Teles, e a construtora Cardoso Eireli
foram denunciados no Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas),
do Ministério Público do Maranhão (MPMA).
A reportagem teve acesso ao relatório que foi entregue
às autoridades sobre as contratações do município
com empresa por dispensa, para prestação dos
serviços de limpeza pública no valor de R$ 1,4 milhão
e também para locação de máquinas pesadas e
caminhões para limpeza pública no valor de R$ R$
444 mil.
Na vasta documentação de 49 páginas consta
diversas irregularidades caracterizando desvio de
finalidade e grave prejuízo ao erário.

relação ao fornecimento de EPI,s, fardamento, botas,
luvas e entre outras coisas, sendo que no Termo de
Referência da Dispensa assim como na proposta da
empresa tais valores já estão embutidos no
pagamento.
Observa-se nos registros fotográficos que os Garis
não possuem qualquer equipamento de proteção para
o manuseio do lixo, especialmente em tempos de
pandemia sequer máscaras lhes foram
disponibilizadas.
Agindo dessa forma, a empresa vem descumprindo
uma das cláusulas do contrato assinado e o município
negligencia na fiscalização. Denota-se que a
precariedade na execução do contrato não condiz com
os valores pagos pela prefeitura.
Diante dessa grave denúncia o prefeito Rigo Teles
corre risco de ser alvo do Gaeco.
Fonte: Luís Pablo

Verificou-se que há apenas 01 (um) caminhão
compactador de propriedade da empresa Construtora
Cardoso, que mesmo assim não atende a
especificação do Edital, isto por que, o Edital
especifica caminhão compactador de 15M³, e o
caminhão fornecido pela empresa de placa PWI0E82 é
de capacidade de apenas 07M³.
A contratação direta da empresa e o fornecimento de
produtos e serviços fora da especificação do Termo de
Referência indica suposto superfaturamento e desvio
de recurso público, já que houve pagamento para a
empresa na ordem de R$ 723 mil.
No documento diz que os demais veículos de
transporte são de propriedade de terceiros, se tratando
de verdadeiros "pau de arara", figura de linguagem
para veículos velhos sem condições de uso de acordo
com o Código Brasileiro de Trânsito, que não atendem
a natureza do contrato para o transporte de lixo
urbano, sem quaisquer condições de segurança para
os trabalhadores pondo em risco a saúde e a vida dos
garis.

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/prefeito-de-barrado-corda-e-dono-de-construtora-sao-denunciados-nogaeco/

Há um descumprimento por parte da empresa em
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MPMA constata ausência de gerador na nova
rede de frios da Prefeitura de São Luís
Eduardo Ericeira

Em inspeção realizada na manhã desta quinta-feira,
22, no novo prédio da rede de frios do Município de
São Luís, localizado na Fonte do Bispo, a 19ª
Promotoria de Justiça Especializada (2ª de Defesa da
Saúde de São Luís) constatou a falta de gerador no
estabelecimento. A rede de frios guarda e conserva
todas as vacinas disponibilizadas pela Prefeitura da
capital maranhense.
A vistoria foi coordenada pela promotora de justiça
Maria da Glória Mafra. Diante do problema, a
representante do Ministério Público do Maranhão vai
solicitar a imediata instalação do gerador ao secretário
municipal de Saúde, Joel Nunes. Também vai
requerer inspeção do Corpo de Bombeiros e da
Vigilância Sanitária do Município para verificar as
condições da rede de prevenção de incêndio e pânico
e da rede elétrica do local.
Sobre essa estrutura preventiva, foi verificada a
existência de quatro extintores, sendo três com prazo
de validade prestes a vencer. Nenhum dos extintores
estava acondicionado em suporte adequado.
A respeito das irregularidades encontradas, a
promotora de justiça Glória Mafra afirmou que os
problemas precisam ser corrigidos urgentemente. "A
gente compreende que a mudança é recente, porque o
local anterior não era adequado. Mas o novo precisa
urgentemente de adequação, porque as vacinas
contra a Covid-19, bem como todos os demais
imunobiológicos, estão armazenados nesse prédio.
Portanto, o prédio necessita de gerador para garantir a
conservação das vacinas em caso de falha na rede
elétrica", enfatizou.

O estoque mais próximo de vencer a validade é um de
vacina Pfizer, com 3 mil doses, com vencimento no
dia 3 de agosto, que será destinado a jovens e
grávidas para primeira e segunda doses.
Foi também apresentado o número de pessoas que
perderam a segunda dose na data marcada. Ao todo,
14.211 pessoas não retornaram para tomar a segunda
dose de AstraZeneca e 8.259 não voltaram para a
aplicação da CoronaVac.
"Precisamos orientar a população que não tomou a
segunda dose na data marcada para retornar o mais
breve possível para a aplicação da vacina. É preciso
ter uma consciência tanto individual quanto coletiva.
Somente com a segunda dose é possível alcançar a
imunidade".
Outro dado importante que ainda será encaminhado
pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ao
Ministério Público é o número de pessoas que ainda
vão tomar a segunda dose de cada uma das vacinas.
"Temos que saber se essas pessoas realmente vão
receber, no dia marcado, a segunda dose da vacina
para garantir a imunidade".
Até o momento, foram vacinadas 672.842 pessoas em
São Luís com a primeira dose e 174.734 com a
segunda dose.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/07/mpmaconstata-ausencia-de-gerador-na.html

Durante a fiscalização, a coordenadora de Imunização
de São Luís, Charlene Luso, explicou que a mudança
de endereço da rede de frios foi realizada há
aproximadamente três semanas e que o gerador não
pode ser instalado devido a uma obra no prédio que
ainda não foi concluída.
Glória Mafra igualmente requereu dados sobre os
estoques das diferentes vacinas contra a Covid-19
para a primeira e segunda doses, incluindo
quantidade, público-alvo e prazos de validade.
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MA não tem dados de violência contra a
população LGBTQIA+
O Brasil é considerado o país que mais agride e mata
homossexuais e pessoas trans no mundo. Dados do
Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado no último dia 15 de julho- reiteram esta
notoriedade, mostrando crescimento superior a 20%
no número de notificações de estupros (88) contra
pessoas LGBTQIA+ em 2020, por exemplo.

Segundo dados da Associação Nacional de Travestis
e Transexuais (Antra), 80 pessoas trans foram
assassinadas no Brasil no primeiro semestre de 2021.
A expectativa de vida das mulheres trans no país é de
apenas 35 anos.

