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MP do Maranhão se recusa a revelar
documentos de investigação já arquivada
sobre respiradores fantasmas (Política)

 

BLOG ATUAL 7 / SÃO LUÍS / MA. Qua, 4 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Yuri Almeida

O Ministério Público do Maranhão se recusou a
divulgar cópia de inquérito civil já arquivado pelo órgão
sobre a compra de respiradores fantasmas pelo
governo Flávio Dino (PSB) para pacientes em
tratamento contra Covid-19 internados nas unidades
da rede pública estadual de saúde.

O acesso à documentação foi pedido pelo ATUAL7
pela LAI (Lei de Acesso à Informação), mas indeferido
pelo promotor de Justiça Danilo José de Castro
Ferreira, da Assessoria de Investigação de ilícitos
praticados por agentes políticos detentores de foro.

A apuração tramitou no setor, braço direito da PGJ
(Procuradoria-Geral de Justiça), em razão da
investigação ter como alvo principal o secretário de
Estado da Saúde, Carlos Lula. Durante toda a
investigação, conforme frisado no pedido de acesso,
em nenhum momento os autos foram colocados sob
sigilo, tendo tramitado e permanecendo até o
momento da publicação desta matéria com a
movimentação processual aberta no Sistema
Integrado do Ministério Público ,  o SIMP.

Um recurso foi apresentado pelo ATUAL7 ao chefe
máximo do MP maranhense, o procurador-geral de
Justiça Eduardo Nicolau, que pode determinar o
acesso à informação ou manter a negativa, desde que
por decisão devidamente fundamentada.

Para negar o acesso, o promotor da Assessoria de
Investigação da PGJ do Maranhão alegou que este
requerente "não figura como parte interessada, bem
como não explicou a finalidade na obtenção da
documentação, assim, portanto, não possuindo
interesse a justificar a obtenção dos autos".

Segundo a Constituição Federal, bem como a doutrina
seguida pelos regimentos de Conselhos Superiores do
Ministério Público e a própria Lei de Acesso à
Informação, porém, a regra geral num Estado
Republicano é a da total transparência no acesso a
documentos públicos, sendo o sigilo, isto é, a restrição
ao acesso, a exceção. Como o inquérito civil já está
arquivado, já que não há mais investigação, a

documentação solicitada deveria ter sido fornecida
pelo órgão ministerial.

Ainda conforme a LAI, no caso em questão, havendo
informações sigilosas/pessoais na documentação,
bastaria ocultar esses trechos dos dados e enviar o
conteúdo restante.

Diferentemente da argumentação utilizada pelo
promotor Danilo Ferreira para negar os documentos, a
Lei de Acesso à Informação garante também ao
cidadão que não haja obrigação de explicar ao poder
público porque a informação está sendo solicitada -
obter informação pública é um direito do cidadão, e
nenhum órgão pode exigir justificativa.

O arquivamento do caso no âmbi to do MP
maranhense, sugerido pelo promotor Danilo Ferreira e
acolhido pelo PGJ Eduardo Nicolau, segundo a
movimentação processual, ocorreu em março deste
ano ,  sob  a rgumen tação  de  "Ausênc ia  de
Mate r i a l i dade /Au to r i a " .

Apesar da singularidade, nenhum dos autores da
demanda, os deputados oposicionistas Adriano Sarney
(PV), César Pires (PV) e Wellington do Curso (PSDB)
recorreu da decisão.

Conforme vem mostrando o ATUAL7 desde o ano
passado , os mesmos fatos arquivados pelo
Ministério Público são alvo de investigação no
âmbito do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que
apontou e confirmou em relatórios de instrução
indícios de irregularidades na aquisição dos aparelhos
, inclusive superfaturamento, além de falta de
transparência no dispêndio , ocultado do Portal da
Transparência do Governo do Maranhão e não
informado à própria corte.

Segundo levantamento feito pelo setor técnico do
tribunal, foram ao menos duas negociações do
governo Dino envolvendo os respiradores fantasmas.

