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Idosa abriga mais de 100 cães em casa no
Cohaserma
O Ministério Público do Maranhão coordenou, na
manhã de ontem, quinta-feira (12), a segunda etapa
de retirada de cães na residência de uma aposentada
de 79 anos, no bairro do Cohaserma, em São Luís. A
medida judicial começou a ser cumprida em fevereiro
deste ano com a captura e retirada de 15 cachorros,
em outra operação executada pelo MPMA.
A retirada progressiva dos animais é resultado de
decisão judicial, após ação de iniciativa da 16a
Promotoria de Justiça Especializada de São Luís. A
estimativa é que a casa abrigue mais de 100 cães. A
quantidade elevada causa transtornos aos vizinhos e
oferece risco à saúde pública.

aos animais e à vizinhança. Daí a importância da ação
do Ministério Público neste caso", avaliou Rêbelo.
A diretora da Escola Dom Orioni, Geiza Oliveira,
localizada ao lado da residência, informou que a
concentração dos animais atrapalha os vizinhos e
prejudica a escola. "A situação é a pior possível, um
barulho infernal. A casa é imunda, é uma fedentina.
Isso é um problema de saúde pública".
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.445.orig.pdf

Os 20 cães resgatados nesta quinta foram levados
para o Centro de Controle de Zoonoses, onde serão
examinados por uma equipe de veterinários, farão
exames clínicos e posteriormente serão
disponibilizados para adoção. A operação foi
coordenada pelos promotores de justiça Cláudio
Rebêlo Alencar (Defesa do Meio Ambiente) e José
Augusto Cutrim (Defesa do Idoso).
A decisão da 7a Vara da Fazenda Pública determina
que os animais sejam retirados progressivamente, até
restarem cinco. Também foi determinado que a idosa
seja inserida em programa de acompanhamento por
equipe multiprofissional da Rede de Atendimento
Domiciliar e de Atenção Básica, bem como por
profissionais da Coordenação da Saúde Mental do
Município de São Luís para avaliação e tratamento
médico e psicológico.
A ação contou com a participação de diversos órgãos
públicos municipais de São Luís e do Estado do
Maranhão, além de entidades da sociedade civil e
pessoas da comunidade. "O principal objetivo dessa
segunda abordagem é a contagem, cadastro e
identificação dos animais para termos certeza do
número e se estão entrando novos animais na casa.
Na primeira intervenção, fizemos uma contagem por
amostragem. Por isso esse trabalho de hoje é
fundamental", explicou o promotor de justiça Cláudio
Rêbelo.
O titular da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente
esclareceu, ainda, que o grande número de cães em
uma região residencial requer uma abordagem de
várias instituições. "A situação causa danos à idosa,
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GUIMARÃES: Decisão Judicial obriga
Estado a arcar com tratamento à base de
Canabidiol
Em decisão liminar, emitida no último dia 10 de
agosto, o Judiciário determinou que o Estado do
Maranhão providencie, no prazo de 30 dias, o
fornecimento contínuo de medicamento
Canabidiol/Purodiol 50 mg/ml, de acordo com a
prescrição médica - 16 frascos por ano, para uma
criança acometida por epilepsia refratária.
A determinação da juíza de Guimarães, Mara Carneiro
de Paula Pessoa, atendeu a pedido da Promotoria de
Justiça da comarca, em Ação Civil Pública (ACP)
com pedido de liminar.
O descumprimento da decisão acarretará em multa
diária, que pode variar de R$ 1 mil até o máximo de
R$ 30 mil, a ser revertida ao Fundo Estadual de
Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Maranhão,
bem como o imediato bloqueio das contas do Estado
na quantia necessária à compra do medicamento.
AÇÃO CIVIL Assinada pelo promotor de justiça,
Frederico Bianchini Joviano dos Santos, em 7 de
julho, a Ação anexa o receituário, laudo médico e a
autorização de importação da Anvisa, documentos que
a embasam a obrigação de fazer em favor da menor.
Atualmente com 8 anos, a menina foi diagnosticada
com a doença epilepsia refratária já em seu primeiro
ano de vida. Sua mãe não tem condições de adquirir a
medicação, única com resposta satisfatória e alívio às
crises diárias, segundo relatório apresentado e
prescrição da neuropediatra que assiste à criança.
(André Soares / CCOMMPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/346/202
10813.pdf
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Justiça de Guimarães-MA obriga Estado a
bancar tratamento à base de Canabidiol
Em decisão liminar, emitida no último dia 10 de
agosto, a justiça determinou que o Estado do
Maranhão providencie, no prazo de 30 dias, o
fornecimento contínuo de medicamento
Canabidiol/Purodiol 50 mg/ml, de acordo com a
prescrição médica - 16 frascos por ano, para uma
criança acometida por epilepsia refratária.
A determinação é da juíza de Guimarães-MA, Mara
Carneiro de Paula Pessoa, e atendeu a pedido da
Promotoria de Justiça da Comarca, em Ação Civil
Pública (ACP) com pedido de liminar.
