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Prefeitura de Turiaçu contrata empresa de
irmão de vereadora por R$ 1,3 milhão
Wallace Braga

O prefeito de Turiaçu, Edesio Cavalcanti
(Republicanos), vem desafiando abertamente os
promotores de Justiça do Ministério Público da
comarca turiense.
Depois de várias irregularidades na gestão municipal,
agora o gestor é alvo de uma nova denúncia: resolveu
contratar por R$ 1,3 milhão a empresa do irmão de
uma vereadora para prestar serviços de limpeza
urbana em vias públicas do município.
Segundo o Maranhão de Verdade apurou, trata-se da
Limpomax Empreendimentos Eireli, empresa
registrada no nº 51 da Avenida Valgener Cardoso, no
Centro de Turilândia.
A firma, aberta em 09 de agosto de 2017, pertence ao
empresário Fabricio Moreira Cardoso. De acordo com
informações obtidas pela reportagem, ele seria irmão
da vereadora de Turiaçu, Nayara Cristina Sousa
Cardoso - a Nayara Cardoso (PT).
Especialistas consultados por Maranhão de Verdade ,
afirmam que por força da Lei 8666/93, contratação
desse tipo, é vedada porque afrontaria o princípio da
igualdade, da competitividade e da moralidade, sob o
prisma que tal licitante teria informações privilegiadas
com relação aos demais participantes.
Site: https://maranhaodeverdade.com.br/prefeitura-deturiacu-contrata-empresa-de-irmao-de-vereadora-por-r13-milhao/
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TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Seg, 26 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Aumento no número de casos violência
contra mulher
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/26/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-05.35.04-05.38.54-1627295900.mp4
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Retorno presencial das aulas na rede estadual
- BATE REBATE
O Ministério Público do Maranhão recebeu,
oficialmente, nesta quinta-feira, 22, o documento
"Diretrizes Pedagógicas para o Retorno Híbrido das
Escolas da Rede Estadual de Ensino no Maranhão". O
material foi
repassado pelo secretário estadual de Educação,
Felipe Camarão, ao titular da 1a Promotoria de Justiça
de Defesa da Educação, Paulo Avelar. O objetivo da
reunião, realizada na sede do MPMA, em São Luís, foi
debater as medidas sanitárias e pedagógicas para o
retorno presencial seguro das aulas nas escolas
públicas maranhenses. Felpe Camarão informou que o
planejamento da Secretaria de Estado da Educação
(Seduc) prevê o retorno híbrido, em agosto, e, após as
adaptações necessárias, nos meses seguintes, o
retorno presencial. "Cada escola vai indicar, de acordo
com suas realidades, como vai voltar. Vamos respeitar
as peculiaridades locais e acompanhar, atentamente,
o retorno", explicou.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia25-e-26-07-2021/
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