O Anuário chama atenção para o contexto de
subnotificação de casos de violência contra essa
população no Brasil: dados focados nessa
comunidade inexistem em sete estados da federação Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul, Ceará, Rondônia e Rio Grande do Sul segundo o levantamento, que mapeia o crime no país.
"Já existem diversas legislações que obrigam os
estados a colherem os dados estatísticos de
segurança pública, mas alguns alegam não fazêlo
por falta de verbas", diz o advogado e especialista em
Direito Penal Matheus Falivene, acrescentando que
"o caminho correto seria a destinação de verbas
federais para projetos na área de estatística e
mapeamento criminal".
Criminalização Diante desta realidade, Falivene
concorda que o Supremo Tribunal Federal acertou ao
aprovar a criminalização da homofobia e da
transfobia em 2019, passando a tipificá-las como
racismo - um crime hediondo, inafiançável e com
pena de dois a cinco anos de prisão para o agressor.
"Porém, para que haja maior segurança jurídica, o
correto seria que o Congresso Nacional alterasse a Lei
de Racismo para que efetivamente punisse as
condutas consideradas homofóbicas ou transfóbicas",
defende o especialista. Para condutas mais graves
como estupro e homicídio, "não é necessária a criação
de novos tipos penais", diz Falivene, que também é
professor na pós-graduação da PUC-Campinas.
O advogado orienta a população LGBTQIA+ que se
sentirem agredidas a procurar os canais de denúncia
do Ministério dos Direitos Humanos - o Disque 100 -,
aplicativos, a Polícia Militar e a Polícia Civil, por meio
de delegacias. A orientação do especialista para o
cidadão que observa um ato de homofobia é a
mesma: denunciar o crime imediatamente às
instâncias citadas.
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Justiça condena Município a reformar escola
após Ação Civil do MPMA
Noventa dias foi o prazo estabelecido pela Justiça, em
sentença proferida na terça-feira, 20, para a Prefeitura
de Tufilândia concluir a reforma e regularizar os
espaços do prédio da escola municipal Nova
Tufilândia, obedecendo as normas de segurança,
saúde e acessibilidade e realizando acabamento e
pintura compatíveis com o desenvolvimento e bem
estar das crianças e adolescentes que ali estudam.
A determinação judicial atendeu a uma Ação Civil
Pública proposta pela Promotoria de Justiça de
Pindaré-Mirim, de cuja comarca Tufilândia é termo
judiciário. O juiz da comarca, João Vinícius Aguiar dos
Santos, julgou procedente a Ação, de autoria do
promotor de justiça Cláudio Borges dos Santos.
Após diversas denúncias e verificação no local
constatouse a morosidade da obra na escola Nova
Tufilândia, iniciada em 2018. Foi constatado que o
prédio para o qual realocaram os alunos, de forma
improvisada, não dispunha de estrutura básica
adequada, oferecendo risco à segurança e integridade
física daqueles.
O Município de Tufilândia ficou também obrigado a
fazer, no prazo de 30 dias, a realocação provisória dos
estudantes da referida escola para outras escolas
próximas, ou para prédio com estrutura adequada ao
ambiente escolar, enquanto perdurar o serviço de
reforma.
O possível descumprimento das determinações
judiciais resultará em multa diária no valor de R$ 50
mil, a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
O Município não negou o atraso na conclusão da
reforma, deixando, inclusive, de apresentar
contestação. "Não bastasse isso, não é razoável
admitir que uma reforma de um prédio, aparentemente
sem complexidade, se arraste há quase três anos",
comentou o promotor de justiça Cláudio Borges.
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Violência contra a criança aumenta na
pandemia e psicóloga faz alerta
O isolamento social imposto pela Covid-19 protege da
contaminação do vírus ao mesmo tempo em que,
indiretamente, faz crescer a violência doméstica contra
as crianças e adolescentes. Dados de 2020 da
plataforma do Ministério da Mulher, Família e Direitos
Humanos apontam que das 95 mil denúncias que
foram feitas através do Disque 100, 67% eram ligadas
a casos de violência contra menores dentro de casa.
No Maranhão, só em 2020, o estado teve uma alta de
26% no número de casos de violência e abuso sexual
a crianças e adolescentes, segundo a Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
As agressões, dos mais diversos tipos, são
normalizadas e, em muitos casos, até passam batido
por serem praticadas por pessoas que residem na
mesma casa e que fazem parte do círculo social da
criança. Essas experiências, segundo a psicóloga
AngiePiqué, gestora Nacional do Curso de Psicologia
da Estácio, têm um impacto negativo nas suas vidas
quando se tornam adultas, pois ficam registradas na
memória se tornando uma dolorosa recordação.

sem receber a atenção que precisa de forma contínua
e coerente para poder estruturar o seu mundo. Isso
pode trazer no futuro sentimentos de medo,
desconfiança e desesperança.
Para a psicóloga, a alimentação, a proteção, o toque,
o olhar, assim como receber limites e orientação
fazem toda a diferença na infância. Infelizmente,
segundo Piqué, o nosso sistema sociocultural não
contribui para que essas necessidades básicas sejam
supridas dentro de muitas famílias. "Os pais precisam
estar sensivelmente disponíveis, sabendo focar nas
necessidades dos filhos para poder reagir
adequadamente aos sinais da criança. Através desta
sensibilidade parental, a criança passa a se sentir
segura e a crescer com mais equilíbrio", orienta a
especialista

Segundo Piqué, muitos autores da psicologia
consideram que nossos cérebros são moldados por
nossas experiências infantis.
"Esta hipótese nos coloca frente a importante tarefa de
observarmos até que ponto os maus tratos, abusos,
exposição à violência, estresse e experiências de
adversidade precoce estão fortemente associados ao
desenvolvimento de patologias e dificuldades de
adaptação na vida adulta", explica a psicóloga.
Nesse contexto, é importante refletirmos no que pode
ser feito tanto para prevenir problemas futuros como
para intervir de forma eficiente nos problemas já
presentes entre as pessoas e suas convivências. "A
formação da personalidade é, na verdade, um
processo gradual e muito complexo, que passa a ser
único e muito particular para cada pessoa", comenta
Angie.
De acordo com a especialista, "psicólogos do
desenvolvimento destacam um conjunto de
necessidades básicas que precisam ser atendidas nas
crianças para que estas tenham a oportunidade de se
desenvolver de forma saudável, tornando-se em
adultos equilibrados", explica. Muitas crianças crescem
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CAEMA é condenada a ressarcir por não
religar água em imóvel
Uma concessionária de serviços de água e esgoto foi
condenada a indenizar um usuário, em sentença
proferida pela 11ª Vara Cível de São Luís. O motivo,
conforme a Justiça, foi a não religação e não
instalação de hidrômetro em um imóvel,
caracterizando falha na prestação de serviços.
A sentença é resultado de ação que teve como parte
demandada a CAEMA - Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão, na qual o autor alegou ser
titular de um imóvel que a partir de maio de 2015
passou a ficar desocupado, solicitando o desligamento
dos serviços da Requerida no mês de junho de 2015.
Destacou que teria solicitado a religação da água no
seu imóvel no mês de julho de 2015.
Além disso, relatou que em 25 de maio de 2016 teria
sofrido a suspensão do fornecimento de água em sua
residência em razão de débito em atraso, entretanto,
procedeu com negociação do referido débito, tendo,
inclusive, efetivado pagamento de taxa de religação
dos serviços em 7 de junho de 2016, porém passaramse vários dias sem a reativação do fornecimento de
água em seu imóvel. Ao final, requereu condenação
da empresa demandada na obrigação de fazer
consubstanciada na instalação de hidrômetro em seu
imóvel e indenização por danos morais. Houve
audiência de conciliação, mas as partes continuaram
intransigentes.
Em contestação, a empresa ré argumentou ausência
de falha na prestação de serviços, pedindo pela
improcedência dos pedidos. "Do processo, constata-se
que restou efetivamente comprovado a falha na
prestação dos serviços (.) É que, percebe-se com
segurança que o autor efetuou o a renegociação dos
débitos e, por consequência, solicitou a reativação do
serviço de abastecimento de água, tendo, pois,
concretizado o pagamento da taxa de religação (.)
Todavia, tal serviço foi somente realizado
posteriormente, conforme provas documentais (.)
Nessas condições, impõe-se reconhecer o dever de
indenizar por parte da ré, porque prestado o serviço de
forma defeituosa, o que veio causar danos à autora,
assumindo, com isso, o risco daí decorrente",
esclarece a sentença.

reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se
comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, o que não fez neste caso. "De fato, cabia a
empresa suplicada demonstrar, efetivamente, a
regularidade e efetiva disponibilização dos serviços (.)
Contudo, a requerida não trouxe nenhuma prova ao
processo (.) Da análise dos autos, verifica-se que o
réu não logrou êxito em demonstrar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
consumidor", constata.
"É de se ressaltar que a responsabilidade do
fornecedor independe da comprovação de culpa, de
acordo com o artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor (.) Portanto, verificada está a sua
responsabilidade de indenizar (.) Neste contexto,
porque os fatos narrados e comprovados nos autos
tiveram potencialidade para lesar o patrimônio
subjetivo da requerente, deve-se reconhecer o dever
do demandado em indenizar a autora em danos
morais, haja vista que a requerente passou por um
enorme constrangimento, pois ficou desprovido de
abastecimento de água por um período de tempo, cujo
bem é essencial, configurando a ocorrência de
violação ao patrimônio moral", finalizou, frisando que já
existia hidrômetro instalado, apenas não tinha sido
efetivada a religação. (Michael Mesquita - Asscom
CGJ)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/330/202
10723.pdf