O descumprimento da decisão acarretará em multa
diária, que pode variar de R$ 1 mil até o máximo de
R$ 30 mil, a ser revertida ao Fundo Estadual de
Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Maranhão,
bem como o imediato bloqueio das contas do Estado
na quantia necessária à compra do medicamento.
AÇÃO CIVIL
Assinada pelo promotor de justiça, Frederico
Bianchini Joviano dos Santos, em 7 de julho, a Ação
anexa o receituário, laudo médico e a autorização de
importação da Anvisa, documentos que a embasam a
obrigação de fazer em favor da menor.
Atualmente com 8 anos, a menina foi diagnosticada
com a doença epilepsia refratária já em seu primeiro
ano de vida. Sua mãe não tem condições de adquirir a
medicação, única com resposta satisfatória e alívio às
crises diárias, segundo relatório apresentado e
prescrição da neuropediatra que assiste à criança.
Texto: André Soares (CCOM-MPMA)
Site: https://g7ma.com/justica-de-guimaraes-ma-obrigaestado-a-bancar-tratamento-a-base-de-canabidiol/
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Em busca de parcerias, integrantes do Gaeco
do Pará visitam MPMA
Integrantes do Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do
Ministério Público do Pará foram recebidos nesta
quinta-feira, 12, pelo procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, em seu gabinete. A comitiva foi
composta pelos promotores de justiça Ana Maria
Magalhães de Carvalho (coordenadora do órgão),
Muller Marques Siqueira e Carlos Alberto Fonseca
Lopes, que vieram conhecer as instalações e os
instrumentos utilizados pelo Gaeco do MPMA no
trabalho de investigação das organizações criminosas.
Também participaram da reunião a subprocuradorageral para Assuntos Administrativos, procuradora de
justiça Regina Leite, o coordenador do Gaeco do
MPMA, Luiz Muniz, e os membros do órgão de
investigação Ana Carolina Cordeiro Leite e Fernando
Berniz.
Eduardo Nicolau agradeceu a visita institucional e
declarou que o MPMA está à disposição dos
integrantes do Gaeco paraense para a troca de
experiências e o estabelecimento de parcerias que
contribuam para o combate às organizações
criminosas.
A coordenadora do Gaeco do Pará agradeceu o
convite do seu colega Luiz Muniz para a visita ao
estado e ressaltou a importância do trabalho articulado
entre os órgãos de investigação do Ministério
Público. "Viemos verificar os avanços que o Gaeco do
Maranhão já alcançou, sobretudo com a utilização de
sistemas para o controle do crime organizado, e
conhecer um pouco mais sobre o seu funcionamento.
Estamos reestruturando o Gaeco do Pará e queremos
nos espelhar em estados parceiros, como é o
Maranhão", afirmou.
Fonte: José Luís Diniz (CCOM-MPMA)
Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/13/em-busca-deparcerias-integrantes-do-gaeco-do-para-visitam-mpma/
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PREFEITO DE MATÕES É
INVESTIGADO POR SUPOSTO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
Leandro de Sá
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Desculpe, sem enquetes no momento

O prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho, está no
bojo de um inquérito instaurado pelo Ministério
Público que investiga a prática de um suposto
enriquecimento ilícito no Executivo Municipal.
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A apuração está sendo coordenada pelo promotor de
Justiça de Matões, Renato Ighor Viturino Aragão.

Site: https://www.blogdodesa.com.br/prefeito-dematoes-e-investigado-por-suposto-enriquecimentoilicito/

Segundo o Parquet, Coutinho e a empresa J. N. dos
Santos Construções e Consultoria Eireli teriam
praticado crimes de enriquecimento ilícito, dano ao
erário e/ou atentado aos princípios da Administração
Pública.
A averiguação do caso iniciou a partir de uma Notícia
de Fato que foi instaurada em em 9 de fevereiro de
2021 e após ter o seu prazo de validade expirado, o
promotor de Justiça determinou que a NF seria
convertida em Inquérito Civil devido à necessidade do
aprofundamento dos fatos e de coleta de provas, como
informações, depoimento, certidões, perícias e demais
diligências para posterior instauração da ação
civil/penal ou arquivamento, se for o caso.
Como parte das investigações, Renato Ighor Viturino
Aragão determinou a pesquisa no site
www.jusbrasil.com.br, na parte do Diário Oficial do
Estado do Maranhão, e a verificação em quais
licitações e serviços a empresa J. N. dos Santos
Construções e Consultoria Eireli foi vencedora,
prestando serviços para o Município de Matões nos
anos de 2019 a 2021.
Além disso, pediu o envio de ofício para a Junta
Comercial do Maranhão(JUCEMA) requerendo uma
cópia do contrato social da empresa.
Fonte: Neto Ferreira
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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MPMA e parceiros realizam força-tarefa
para fiscalizar transporte intermunicipal de
passageiros em Imperatriz
Blog do Ezequiel Neves