No primeiro negócio, de R$ 4,9 milhões por 30
respiradores, o dinheiro foi integralmente pago à
HempCare Pharma Representações Ltda, e nunca
devolvido aos cofres públicos. Já na segunda
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operação, de R$ 4,3 milhões por 40 aparelhos, houve
devolução de parte do recurso desembolsado, mas
com prejuízo de quase R$ 494 mil aos cofres do
Maranhão, decorrente de variação cambial, já que a
compra junto à empresa Pulsar Development
Internacional Ltda foi efetivada em Euro.

Site: https://atual7.com/noticias/politica/2021/08/mp-do-

maranhao-se-recusa-a-revelar-documentos-de-

investigacao-ja-arquivada-sobre-respiradores-

fantasmas/
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Ministério Público na Cidade de Rosario-Ma
abre investigação para apurar irregularidades

em licitações da Câmara de Vereadores
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Adalberto Miranda

Uma denúncia feita ao Ministério Público do Estado
do Maranhão, fez com que a Promotoria de Justiça de
Rosário ficasse de "olhos abertos" sobre as licitações
realizadas pela Câmara, que deve passar por um
"pente fino" feito pelo MP para apurar supostas
irregularidades.

Considerando a matéria tratada, sob suposta pratica
contraria a lei, determino a instauração de Noticia de
Fato, expedição de ofício ao presidente da Câmara
para apresentar resposta aos fatos, prazo de 15 dias
para a resposta, após recebimento da resposta, que
seja feita consulta nas fontes abertas sobre as
licitações mencionadas - o que fala o despacho da
Promotoria de Justiça.

Ainda na denúncia, no item III - DO PEDIDO, frisa-se,
ante do exposto, e em face de robustas provas de
autoria e materialidade delitiva, encarta-se a conduta
noticiada nos moldes dos art. 10, caput e 11, VI,
ambos da Lei Nº 8.429/1992 e Art. 90 e 96 da Lei de
Licitação.

I  -  REQUER A ABERTURA DO INQUÉRITO
POLICIAL, conforme estabelece o Artigo 5º, inciso II
do Código de Processo Penal.

II - REQUER A INTIMAÇÃO DO NOTICIADO, afim de
responder o presente pedido, depoimento pessoal, e
posteriormente ser indiciado pela prática fraudulenta
prat icada e sendo comprovada a autor ia  e
materialidade do crime seja oferecida a denúncia.

Desta vez, parece que o MP está acompanhando de
perto o "andar da carruagem" da Câmara de
Vereadores de Rosário.

O Ministério Público de Maranhão por intermédio da
1ª Promotoria de Justiça de Rosário instaurou, no dia
30 de julho, notícia de fato para apurar as diversas
irregularidades em licitações da Casa Legislativa. A
abertura do procedimento se baseou em denúncias
feitas por populares e notícias jornalísticas veiculadas
na imprensa.

Blog Do Domingos Costa

Postado por Adalberto Miranda às

Postagem mais antiga Página inicial

Assinar: Postar comentários (Atom)

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .

Site:

https://www.adalbertomiranda.com.br/2021/08/ministerio

-publico-na-cidade-de-rosario.html
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Governo inicia processo de reconhecimento
e certificação de comunidades quilombolas
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O Governo do Maranhão, através da Secretaria de
Estado da Igualdade Racial (SEIR), deu início nesta
terça-feira (3) ao processo de reconhecimento e
cert i f icação de comunidades qui lombolas no
Maranhão. A portaria normativa que disciplina essa
ação foi assinada pelo secretário de Igualdade Racial,
Gerson Pinheiro e pelo secretário de Direitos
Humanos  e Part ic ipação Popular,  Francisco
Gonçalves.

A ação é um dos efeitos práticos do Estatuto Estadual
da Igualdade Racial, sancionado pelo governador
Flávio Dino no final de 2020, e visa oficializar a
existências das comunidades quilombolas junto ao
Governo Estadual, facilitando a chegada de políticas
públicas, permitindo assim a participação de toda a
sociedade nessas ações voltadas ao fortalecimento da
política de igualdade racial.

Durante o ato de assinatura da portaria, o secretário
de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, explicou como
funcionará o processo de reconhecimento e
cert i f icação a part i r  de agora.