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A
Justiça explica que o fornecedor de serviços responde
independentemente da existência de culpa, pela
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Vídeo: gato é torturado e obrigado a comer
carne com pimenta por ter roubado comida
Por Priscila Petrus -

Um gato foi resgatado após sofrer maus tratos de sua
dona, em Cariacica (ES).
Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra
duas mulheres torturando o animal.
Elas seguram o animal e obrigam que ele coma carne
com pimenta. Uma delas utiliza uma faca para abrir a
boca do felino e chega a passar o alimento
apimentado no olho dele.
As imagens são fortes.
As informações são do Último Segundo.
Após denúncias, integrantes da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos da Assembleia
Legislativa do Espírito Santo (Ales) e fiscais da
Prefeitura de Cariacica resgataram o animal.
A tortura teria sido motivada por uma tentativa de
punir o animal por ter "roubado" comida.
Segundo a CPI, as imagens são de maio e, por isso, a
dona do animal não foi presa em flagrante. Ela foi
multada em R$ 500.
O caso foi enviado para a Delegacia de Meio
Ambiente. O crime de maus-tratos contra cães e gatos
tem pena prevista de entre dois a cinco anos de
reclusão.
Membros da CPI recolheram também outros três gatos
que moravam na casa. Eles receberão atendimento
médico veterinário e serão colocados para adoção.
https://virginiabarroso.com/video-gato-e-torturado-eobrigado-a-comer-carne-com-pimenta/
Site: https://priscilapetrus.com.br/video-gato-etorturado-e-obrigado-a-comer-carne-com-pimenta-porter-roubado-comida/
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Justiça condena Município a reformar escola
após Ação Civil do MPMA
Noventa dias foi o prazo estabelecido pela Justiça, em
sentença proferida na terça-feira, 20, para a Prefeitura
de Tufilândia concluir a reforma e regularizar os
espaços do prédio da escola municipal Nova
Tufilândia, obedecendo as normas de segurança,
saúde e acessibilidade e realizando acabamento e
pintura compatíveis com o desenvolvimento e bem
estar das crianças e adolescentes que ali estudam.
A determinação judicial atendeu a uma Ação Civil
Pública proposta pela Promotoria de Justiça de
Pindaré-Mirim, de cuja comarca Tufilândia é termo
judiciário. O juiz da comarca, João Vinícius Aguiar dos
Santos, julgou procedente a Ação, de autoria do
promotor de justiça Cláudio Borges dos Santos.
Após diversas denúncias e verificação no local
constatouse a morosidade da obra na escola Nova
Tufilândia, iniciada em 2018. Foi constatado que o
prédio para o qual realocaram os alunos, de forma
improvisada, não dispunha de estrutura básica
adequada, oferecendo risco à segurança e integridade
física daqueles.
O Município de Tufilândia ficou também obrigado a
fazer, no prazo de 30 dias, a realocação provisória dos
estudantes da referida escola para outras escolas
próximas, ou para prédio com estrutura adequada ao
ambiente escolar, enquanto perdurar o serviço de
reforma.
O possível descumprimento das determinações
judiciais resultará em multa diária no valor de R$ 50
mil, a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
O Município não negou o atraso na conclusão da
reforma, deixando, inclusive, de apresentar
contestação. "Não bastasse isso, não é razoável
admitir que uma reforma de um prédio, aparentemente
sem complexidade, se arraste há quase três anos",
comentou o promotor de justiça Cláudio Borges.
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Violência contra a criança aumenta na
pandemia e psicóloga faz alerta
O isolamento social imposto pela Covid-19 protege da
contaminação do vírus ao mesmo tempo em que,
indiretamente, faz crescer a violência doméstica contra
as crianças e adolescentes. Dados de 2020 da
plataforma do Ministério da Mulher, Família e Direitos
Humanos apontam que das 95 mil denúncias que
foram feitas através do Disque 100, 67% eram ligadas
a casos de violência contra menores dentro de casa.
No Maranhão, só em 2020, o estado teve uma alta de
26% no número de casos de violência e abuso sexual
a crianças e adolescentes, segundo a Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
As agressões, dos mais diversos tipos, são
normalizadas e, em muitos casos, até passam batido
por serem praticadas por pessoas que residem na
mesma casa e que fazem parte do círculo social da
criança. Essas experiências, segundo a psicóloga
AngiePiqué, gestora Nacional do Curso de Psicologia
da Estácio, têm um impacto negativo nas suas vidas
quando se tornam adultas, pois ficam registradas na
memória se tornando uma dolorosa recordação.

sem receber a atenção que precisa de forma contínua
e coerente para poder estruturar o seu mundo. Isso
pode trazer no futuro sentimentos de medo,
desconfiança e desesperança.
Para a psicóloga, a alimentação, a proteção, o toque,
o olhar, assim como receber limites e orientação
fazem toda a diferença na infância. Infelizmente,
segundo Piqué, o nosso sistema sociocultural não
contribui para que essas necessidades básicas sejam
supridas dentro de muitas famílias. "Os pais precisam
estar sensivelmente disponíveis, sabendo focar nas
necessidades dos filhos para poder reagir
adequadamente aos sinais da criança. Através desta
sensibilidade parental, a criança passa a se sentir
segura e a crescer com mais equilíbrio", orienta a
especialista

Segundo Piqué, muitos autores da psicologia
consideram que nossos cérebros são moldados por
nossas experiências infantis.
"Esta hipótese nos coloca frente a importante tarefa de
observarmos até que ponto os maus tratos, abusos,
exposição à violência, estresse e experiências de
adversidade precoce estão fortemente associados ao
desenvolvimento de patologias e dificuldades de
adaptação na vida adulta", explica a psicóloga.
Nesse contexto, é importante refletirmos no que pode
ser feito tanto para prevenir problemas futuros como
para intervir de forma eficiente nos problemas já
presentes entre as pessoas e suas convivências. "A
formação da personalidade é, na verdade, um
processo gradual e muito complexo, que passa a ser
único e muito particular para cada pessoa", comenta
Angie.
De acordo com a especialista, "psicólogos do
desenvolvimento destacam um conjunto de
necessidades básicas que precisam ser atendidas nas
crianças para que estas tenham a oportunidade de se
desenvolver de forma saudável, tornando-se em
adultos equilibrados", explica. Muitas crianças crescem
4
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Seduc apresenta diretrizes para retorno às
aulas nas escolas da rede estadual
Com o anúncio feito pelo Governo do Maranhão sobre
o retorno às aulas nas escolas da rede pública
estadual, a partir do dia 2 de agosto, a Secretaria de
Estado da Educação (Seduc) vem trabalhando na
elaboração dos protocolos pedagógicos e sanitários
que serão adotados pelas unidades escolares para a
volta das atividades presenciais.
Nesta quinta-feira (22), a Seduc divulgou as "Diretrizes
Pedagógicas para o retorno híbrido das escolas da
rede estadual de ensino no Maranhão" e tem realizado
uma série de debates com agentes e entidades
educacionais para que este retorno às unidades
escolares seja o mais seguro e adequado possível.
Na quarta-feira (21), a reunião liderada pelo secretário
estadual de Educação, Felipe Camarão, e equipe
administrativa da Secretaria, foi com gestores e
diretores de educação das 19 Unidades Regionais do
Estado, momento em que foram apresentadas aos
educadores tais Diretrizes Pedagógicas.

realizado com representantes da Promotoria de
Justiça em Defesa da Educação do Ministério
Público do Maranhão para apresentar os planos e
diretrizes para o retorno híbrido.
O secretário Felipe Camarão ressaltou que o MP/MA é
uma instituição parceira que tem contribuído com as
ações de políticas públicas desenvolvidas pelo
Governo do Maranhão e este diálogo só reforça essa
parceria.
O promotor de Justiça, Paulo Avelar, reforçou que a
tratativa já era um momento esperado pela Promotoria
e que esses diálogos são importantes no tocante à
garantia do retorno seguro a todas as comunidades
escolares maranhenses.

Durante a reunião, que aconteceu de forma virtual,
Felipe Camarão enfatizou que o retorno das atividades
presenciais nas unidades escolares públicas
maranhenses acontecerá de forma gradual, iniciando
pelas escolas com condições para a implementação
dos protocolos de biossegurança.
Dada a preocupação com a integridade física de
estudantes e profissionais, o retorno ocorrerá no
formato híbrido, intercalando momentos de atividades
presenciais e não presenciais.
As Diretrizes Pedagógicas tratam ainda das
orientações para a construção da rotina escolar Plano Escolar, como podem ser melhor administradas
as aulas híbridas em formato assíncrono e,
principalmente, como acontecerá o acolhimento de
toda a comunidade escolar, compreendendo
estudantes, docentes e familiares.
Além dos debates com as instituições educacionais, a
Seduc tem preparado materiais informativos e os
denominados 'kits Covid', com itens de segurança,
que estão sendo distribuídos a cada unidade escolar
que retornará suas atividades no início de agosto.
Tratativa com representantes do Ministério Público
Já na manhã desta quinta-feira (22), o debate foi
2
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Justiça condena Município a reformar escola
após Ação Civil do MPMA
Noventa dias foi o prazo estabelecido pela Justiça, em
sentença proferida na terça-feira, 20, para a Prefeitura
de Tufilândia concluir a reforma e regularizar os
espaços do prédio da escola municipal Nova
Tufilândia, obedecendo as normas de segurança,
saúde e acessibilidade e realizando acabamento e
pintura compatíveis com o desenvolvimento e bem
estar das crianças e adolescentes que ali estudam.
A determinação judicial atendeu a uma Ação Civil
Pública proposta pela Promotoria de Justiça de
Pindaré-Mirim, de cuja comarca Tufilândia é termo
judiciário. O juiz da comarca, João Vinícius Aguiar dos
Santos, julgou procedente a Ação, de autoria do
promotor de justiça Cláudio Borges dos Santos.
Após diversas denúncias e verificação no local
constatouse a morosidade da obra na escola Nova
Tufilândia, iniciada em 2018. Foi constatado que o
prédio para o qual realocaram os alunos, de forma
improvisada, não dispunha de estrutura básica
adequada, oferecendo risco à segurança e integridade
física daqueles.
O Município de Tufilândia ficou também obrigado a
fazer, no prazo de 30 dias, a realocação provisória dos
estudantes da referida escola para outras escolas
próximas, ou para prédio com estrutura adequada ao
ambiente escolar, enquanto perdurar o serviço de
reforma.
O possível descumprimento das determinações
judiciais resultará em multa diária no valor de R$ 50
mil, a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
O Município não negou o atraso na conclusão da
reforma, deixando, inclusive, de apresentar
contestação. "Não bastasse isso, não é razoável
admitir que uma reforma de um prédio, aparentemente
sem complexidade, se arraste há quase três anos",
comentou o promotor de justiça Cláudio Borges.
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Ações de prevenção à corrupção são
debatidas em seminário
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de
Estado de Articulação Política do Maranhão (Secap),
promoveu, nessa quinta-feira (22), o Seminário
Maranhense de Prevenção à Corrupção, fruto de uma
parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU),
Secretaria de Estado de Transparência e Controle
(STC) e o Ministério Público Maranhense (MPMA).
"Uma das áreas que mais precisa de Assistência
Técnica é no combate à corrupção, por isso a
importância do seminário onde buscamos parceiros
como é o caso do TCE, da Secretaria de
Transparência e Controle, do Tribunal de Contas do
Estado e do Ministério Público, de forma que
possamos ajudar a difundir o conhecimento nesse
quesito importante para garantir a eficiência e o
combate à corrupção", disse o titular da Secap,
Rubens Jr.
"Excelente oportunidade dos gestores municipais do
Maranhão conhecerem as ferramentas que estão ao
seu alcance para melhorar as políticas públicas
entregues aos cidadãos", disse a coordenadora do
Programa TCU+Cidades, Karla Cristina.
O secretário do TCU no Maranhão e coordenador da
Rede de Controle da Gestão Pública do Maranhão,
Alexandre Walraven, explicou que o Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) ajuda os
gestores e os prepara para tornar a sua gestão mais
eficiente, partindo de um diagnóstico inicial.
"O PNPC é preventivo e não visa prejudicar ninguém,
pelo contrário, é uma consultoria gratuita que a rede
de controle vai fornecer aos participantes e todos que
participarem terão selo de participação. É muito
importante que os gestores municipais procurem cada
vez mais se capacitar para melhor utilização dos
recursos públicos", disse.
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Travesti é a sétima pessoa presa pela morte
de garotas que cavaram as próprias covas
A travesti Wiliane de Sousa Teófilo, de 21 anos, foi
presa na manhã dessa quinta-feira (22), em um
povoado na zona rural de Teresina, no Piauí.
Ela é uma das pessoas suspeitas de participação na
morte de duas adolescentes que foram obrigadas a
cavar a cova onde foram enterradas em Timon, no
Maranhão.
De acordo com a Polícia Civil de Timon, as vítimas
Joyce Ellen, 15, e Maria Eduarda, 17, foram
torturadas, mortas e os corpos enterrados após serem
sentenciadas de morte em um "tribunal do crime",
realizado por uma facção criminosa.
Após a prisão, Wiliane Teófilo confessou que teve
participação ao levar as vítimas para o local onde
foram mortas, mas afirmou que não sabia o que
aconteceria com elas. A travesti contou que os
responsáveis pelos crimes foi a organização criminosa
Bonde dos 40. "Eu só fiquei responsável por levar as
meninas até o Parque Eliane, não participei, entrei no
carro de volta.
Só conhecia a Maria Eduarda. Lá, o pessoal era do
Bonde dos 40", declarou a travesti.
PRISÕES Dez pessoas foram indiciadas pelos crimes
e a prisão dessa quinta-feira foi a sétima ligada ao
caso. Antes, seis mulheres já tinham sido presas e,
agora, outras três pessoas são consideradas foragidas
da Justiça, porque têm mandado de prisão expedidos
contra elas.
A primeira suspeita foi presa no dia 23 de abril, na
cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul.
Segundo a investigação da Polícia Civil de Timon, ela
seria a pessoa responsável pela manutenção da
"disciplina" das mulheres que são membros de uma
facção criminosa.
Na casa dela, que fica próximo ao local onde as
garotas foram mortas, a polícia encontrou roupas das
vítimas.
Outras duas jovens foram presas no dia 24 de junho,
em Teresina, suspeitas de participação no duplo
homicídio. No dia 28 de junho, uma quarta mulher foi
presa suspeita de envolvimento nos crimes. Com ela,