"A comunidade inicia pela sua autodefinição, com a
realização de uma assembleia, onde é solicitada à
autodeclararão. Esse é um processo que será avaliado
após um estudo coordenado pela SEIR, analisando
questões históricas e culturais que possam comprovar
se a comunidade é remanescente de quilombo. Após
esse processo, o estado do Maranhão passa a
reconhecer e então certifica essa comunidade como
quilombola. Contaremos com o apoio das gestões
municipais de igualdade racial e dos movimentos
sociais em todo esse processo", afirmou o Secretário.

O secretário de Direitos Humanos e Participação
Popular, Francisco Gonçalves, conclamou a união de
todos os entes públicos envolvidos para a boa
execução desse processo. "A gente convoca todas as
prefeituras, todas as organizações sociais, o
movimento quilombola, para junto com a SEIR, fazer
um grande mutirão pela certificação das comunidades
quilombolas do Maranhão".

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/04082021
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REUNIÃO: Prefeitura e Steei dialogam
sobre a volta às aulas
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Secretário de Educação, José Antonio Pereira, reuniu-se
com representantes do Sindicato dos trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino de Imperatriz (Steei) e
Conselho Municipal de Educação (CME) para diálogo
sobre a volta às aulas presenciais da rede municipal e
carga horária de servidores.

Secretário de Educação, José Antonio Pereira, reuniu-
se com representantes do Sindicato dos trabalhadores
em Estabelecimentos de Ensino de Imperatriz (Steei) e
Conselho Municipal de Educação (CME) para diálogo
sobre a volta às aulas presenciais da rede municipal e
carga horária de servidores.

Com a liberação do Governo do Estado sobre a
retomada das aulas presenciais, criou-se a expectativa
do posicionamento do Município sobre o assunto.

Sensato em suas decisões, amparadas pela
aprovação do prefeito Assis Ramos, o secretário
ratificou a necessidade de garantir a segurança dos
profissionais, destacando que até agora apenas 36%
dos servidores da educação receberam a aplicação da
2ª dose da vacina contra a Covid-19. "Não é prudente
exigir o retorno presencial ou híbrido com volume
muito grande de profissionais sem a segunda dose".

Sobre a carga horária dos profissionais que voltou a
ser cumprida em período integral após a liberação do
Município, por meio do decreto n° 53/2021, a
Secretaria f icou de avaliar a necessidade de
revezamento ou não. "Apresentamos as nossas
considerações ao secretário e pedimos a redução da
carga-horária para os servidores, medidas preventivas
de saúde, até que haja segurança e estabilidade para
o retorno geral. Sabendo da prudência do secretário,
vamos aguardar sua análise do assunto", destacou
Francisco Messias, presidente Steei.

Durante a reunião, o secretário José Antônio também
anunciou a implantação de um centro de saúde
psicossocial e da voz exclusivo ao servidor da
educação, com equipe multiprofissional com psicólogo,
otorrino, psiquiatra, fonoaudiólogo, assistente social.
Atendimento específico não só para professores, mas
todos os servidores da educação.

Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/04/reuniao-

prefeitura-e-steei-dialogam-sobre-a-volta-as-aulas/
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LEONEL FILHO COBRA DO GOVERNO
ZÉ, MAS ESTÁ SENDO PROCESSADO

POR DÍVIDA MILIONÁRIA
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Leandro de Sá

Menu

O atual vereador, Leonel Filho, está todo enrolado por
conta de uma dívida que o município de Codó contraiu
por conta do referido vereador não ter prestado contas
de impostos federais quando foi presidente da Câmara
de Vereadores da cidade de Codó. Leonel Filho não
prestou contas com Receita Federal, INSS, FGTS, e
por isso ele acabou que cooperando indiretamente ou
diretamente para que o município de Codó esteja
impedido de formalizar convênios por causa da
inscrição no CADIN (Cadastro de Inadimplentes), que
reúne dados e informações sobre agentes públicos em
débitos com relação a decisões emitidas pelas
instâncias colegiadas do tribunal.

O QUE TEM A VER A CÂMARA COM O MUNICÍPIO?