os policiais civis apreenderam 44 pedras de crack e foi
autuada em flagrante em Teresina. Já no dia 13 de
julho, outra envolvida no crime foi presa na cidade de
Uruçuí, Sul do Piauí.
Na segunda-feira (19), uma sexta suspeita foi presa na
cidade de Marabá, no Pará. A ação foi coordenada
pela Delegacia de Homicídios de Timon, com
participação da Polícia Civil do Pará, além do
Departamento de Combate ao Crime Tecnológico.
SUSPEITOS FORAGIDOS Três suspeitos de
participação no crime estão foragidos. São eles:
Karina Ellen do Carmo Sousa, de Teresina, Johnny
Willer Rodrigues de Souza, um dos líderes de
organização criminosa, que reside em São Luís (MA),
e Antônio de Deus Pereira, líder da organização no
Piauí.
O delegado Antônio Valente, da Delegacia de
Homicídios de Timon, revelou que a justiça também
concedeu uma contraordem do mandado de prisão a
outro investigado, líder de uma organização criminosa,
que foi consultado durante as torturas antes das
execuções.
"As identificações e prisões só foram possíveis com
ajuda da comunidade e a integração das polícias do
Maranhão, Piauí, Pará e Rio Grande do Sul, bem
como a atuação do Ministério Público e do
Judiciário", destacou.
O CASO Na manhã de domingo, 21 de março,
populares encontraram os corpos de duas jovens
enterrados dentro de uma cova rasa em um morro no
bairro Parque Aliança, na cidade de Timon. As
adolescentes foram identificadas como Joyce Ellen, de
16 anos e Maria Eduarda, de 17 anos.
Antes de serem assassinadas, as menores foram
obrigadas a cavarem a própria sepultura. As duas
jovens foram vistas pela última vez na noite de sábado
(20). Os assassinos fotografaram Maria Eduarda e
Joyce Ellen ainda vivas, em pé, dentro da sepultura
fazendo o número quatro com os dedos. Em um vídeo
gravado por uma mulher, as vítimas aparecem
cavando a própria cova e falam sobre um possível
crime anterior.
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'Fui torturada, me xingaram de desgraçada,
miserável, ladra', diz mulher espancada por
seguranças do Mateus
Jacqueline Debora Costa de Oliveira, de 42 anos,
contou como foi torturada e agredida com um pedaço
de ripa dentro de uma sala pequena por segurança e
funcionários do Supermercado Mateus por mais de 1h.
A entrevista de Jacqequine foi concedida ao blog do
Neto Ferreira.
"Fui torturada, me xingaram de desgraçada, miserável,
ladra. Me deram várias ripadas no meu braço e na
minha perna, esticaram o meu cabelo", denunciou a
vítima.
Na manhã da última terça-feira (20), Jacqueline
Oliveira foi ao supermercado Mix Mateus, localizado
no Araçagy, região Metropolitana de São Luís, para
fazer compras, mas não as fez. Ao sair do
estabelecimento, foi surpreendida com uma
abordagem totalmente agressiva de um dos
seguranças do local, pois este a tinha confundido com
uma suspeita de roubo.
A vítima negou que tivesse furtado algo do
supermercado, no entanto uma funcionária do setor de
Prevenção da unidade proferiu vários xingamentos e
pediu para acompanhá-la.
Jacqueline disse que foi levada pelo segurança para
uma sala pequena. Ao chegar, a colaboradora do
estabelecimento desligou as câmeras e iniciou uma
séria de agressões com uma ripa. " Ela pegou uma
ripa, deu uma ripada no meu braço. Tentei revidar.
Levantei, o vigilante me empurrou pegou a ripa da
mão dela, deu duas ripadas na minha perna, e ficou
uma tortura, eles me batendo, querendo que eu
desbloqueasse o meu celular, abriram minha bolsa
não encontraram nada" .

mas o seu pedido não foi atendido. "Eu pedindo para
chamar a polícia, já que eu tinha furtado. Em momento
algum eles chamaram alguém, depois de muito tempo,
eu lá a quase uma hora e meia. Pedi para chamar a
polícia diversas vezes, chegou um rapaz, que eu
acredito que seja policial, à paisana, chegou e eu pedi
para ele, socorro, chame a polícia, olha como eu tô,
isso não é certo, eu não peguei nada aqui, e ele disse
que era policial e que ele iria chamar a polícia, sendo
que ele saiu e nada de voltar, nisso ficaram me
agredindo com palavras, me xingando, me torturando,
fazendo diversas coisas comigo, muitas perguntas."
Após 1h30, a vítima foi liberada pelos funcionários e
um deles a acompanhou até a parada de ônibus,
ofereceu dinheiro para cuidar dos machucados e pediu
que ela não denunciasse o caso à polícia, pois poderia
morrer. "Fui liberada, me entregaram o meu celular,
me entregaram minha bolsa, meu dinheiro que estava
dentro da bolsa, R$ 450, me entregaram e um
funcionário do [Supermercado] Mateus me levou até a
parada conversando comigo como se nada tivesse
acontecido, que estava me dando uma segunda
oportunidade, que era para eu ir para casa, para não
denunciar, porque eu estava mexendo com gente
grande. Se eu denunciasse, poderia aparecer morta,
me ofereceu o dinheiro para eu comprar o remédio por
causa dos hematomas, não aceitei o dinheiro".
O caso das agressões está sendo investigado pela
delegada da Casa da Mulher Brasileira, Kazumi
Tanaka, que já abriu um inquérito para o
aprofundamento dos fatos.

Em outro trecho da entrevista, a mulher agredida
relatou que chegou o terceiro funcionário do
supermercado Mateus, que também seria do setor de
Prevenção, abriu a sua bolsa e, não encontrando os
objetos procurados, começou a agredi-la novamente.
"Pegou o celular, empurrou no meu rosto, esticou o
meu cabelo, e disse que eu era ladra, vagabunda, me
chamou de tudo quanto é nome".

"Fomos procurados por uma mulher, que veio registrar
uma ocorrência sob a alegação de que havia sido
agredida por funcionários do supermercado. Como ela
apresentava algumas marcas nas pernas, a delegada
de plantão expediu guia para exame de corpo de delito
e fez os encaminhamentos necessários para que a
investigação fosse realizada. A investigação está
tramitando para verificar o que aconteceu de fato e
para apurarmos as responsabilidades sobre os
possíveis agressores dessa mulher ", confirmou a
autoridade policial.

Jacqueline afirmou que pediu para chamar a polícia,

A vítima foi submetida ao exame de corpo de delito e
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as imagens das câmeras de segurança do
Supermercado deverão ser entregues à polícia e
periciadas em breve.
O Grupo Mateus emitiu nota sobre o caso.
"Informamos que foi montada uma sindicância para
apurar o caso e reforçamos, de antemão, que a
conduta relatada não condiz com os nossos
procedimentos e valores. Nos colocamos inteiramente
à disposição das autoridades para esclarecimentos".
Site: https://extramablog.wordpress.com/2021/07/23/fuitorturada-me-xingaram-de-desgracada-miseravel-ladradiz-mulher-espancada-por-segurancas-do-mateus/
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Caso Kabão: Além da PGJ, MP também será
acionado, diz Yglésio sobre Cantanhede
(Agressão)
Conforme destacou em entrevista à Rádio Mirante AM,
na noite desta segunda-feira (19), o deputado estadual
anunciou que, ainda hoje, entrará com uma ação
criminal contra o prefeito do município de Cantanhede,
Zé Martinho 'Kabão', na Procuradoria-Geral de Justiça
(PGJ), após o caso de agressão do gestor contra
proprietários de um terreno no município.
O anúncio foi reforçado durante uma reunião realizada
no gabinete do parlamentar, que teve a participação
das vítimas, Leandro Martins e Cleiton Martins, para
discutir sobre as agressões sofridas, assim como
movimentações jurídicas sobre o caso.

madeira, deixando hematomas por todo o corpo dos
irmãos Leandro Martins e do Cleiton Martins.
Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.
Site: https://luiscardoso.com.br/agressao/2021/07/casokabao-alem-da-pgj-mp-tambem-sera-acionado-dizyglesio-sobre-cantanhede/

Além da representação para a instauração de um
processo criminal, ainda na reunião, o deputado
destacou que encaminhará denúncia ao Ministério
Público para apurar eventuais ações de improbidade
administrativa que podem ter sido cometidas pelo
gestor público.
Em suas redes sociais, o deputado falou deu alguns
detalhes sobre a movimentação jurídica em relação ao
caso.
"A gente vai encaminhar a representação à
Procuradoria Geral do Maranhão pra que seja
processado criminalmente e vamos seguir
acompanhando. Também vamos mandar ao
Ministério Público as ações de improbidade a esse
tema e outros temas do município para que o prefeito
seja julgado", destacou.
O caso
O caso das agressões ocorreu na tarde do último
sábado (17), no município de Cantanhede, sendo
veiculado nas redes sociais no dia seguinte. De acordo
com as vítimas, a prefeitura municipal invadiu um
terreno, cuja titularidade pertence a elas, as quais
possuem toda a documentação regularizada do
terreno, para fazer uma rua.
No local, em busca de um diálogo sobre o caso, as
vítimas foram surpreendidas com agressividade por
parte do prefeito Kabão e de seu assessor, Antônio
Paiva (Furica), que os atacaram com golpes de
1
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TUFILÂNDIA - JUSTIÇA CONDENA
MUNICÍPIO A REFORMAR ESCOLA
Carlos Cristiano

Noventa dias foi o prazo estabelecido pela Justiça, em
sentença proferida na terça-feira, 20, para a Prefeitura
de Tufilândia concluir a reforma e regularizar os
espaços do prédio da escola municipal Nova
Tufilândia, obedecendo as normas de segurança,
saúde e acessibilidade e realizando acabamento e
pintura compatíveis com o desenvolvimento e bem
estar das crianças e adolescentes que ali estudam.
A determinação judicial atendeu a uma Ação Civil
Pública proposta pela Promotoria de Justiça de
Pindaré-Mirim, de cuja comarca Tufilândia é termo
judiciário. O juiz da comarca, João Vinícius Aguiar dos
Santos, julgou procedente a Ação, de autoria do
promotor de justiça Cláudio Borges dos Santos.
Após diversas denúncias e verificação no local
constatou-se a morosidade da obra na escola Nova
Tufilândia, iniciada em 2018. Foi constatado que o
prédio para o qual realocaram os alunos, de forma
improvisada, não dispunha de estrutura básica
adequada, oferecendo risco à segurança e integridade
física daqueles.
O Município de Tufilândia ficou também obrigado a
fazer, no prazo de 30 dias, a realocação provisória dos
estudantes da referida escola para outras escolas
próximas, ou para prédio com estrutura adequada ao
ambiente escolar, enquanto perdurar o serviço de
reforma.
O possível descumprimento das determinações
judiciais resultará em multa diária no valor de R$ 50
mil, a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
O Município não negou o atraso na conclusão da
reforma, deixando, inclusive, de apresentar
contestação. "Não bastasse isso, não é razoável
admitir que uma reforma de um prédio, aparentemente
sem complexidade, se arraste há quase três anos",
comentou o promotor de justiça Cláudio Borges.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://www.carloscristiano.com/2021/07/tufilandiajustica-condena-municipio.html
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MP constata ausência de gerador e vacinas
próximo de vencer na rede de frios da
prefeitura de São Luís
Por: Mari Barros

Em inspeção realizada na manhã desta quinta-feira,
22, no novo prédio da rede de frios do Município de
São Luís, localizado na Fonte do Bispo, a 19ª
Promotoria de Justiça Especializada (2ª de Defesa da
Saúde de São Luís) constatou a falta de gerador no
estabelecimento. A rede de frios guarda e conserva
todas as vacinas disponibilizadas pela Prefeitura da
capital maranhense.
A vistoria foi coordenada pela promotora de justiça
Maria da Glória Mafra. Diante do problema, a
representante do Ministério Público do Maranhão vai
solicitar a imediata instalação do gerador ao secretário
municipal de Saúde, Joel Nunes. Também vai
requerer inspeção do Corpo de Bombeiros e da
Vigilância Sanitária do Município para verificar as
condições da rede de prevenção de incêndio e pânico
e da rede elétrica do local.
Sobre essa estrutura preventiva, foi verificada a
existência de quatro extintores, sendo três com prazo
de validade prestes a vencer. Nenhum dos extintores
estava acondicionado em suporte adequado.
A respeito das irregularidades encontradas, a
promotora de justiça Glória Mafra afirmou que os
problemas precisam ser corrigidos urgentemente. "A
gente compreende que a mudança é recente, porque o
local anterior não era adequado. Mas o novo precisa
urgentemente de adequação, porque as vacinas
contra a Covid-19, bem como todos os demais
imunobiológicos, estão armazenados nesse prédio.
Portanto, o prédio necessita de gerador para garantir a
conservação das vacinas em caso de falha na rede
elétrica", enfatizou.
Durante a fiscalização, a coordenadora de Imunização
de São Luís, Charlene Luso, explicou que a mudança
de endereço da rede de frios foi realizada há
aproximadamente três semanas e que o gerador não
pode ser instalado devido a uma obra no prédio que
ainda não foi concluída.

Glória Mafra igualmente requereu dados sobre os
estoques das diferentes vacinas contra a Covid-19
para a primeira e segunda doses, incluindo
quantidade, público-alvo e prazos de validade.
O estoque mais próximo de vencer a validade é um de
vacina Pfizer, com 3 mil doses, com vencimento no
dia 3 de agosto, que será destinado a jovens e
grávidas para primeira e segunda doses.
Foi também apresentado o número de pessoas que
perderam a segunda dose na data marcada. Ao todo,
14.211 pessoas não retornaram para tomar a segunda
dose de AstraZeneca e 8.259 não voltaram para a
aplicação da CoronaVac.
"Precisamos orientar a população que não tomou a
segunda dose na data marcada para retornar o mais
breve possível para a aplicação da vacina. É preciso
ter uma consciência tanto individual quanto coletiva.
Somente com a segunda dose é possível alcançar a
imunidade".
Outro dado importante que ainda será encaminhado
pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ao
Ministério Público é o número de pessoas que ainda
vão tomar a segunda dose de cada uma das vacinas.
"Temos que saber se essas pessoas realmente vão
receber, no dia marcado, a segunda dose da vacina
para garantir a imunidade".
Até o momento, foram vacinadas 672.842 pessoas em
São Luís com a primeira dose e 174.734 com a
segunda dose.
Fonte: Folha do Maranhão
Site: https://portalitapecuru.com/noticias/mp-constataausencia-de-gerador-e-vacinas-proximo-de-vencer-narede-de-frios-da-prefeitura-de-sao-luis/

ESTOQUES
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Seduc apresenta diretrizes para retorno às
aulas nas escolas da rede estadual
Portal CN1

Maranhão
? Portal CN1 on 0 Comment
Compartilhar
Tratativas iniciaram com reunião entre a Seduc e
gestores das Unidades Regionais de Educação do
Maranhão
Com o anúncio feito pelo Governo do Maranhão sobre
o retorno às aulas nas escolas da rede pública
estadual, a partir do dia 2 de agosto, a Secretaria de
Estado da Educação (Seduc) vem trabalhando na
elaboração dos protocolos pedagógicos e sanitários
que serão adotados pelas unidades escolares para a
volta das atividades presenciais.
Nessa quinta-feira (22), a Seduc divulgou as
"Diretrizes Pedagógicas para o retorno híbrido das
escolas da rede estadual de ensino no Maranhão" e
tem realizado uma série de debates com agentes e
entidades educacionais para que este retorno às
unidades escolares seja o mais seguro e adequado
possível.
Na quarta-feira (21), a reunião liderada pelo secretário
estadual de Educação, Felipe Camarão, e equipe
administrativa da Secretaria, foi com gestores e
diretores de educação das 19 Unidades Regionais do
Estado, momento em que foram apresentadas aos
educadores tais Diretrizes Pedagógicas.
Durante a reunião, que aconteceu de forma virtual,
Felipe Camarão enfatizou que o retorno das atividades
presenciais nas unidades escolares públicas
maranhenses acontecerá de forma gradual, iniciando
pelas escolas com condições para a implementação
dos protocolos de biossegurança. Dada a
preocupação com a integridade física de estudantes e
profissionais, o retorno ocorrerá no formato híbrido,
intercalando momentos de atividades presenciais e
não presenciais.
"Inicialmente faremos um retorno híbrido e assíncrono
às atividades, intercalando momentos presenciais e
não presenciais, sem exigência de interação
simultânea, de forma que, enquanto alguns estudantes