O município está sendo penalizado pelo fato de ser
responsável por dar o provimento financeiro para a
Câmara de Vereadores, pois o Parlamento Municipal
não dispõe de recursos próprios. Ou seja, por dívidas
tr ibutarias, a prefeitura de Codó está sendo
prejudicada por conta de uma dívida de R$ 5.123.395,
12 (CINCO MILHÕES, CENTO E VINTE E TRÊS MIL,
TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DOZE
CENTA VOS)

RESPONDENDO CRIME FEDERAL

Por conta disso, o vereador Leonel Filho poderá ficar
inelegível e ainda ter que responder um processo
federal por Improbidade Administrativa, Dano ao
Erário, Enriquecimento Ilícito e Violação aos Princípios
Administrativos. Cabia ao ex-gestor Francisco Nagib
ter notificado ao ex-presidente Leonel Filho, mas não
foi feito. Veja abaixo os documentos do processo
consegu idos  pe lo  BLOG DO DE SÁ  com
exclusividade. O espaço está aberto ao vereador
Leonel Filho para seus esclarecimentos. Resta saber
se outros ex-presidentes também não estão enrolados
como e le ,  ou  se  essa conta  é  mesmo só
responsabilidade de Leonel. Seria o governo Zé
Francisco querendo colocar o vereador em seu devido
lugar?

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/leonel-filho-quer-

saber-de-licitacoes-do-governo-ze-mas-esta-sendo-

processando-por-divida-milionaria/
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Iniciado processo de reconhecimento e
certificação de comunidades quilombolas
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O governo do Maranhão, através da Secretaria de
Estado da Igualdade Racial (Seir), deu início nessa
terça-feira (3) ao processo de reconhecimento e
cert i f icação de comunidades qui lombolas no
Maranhão.

A portaria normativa que disciplina essa ação foi
assinada pelo secretário de Igualdade Racial, Gerson
Pinheiro e pelo secretário de Direitos Humanos e
Participação Popular, Francisco Gonçalves.

A ação é um dos efeitos práticos do Estatuto Estadual
da Igualdade Racial, sancionado pelo governador
Flávio Dino no final de 2020, e visa oficializar a
existências das comunidades quilombolas junto ao
governo estadual, facilitando a chegada de políticas
públicas, permitindo assim a participação de toda a
sociedade nessas ações voltadas ao fortalecimento da
política de igualdade racial.

Durante o ato de assinatura da portaria, o secretário
de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, explicou como
funcionará o processo de reconhecimento e
cert i f icação a part i r  de agora.

"A comunidade inicia pela sua autodefinição, com a
realização de uma assembleia, onde é solicitada à
autodeclararão. Esse é um processo que será avaliado
após um estudo coordenado pela SEIR, analisando
questões históricas e culturais que possam comprovar
se a comunidade é remanescente de quilombo.

Após esse processo, o estado do Maranhão passa a
reconhecer e então certifica essa comunidade como
quilombola. Contaremos com o apoio das gestões
municipais de igualdade racial e dos movimentos
sociais em todo esse processo", afirmou o secretário.

O secretário de Direitos Humanos e Participação
Popular, Francisco Gonçalves, conclamou a união de
todos os entes públicos envolvidos para a boa
execução desse processo. "A gente convoca todas as
prefeituras, todas as organizações sociais, o
movimento quilombola, para junto com a SEIR, fazer
um grande mutirão pela certificação das comunidades
quilombolas do Maranhão".

Segundo a Seir, cerca de 1250 comunidades
quilombolas em todo o Maranhão, serão beneficiadas
com essa importante e histórica medida.
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Ex-prefeito é condenado por improbidade
administrativa
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Com base em Ação Civil Pública por Improbidade
Administrativa oferecida pelo Ministério Público do
Maranhão, a justiça emitiu, nessa segunda-feira, 2,
sentença condenatória contra o ex-prefeito de Pindaré-
Mirim Walber Pereira Furtado, devido à falta da
prestação de contas da segunda parcela, no valor de
R$ 581.028,55, do convênio firmado com a Secretaria
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
(Secid) para o asfaltamento de vias urbanas.

O ex-gestor municipal foi condenado com base na Lei
8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato.

O repasse total recebido pela gestão do ex-prefeito foi
de R$ 1.016.799,96.