estiverem em sala, outros estarão acompanhando as
atividades por outras metodologias, como a TV
Educação e a Plataforma Gonçalves Dias, por
exemplo, já disponibilizadas pelo Governo do
Maranhão", explicou Felipe Camarão.
As Diretrizes Pedagógicas tratam ainda das
orientações para a construção da rotina escolar Plano Escolar, como podem ser melhor administradas
as aulas híbridas em formato assíncrono e,
principalmente, como acontecerá o acolhimento de
toda a comunidade escolar, compreendendo
estudantes, docentes e familiares.
"Nessas Diretrizes temos as orientações sobre como
cada gestor poderá administrar o ensino híbrido em
sua escola, conforme decisão do colegiado escolar e
aprovado pela Unidade Regional de Educação e pela
Seduc, seguindo o Plano escolar sugerido nesse
documento. Montamos toda uma engenharia
pedagógica para este retorno, não apenas nas
questões curriculares, mas também de acolhimento
dos nossos estudantes, professores e familiares",
disse o secretário.
Além dos debates com as instituições educacionais, a
Seduc tem preparado materiais informativos e os
denominados 'kits Covid', com itens de segurança,
que estão sendo distribuídos a cada unidade escolar
que retornará suas atividades no início de agosto.
"Nossas escolas receberão o que classificamos como
'kits Covid' e equipamentos de segurança e limpeza
para que cada comunidade esteja preparada para
esse retorno seguro", complementou Camarão.
Tratativa com representantes do Ministério Público
Felipe Camarão apresenta 'Diretrizes Pedagógicas'
para representantes do Ministério Público do
Maranhão
Já na manhã dessa quinta-feira (22), o debate foi
realizado com representantes da Promotoria de
Justiça em Defesa da Educação do Ministério
Público do Maranhão para apresentar os planos e
diretrizes para o retorno híbrido.
O secretário Felipe Camarão ressaltou que o MP/MA é
uma instituição parceira que tem contribuído com as
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ações de políticas públicas desenvolvidas pelo
Governo do Maranhão e este diálogo só reforça essa
parceria.
"O Ministério Público está nos orientando, nos
cobrando e participando de todos os passos e etapas
desse retorno híbrido que faremos na rede estadual.
Apresentamos ao Dr. Paulo Avelar nossos planos e
diretrizes de retorno às aulas, acertamos alguns
detalhes, falamos, inclusive, sobre casos concretos e
acreditamos que esse retorno será muito positivo para
estudantes, professores e para a sociedade",
assegurou Camarão.
O promotor de Justiça, Paulo Avelar, reforçou que a
tratativa já era um momento esperado pela Promotoria
e que esses diálogos são importantes no tocante à
garantia do retorno seguro a todas as comunidades
escolares maranhenses.

Vacinação
Cabe destacar que no ranking da vacinação, o
Maranhão é o 2º estado em aplicação de vacinas nos
profissionais da educação. Até o momento já foram
aplicadas aproximadamente 195 mil doses do
imunizante contra a Covid-19.
Neste mês, o Governo do Maranhão iniciou a
aplicação da segunda dose. Em São Luís, a aplicação
dos imunizantes está acontecendo, atualmente, no
IEMA Rio Anil (antigo Cintra) e no drive-thru do São
Luís Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h; e aos sábados, das 8 às 12h.
Diretrizes para retorno às aulas
Compartilhar
Postagem mais antiga Página inicial

"É de suma importância discutirmos em linhas gerais
as normativas para esse retorno seguro e também
como forma de garantir a toda a comunidade escolar alunado, professores, gestores, famílias -, a segurança
com que esses alunos estarão a partir do dia 02 de
agosto de forma híbrida. É um momento em que nós
vamos fazer os acompanhamentos, até o retorno
presencial total", concluiu o promotor.

Clique no banner
Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)
Prefeitura de Chapadinha-MA, emite Novo Decreto
prorrogando medidas para enfrentamento da
Pandemia do Covid-19

Retorno às aulas
O anúncio da reabertura das escolas da rede estadual,
no próximo dia 2 de agosto, foi feito pelo Governo do
Maranhão por meio de coletiva virtual, na terça-feira
(20), momento em que o governador Flávio Dino
destacou que o retorno seguirá todos os protocolos de
biossegurança definidos pela OMS (Organização
Mundial da Saúde), como uso universal de máscaras e
distanciamento, de modo a manter a segurança de
todos, e se dará de forma progressiva, de acordo com
a realidade de cada escola.
Dino frisou ainda que um dos fatores determinantes
para este retorno é o avanço da vacinação entre os
profissionais da educação, no estado.
"Então nós avaliamos, com a imunização com duas
doses dos profissionais da educação, é que nós temos
condições sanitárias desse retorno. Vamos
obviamente acompanhando isto, frisando que é
imprescindível não apenas no que se refere à rede
estadual, mas também às redes particulares e
municipais, o cumprimento de protocolos sanitários
mormente o uso de máscaras - e termos esse sistema
de rodizio entre as atividades presenciais e não
presenciais no caso da rede estadual", disse Flávio
Dino.

A Prefeitura Municipal de Chapadinha emite novo
Decreto de Nº 042/2021, prorrogando medidas para
enfrentamento da Pandemia do covid-19 em ...
Policia Militar do Maranhão recupera três motocicletas
nas cidades de Brejo e Urbano Santos; Confira os
dados dos veículos apreendidos
Por Portal CN1 Policiais Militares do 16° Batalhão
apreenderam três motocicletas, sendo duas
com restrição de roubo e furto e uma com cha...
Quatro maranhenses estão entre vítimas de queda de
torre de energia no Pará
Corpo de Bombeiros no local da queda da torre,
sudoeste do Pará - Foto: Ascom/Corpo de Bombeiros
Quatro maranhenses estão entre as sete víti...
Após surtar, homem degola sobrinha com facão e é
morto pelo próprio pai com golpes de machado no
interior do Maranhão
Imagem ilustrativa/Foto: Divulgação Após surtar e ficar
descontrolado, um homem degolou a sobrinha com um
facão, mas foi morto pelo próprio ...
Presidente de associação de moradores é
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assassinado a tiros dentro de casa no interior do
Maranhão
Wanderley Rodrigues (WR) foi executado a tiros nesse
domingo (18) em sua residência no bairro Sebastião
Régis, em Imperatriz. O presidente d...
Mãe e filho morrem em acidente na BR-230 no
Maranhão
Portal CN1, com informações do Núcleo de
Comunicação Social da PRF No final da manhã deste
sábado (17), policiais rodoviários federais atend...
Chapadinha retoma nesta segunda-feira o cronograma
de vacinação de segunda dose D(2) contra a Covid19
Portal CN1 A Prefeitura de Chapadinha através da
secretaria Municipal de Saúde informa que o
cronograma de vacinação de segunda dose D(2) co...
APAE Brejo agradece apoio do vereador João Leriano
Por Portal CN1 A presidente da APAE (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais) de Brejo, Maria da
Conceição Almeida Santos, conhecid...
Três pessoas morrem e outras ficam feridas em
graves acidentes em Coroatá-MA
Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas,
algumas delas com fraturas expostas e traumas na
cabeça, em graves acidentes na noite sábado ...
Moradores de Cuiabá fazem fila para conseguir
doações de ossos de boi
Imagens: Bruna Barbosa Pereira/UOL Mara Siqueira,
35, costuma acordar por volta de 5h30 e começa uma
peregrinação em busca de doações para a...
Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster
Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/07/seducapresenta-diretrizes-para-retorno.html
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SÃO LUÍS - MPMA constata ausência de
gerador na nova rede de frios da Prefeitura
Em inspeção realizada na manhã desta quinta-feira,
22, no novo prédio da rede de frios do Município de
São Luís, localizado na Fonte do Bispo, a 19ª
Promotoria de Justiça Especializada (2ª de Defesa da
Saúde de São Luís) constatou a falta de gerador no
estabelecimento. A rede de frios guarda e conserva
todas as vacinas disponibilizadas pela Prefeitura da
capital maranhense.
A vistoria foi coordenada pela promotora de justiça
Maria da Glória Mafra. Diante do problema, a
representante do Ministério Público do Maranhão vai
solicitar a imediata instalação do gerador ao secretário
municipal de Saúde, Joel Nunes. Também vai
requerer inspeção do Corpo de Bombeiros e da
Vigilância Sanitária do Município para verificar as
condições da rede de prevenção de incêndio e pânico
e da rede elétrica do local.
Sobre essa estrutura preventiva, foi verificada a
existência de quatro extintores, sendo três com prazo
de validade prestes a vencer. Nenhum dos extintores
estava acondicionado em suporte adequado.
A respeito das irregularidades encontradas, a
promotora de justiça Glória Mafra afirmou que os
problemas precisam ser corrigidos urgentemente. "A
gente compreende que a mudança é recente, porque o
local anterior não era adequado. Mas o novo precisa
urgentemente de adequação, porque as vacinas
contra a Covid-19, bem como todos os demais
imunobiológicos, estão armazenados nesse prédio.
Portanto, o prédio necessita de gerador para garantir a
conservação das vacinas em caso de falha na rede
elétrica", enfatizou.

O estoque mais próximo de vencer a validade é um de
vacina Pfizer, com 3 mil doses, com vencimento no
dia 3 de agosto, que será destinado a jovens e
grávidas para primeira e segunda doses.
Foi também apresentado o número de pessoas que
perderam a segunda dose na data marcada. Ao todo,
14.211 pessoas não retornaram para tomar a segunda
dose de AstraZeneca e 8.259 não voltaram para a
aplicação da CoronaVac.
"Precisamos orientar a população que não tomou a
segunda dose na data marcada para retornar o mais
breve possível para a aplicação da vacina. É preciso
ter uma consciência tanto individual quanto coletiva.
Somente com a segunda dose é possível alcançar a
imunidade".
Outro dado importante que ainda será encaminhado
pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ao
Ministério Público é o número de pessoas que ainda
vão tomar a segunda dose de cada uma das vacinas.
"Temos que saber se essas pessoas realmente vão
receber, no dia marcado, a segunda dose da vacina
para garantir a imunidade".
Até o momento, foram vacinadas 672.842 pessoas em
São Luís com a primeira dose e 174.734 com a
segunda dose.
Site: https://omaranhense.com/sao-luis-mpma-constataausencia-de-gerador-na-nova-rede-de-frios-da-prefeitura/

Durante a fiscalização, a coordenadora de Imunização
de São Luís, Charlene Luso, explicou que a mudança
de endereço da rede de frios foi realizada há
aproximadamente três semanas e que o gerador não
pode ser instalado devido a uma obra no prédio que
ainda não foi concluída.
ESTOQUES
Glória Mafra igualmente requereu dados sobre os
estoques das diferentes vacinas contra a Covid-19
para a primeira e segunda doses, incluindo
quantidade, público-alvo e prazos de validade.
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TUFILÂNDIA - Justiça condena Município
a reformar escola após Ação Civil do MPMA
Noventa dias foi o prazo estabelecido pela Justiça, em
sentença proferida na terça-feira, 20, para a Prefeitura
de Tufilândia concluir a reforma e regularizar os
espaços do prédio da escola municipal Nova
Tufilândia, obedecendo as normas de segurança,
saúde e acessibilidade e realizando acabamento e
pintura compatíveis com o desenvolvimento e bem
estar das crianças e adolescentes que ali estudam.
A determinação judicial atendeu a uma Ação Civil
Pública proposta pela Promotoria de Justiça de
Pindaré-Mirim, de cuja comarca Tufilândia é termo
judiciário. O juiz da comarca, João Vinícius Aguiar dos
Santos, julgou procedente a Ação, de autoria do
promotor de justiça Cláudio Borges dos Santos.
Após diversas denúncias e verificação no local
constatou-se a morosidade da obra na escola Nova
Tufilândia, iniciada em 2018. Foi constatado que o
prédio para o qual realocaram os alunos, de forma
improvisada, não dispunha de estrutura básica
adequada, oferecendo risco à segurança e integridade
física daqueles.
O Município de Tufilândia ficou também obrigado a
fazer, no prazo de 30 dias, a realocação provisória dos
estudantes da referida escola para outras escolas
próximas, ou para prédio com estrutura adequada ao
ambiente escolar, enquanto perdurar o serviço de
reforma.
O possível descumprimento das determinações
judiciais resultará em multa diária no valor de R$ 50
mil, a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
O Município não negou o atraso na conclusão da
reforma, deixando, inclusive, de apresentar
contestação. "Não bastasse isso, não é razoável
admitir que uma reforma de um prédio, aparentemente
sem complexidade, se arraste há quase três anos",
comentou o promotor de justiça Cláudio Borges.
Site: https://omaranhense.com/tufilandia-justicacondena-municipio-a-reformar-escola-apos-acao-civildo-mpma/
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Deputado Wellington denuncia "cabide de
emprego", nepotismo e contratações
irregulares no Detran
Wallace Braga

Nesta sexta-feira (23), o deputado estadual Wellington
do Curso comprovou, com documentos oficiais, a
prática de nepotismo no Departamento Estadual de
Trânsito do Maranhão (Detran). Trata-se de
contratação do parente do senhor Francisco Nagib
Buzar de Oliveira, o atual diretor do Detran, em afronta
aos princípios da moralidade administrativa e
impessoalidade. Compulsando a documentação, é
possível identificar Milton Nagib Alves de Sousa Buzar
na lista de terceirizados apresentada pelo Detran,
contratado por intermédio da BR Terceirização para o
cargo/função de Analista/Diretoria Operacional.
Ao comprovar a contratação de um parente do atual
diretor do Detran, o deputado Wellington exigiu um
posicionamento do governador Flávio Dino, já que o
Detran também integra a Administração Pública, e
informou que representará o diretor do Departamento
de Trânsito por ato de improbidade.
"Mais um escândalo no Detran! Uma autarquia que
deveria fazer a diferença na vida das pessoas tem sido
utilizada como cabide de emprego, meio para
nepotismo e contratações irregulares. Dessa vez,
estamos aqui com o documento que comprova que um
parente do diretor do Detran também é um dos
contratados. Isso é nepotismo, é prática vedada pela
legislação. Enquanto usam o Detran como cabide de
empregos para cabos eleitorais, existem aprovados
em concursos públicos aguardando nomeações até
hoje. Todos esses dados serão encaminhados ao
Ministério Público para que apure a responsabilidade
da direção do Detran. Quanto ao governador Flávio
Dino, embora saibamos que ele não é tão diferente do
atual diretor do Detran, exigimos um posicionamento.
É lamentável que brinquem com a legislação e
desrespeitem os aprovados em concursos públicos
dessa forma", afirmou o deputado Wellington.
Site: https://maranhaodeverdade.com.br/deputadowellington-denuncia-cabide-de-emprego-nepotismo-econtratacoes-irregulares-no-detran/
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Prefeita de Central-MA firma contrato
exorbitante para compra de medicamentos
A prefeita de Central do Maranhão, Cleudilene
Gonçalves Privado Barbosa "Fechinha"
(Republicanos), prefeita eleita em 2020, firmou um
contrato exorbitante para compra de medicamentos
para a farmácia hospitalar do município. O dinheiro
jogado serveria para muita coisa.
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 pequeno
município, o contrato de R$ 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.
Por Vandoval Rodrigues
Site: https://g7ma.com/prefeita-de-central-ma-firmacontrato-exorbitante-para-compra-de-medicamentos/
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