A ausência de prestação de contas levou a Prefeitura
de Pindaré-Mirim à inadimplência no Cadastro dos
Órgãos Estaduais (CEI), impossibilitando, assim, a
atual gestão de celebrar outros convênios e receber
novos repasses.

De acordo com a atual gestão municipal, ao deixar o
cargo, em 2017, o ex-prefeito não deixou nenhuma
documentação na sede da Prefeitura, impedindo que o
novo prefeito atue no caso.

A Ação Civil foi formulada pelo promotor de justiça
Cláudio Borges dos Santos.

CONDENAÇÃO Walber Pereira Furtado deverá
ressarcir a Prefeitura de Pindaré- Mirim no valor
referente à segunda parcela do convênio com a Secid,
bem como te rá  de  paga r  mu l ta  no  va lo r
correspondente a cem vezes o seu salário enquanto
era prefeito.

Durante três anos, o ex-prefeito fica proibido de firmar
contratos com o poder público, assim como de receber
benefícios ou incentivos fiscais e creditícios.

Também foi determinada a suspensão dos direitos
políticos, pelo período de cinco anos, que será
realizada apenas após o trânsito em julgado da
sentença condenatória.
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Garoto de oito anos morre queimado após ser
deixado sozinho em casa na Cidade Operária
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Um garoto de oito anos morreu carbonizado, na noite
dessa segunda-feira (2), dentro de uma quitinete,
localizada na Unidade 101, da Cidade Operária, em
São Luís. No momento do incêndio, Enzo Gabriel Silva
estava sozinho no imóvel.

De acordo com relatos de vizinhos, que acionaram a
polícia e lutaram para apagar as chamas antes da
chegada do Corpo de Bombeiros, a mãe e o padrasto
saíram e deixaram o garoto. Há informações de que,
no momento do acidente, o casal estava ingerindo
bebida alcoólica em uma festa, próximo à feira do
bairro.

Depois que o fogo foi contido, os policiais conseguiram
entrar no imóvel e o menino, que era autista, foi
encont rado a t rás  de uma por ta  to ta lmente
carbonizado.

O local foi isolado pela Defesa Civil e as causas do
incêndio seguem sendo investigadas.

Genilson Pereira Costa e Elvanir Nogueira da Silva,
respectivamente padrasto e mãe da vítima, foram
localizados e presos em flagrante e encaminhados ao
Plantão Central da Cidade Operária, onde foram
autuados pelo crime de abandono de incapaz com
morte. Na quitinete também moraria uma outra
criança, de dois anos, mas estaria na casa de
parentes na noite de segunda-feira.

DUAS CRIANÇAS MORTAS EM 24 HORAS Além da
morte de Enzo Gabriel, no dia anterior, uma menina de
c inco anos teve morte cerebra l  depois  de,
supostamente, ter caído de uma rede e de uma janela
do imóvel no qual morava, no Residencial Albino
Soeiro.

Erivaldo Campelo Marinho e Patrícia Almeida da Silva,
que são, respectivamente, pai e madrasta da vítima,
foram presos suspeitos de maus tratos qualificado por
lesão grave.

Na unidade hospitalar, o médico suspeitou do relato ao
ver que o corpo da menina estava cheio de
hematomas, incluindo sinais claros de tortura, e
acionou a Polícia Militar.
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MPMA recomenda a interdição da UEB
Carlos Macieira
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MPMA recomendou que a Secretaria Municipal de
Educação (Semed) interdite a UEB Carlos Macieira,
localizada no Bairro de Fátima, por não está adequada
para o retorno das aulas presenciais

Tag: MPMA, Promotor de justiça titular 2ª Promotoria
de Justiça da Educação - Lindonjonsom Gonçalves de
Sousa

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/04/RDIOTIMBIRAAM
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Ouvinte denuncia bar Academia do Chopp
por causa de poluição sonora
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Ouvinte ligou para dizer que já procurou a delegacia e
o Ministério Público a respeito dos barulhos do Bar
Academia do Chopp, localizado na rua principal,
número 10, na Mata de Itapera. Ouvinte relata que já
levaram vídeos, fotos, abaixo-assinado, horários dos
chamados do 190, mas não tiveram respostas.
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Prazo para adesão ao Selo Unicef termina
neste domingo (8)
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Eduardo Ericeira

Os municípios maranhenses têm até o domingo (8)
para assumirem o compromisso com o pacto pela
infância, por meio da adesão à estratégia Selo Unicef -
edição 2021-2024. A iniciativa liderada pelo Fundo das
Nações Unidas pela Infância (Unicef) visa promover
uma agenda municipal em que os direitos de crianças
e adolescentes sejam prioridade absoluta. Prefeitos e
prefeitas têm o prazo até o dia 8 de agosto para
realizar a adesão ( www.selounicef.org.br/adesao ).

Ensino remoto, evasão escolar, cobertura vacinal e
saúde mental são alguns dos desafios que os
municípios enfrentam para garantir políticas públicas
para crianças e adolescentes, situação agravada com
a pandemia da Covid-19. Por isso, o Selo Unicef
busca fortalecer a atuação das gestões municipais
nesses e em muitos outros desafios. Com o objetivo
de fortalecer as políticas públicas em áreas centrais
para a realização e a garantia dos direitos de meninas
e meninos em cada município, o Selo Unicef traz
impactos concretos e de longo prazo.

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), Ministério
Público do Estado do Maranhão (MPMA) e a
Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem).

De acordo com Ofélia Silva, chefe do escritório do
Unicef em São Luís, a expectativa para esta edição do
Selo Unicef (2021-2024) é de que o Maranhão supere
os resultados alcançados na edição passada, que teve
56 municípios maranhenses certificados. "Terminamos
a edição anterior com o engajamento ativo de quase
170 municípios. Dessa vez, esperamos um número
maior de municípios participantes e certificados.
Obviamente, para que isso aconteça, o compromisso
do Unicef e a expectativa com todos os parceiros é de
melhorar os indicadores básicos de saúde, educação e
assis tênc ia soc ia l  no estado do Maranhão,
especialmente agora, relativos aos impactos diretos e
indiretos da Covid-19 em populações vulneráveis",
afirma Ofélia Silva.

Até o momento, 164 cidades já aderiram ao Selo

Unicef no Maranhão. A adesão é feita pelos prefeitos e
prefeitas dos municípios, com acompanhamento dos
Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do
Adolescente, em um processo de forma online, pelo
site www.selounicef.org.br/

Na ocasião do lançamento desta nova edição do Selo
Unicef no Maranhão, o governador Flávio Dino
reforçou o apoio do Governo do Estado à estratégia.
"Essa é uma articulação do Governo do Estado com
as prefeituras, que no ciclo anterior resultou no fato do
Maranhão ter um dos melhores desempenhos do
Brasil, o melhor da Amazônia. Isso faz com que nós
tenhamos muita motivação em acreditar que esses
investimentos realizados pelo Estado e pelos
municípios vão continuar a produzir efeitos, e, por
essa razão, nesse novo ciclo do Selo Unicef nós
estamos ampliando o apoio a essa instituição
internacional, a fim de que o Unicef tenha no nosso
estado os mecanismos, instrumentos, a capacidade de
apoiar mais fortemente as ações dos municípios, a fim
de que tenhamos maior engajamento e grande
sucesso", declarou o governador.

O secretário de Estado de Políticas Públicas e
articulador estadual do Selo Unicef, Marcos Pacheco,
chamou a atenção para o fim do prazo de adesão dos
municípios e para os ganhos que as gestões
municipais terão com a obtenção da certificação. "Só
temos esta semana para fazer a adesão e colocar à
disposição destas pastas do município essa
ferramenta de forma gratuita, sem nenhum ônus, mas
com ganhos reais ao final dos ciclos de capacitação
dos técnicos municipais. Lembrando, ainda que os
resultados podem valer uma Certificação de Qualidade
da Gestão", pontuou.

O presidente da Famem, Erlanio Xavier, destacou a
importância da certificação e disse que a entidade
municipal ista tem incentivado e auxi l iado os
municípios a aderirem à iniciativa. "O Selo é um
incentivo para que os municípios ampliem suas
políticas sociais, contribuindo para que crianças,
adolescentes e suas famílias sejam protegidas
socialmente e tenham acesso pleno aos seus direitos
fundamentais. Por isso, a Famem é parceira do Unicef
na execução do Selo e tem estimulado e prestado
assessoria a todos os municípios para que estes
venham a aderir a essa importante certificação",
destacou o presidente da Famem, Erlanio Xavier.
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O processo para adesão do Selo Unicef deve ser
r e a l i z a d o  e x c l u s i v a m e n t e  p e l o  s i t e
www.selounicef.org.br . O prefeito ou prefeita, ou uma
pessoa de confiança, deve preencher um formulário
com informações do prefeito(a); vice-prefeito(a);
secretário(a) municipal de Assistência Social, de
Educação e de Saúde; presidente do CMDCA e
Articulador(a) do Selo Unicef e Mobilizador(a) de
Adolescentes escolhidos(as) pelo prefeito(a).

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/08/prazo-

para-adesao-ao-selo-unicef.html
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Procurador-geral recebe visita institucional
do Pastor Porto
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O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu nesta terça-feira, 3, a visita do pastor Luiz
Carlos Porto, t i tular da Secretaria de Estado
Extraordinária da Região Tocantina.

Acompanharam o encontro a procuradora de justiça
Fátima Travassos, ex-procuradorageral nos biênios
2008-2010 e 2010-2012, e o promotor Joaquim Ribeiro
de Souza Júnior, integrante da Assessoria Especial da
Procuradoria Geral de Justiça.

Ao cumprimentar, o chefe do MP estadual, o Pastor
Porto ressaltou a atuação positiva dos membros da
insti tuição na Região Tocantina em favor do
desenvolvimento e da melhoria das condições de vida
da sociedade.

Em resposta,  Eduardo Nicolau agradeceu a
manifestação e reconheceu o trabalho determinado e
competente dos promotores de justiça da região. "O
Ministério Público, por meio de todos os seus
membros, estará sempre à disposição e atento para
defender os direitos dos maranhenses", afirmou.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/339/202

10804.pdf
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Adolescentes atendidos pela Funac em São
Luís são imunizados contra a Covid-19
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Vacinação dos socioeducandos ocorreu na segunda-
feira (2).

Por meio de uma articulação entre a Fundação da
Criança e do Adolescente (Funac) e a divisão de
imunização da Secretaria Municipal de Saúde de São
Luís (Semus), realizou-se nesta segunda-feira (2) a
vacinação contra Covid-19 dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas das
unidades de São Luís.

Com a aplicação da primeira dose, o município amplia
as chances de imunização do público de adolescentes
acima de 14 anos, e a vacina garante que os
socioeducandos das 4 unidades de São Luís tenham
mais saúde, livres dos riscos da doença. A próxima
meta é garantir a vacina para os demais centros da
Grande Ilha, Região Tocantina e Cocais.

Além dos socioeducandos, a Funac tem garantido que
todos os seus servidores estejam imunizados, com a
segunda dose prevista para primeira semana de
agosto.

Um dos adolescentes imunizados não escondeu a
felicidade de tomar a vacina, revelou que foi
surpreendido, e que irá dar a boa notícia à sua família.
"Estou feliz por ter tomado a vacina, acho importante
todos se vacinarem, assim que puder vou avisar minha
família e dizer que estou vacinado", comenta.

O técnico de referência em Saúde da Funac, Angelo
Abenante revela que foi um esforço coletivo conseguir
a vacina para os centros da Funac de São Luís.
"Nosso próximo passo é garantir que os demais
centros tenham vacinas para imunizar todos os
adolescentes. Já estamos art iculando com a
Secretaria de Saúde do Estado. Agradecemos aos
técnicos de referência da Semus e a Funac por ter
viabilizado esta ação tão importante para a saúde dos
socioeducandos, com a certeza que todo esforço foi
válido", reforça.

Site: https://ma98.com.br/2021/08/04/adolescentes-

atendidos-pela-funac-em-sao-luis-sao-imunizados-

contra-a-covid-19/
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Pais de alunos da rede municipal reclamam
da falta de internet nas escolas de São Luís
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Pais alegam que por conta de uma dívida da
Secretaria Municipal de Educação (Semed) com a
Embratel, as aulas à distância foram suspensas.

TAG: Prefeitura de São Luís, SEMED, Embratel
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