O Ministério Público do Maranhão, em parceria com
outras instituições, realiza força-tarefa para fiscalizar
em Imperatriz o transporte intermunicipal de
passageiros. A ação teve início nesta segunda-feira, 9,
e tem o objetivo de coibir irregularidades no transporte
de passageiros feitos por empresas de ônibus e vans
entre os estados do Pará, Tocantins e Maranhão.
A força-tarefa conta com a participação da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência
de Mobilidade Urbana (MOB-MA), Polícia Militar,
Ordem dos Advogados do Brasil, departamentos de
proteção e defesa do consumidor estadual e municipal
(Procon), Secretaria de Estado da Fazenda e agentes
da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.
O MPMA participa da operação por meio da 2ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do
Consumidor, cujo titular é o promotor de justiça
Sandro Bíscaro. O representante do Ministério
Público ressalta que o principal objetivo da operação
é resguardar a segurança do passageiro, além de
outros quesitos que garantam a isonomia econômica
quanto à concorrência.
"É importante realizar este tipo de operação porque,
além da segurança, que é uma prerrogativa
fundamental do transporte de passageiros, se faz
necessário garantir que a concorrência seja justa com
os concessionários, que pagam os tributos e se
submetem aos requisitos em Lei, mas que fica inviável
concorrer com o transporte ilegal", destaca o promotor
Sandro Bíscaro.
Site:
https://www.blogdoezequielneves.com/2021/08/mpma-eparceiros-realizam-forca-tarefa.html
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Cães são retirados de residência de idosa no
Cohaserma em São Luís
Blog do Ezequiel Neves

O Ministério Público do Maranhão coordenou na
manhã desta quinta-feira, 12, a segunda etapa de
retirada de cães na residência de uma aposentada de
79 anos, no bairro do Cohaserma, em São Luís. A
medida judicial começou a ser cumprida em fevereiro
deste ano com a captura e retirada de 15 cachorros,
em outra operação executada pelo MPMA.
A retirada progressiva dos animais é resultado de
decisão judicial, após ação de iniciativa da 16ª
Promotoria de Justiça Especializada de São Luís. A
estimativa é que a casa abrigue mais de 100 cães. A
quantidade elevada causa transtornos aos vizinhos e
oferece risco à saúde pública.
Os 20 cães resgatados nesta quinta foram levados
para o Centro de Controle de Zoonoses, onde serão
examinados por uma equipe de veterinários, farão
exames clínicos e posteriormente serão
disponibilizados para adoção. A operação foi
coordenada pelos promotores de justiça Cláudio
Rebêlo Alencar (Defesa do Meio Ambiente) e José
Augusto Cutrim (Defesa do Idoso).
A decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública determina
que os animais sejam retirados progressivamente, até
restarem cinco. Também foi determinado que a idosa
seja inserida em programa de acompanhamento por
equipe multiprofissional da Rede de Atendimento
Domiciliar e de Atenção Básica, bem como por
profissionais da Coordenação da Saúde Mental do
Município de São Luís para avaliação e tratamento
médico e psicológico.
Site:
https://www.blogdoezequielneves.com/2021/08/caes-saoretirados-de-residencia-de.html
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GUIMARÃES: Decisão judicial obriga
Estado a arcar com tratamento à base de
Canabidiol
Blog do Ezequiel Neves

Em decisão liminar, emitida no último dia 10 de
agosto, o Judiciário determinou que o Estado do
Maranhão providencie, no prazo de 30 dias, o
fornecimento contínuo de medicamento
Canabidiol/Purodiol 50 mg/ml, de acordo com a
prescrição médica - 16 frascos por ano, para uma
criança acometida por epilepsia refratária.
A determinação da juíza de Guimarães, Mara Carneiro
de Paula Pessoa, atendeu a pedido da Promotoria de
Justiça da comarca, em Ação Civil Pública (ACP)
com pedido de liminar.
O descumprimento da decisão acarretará em multa
diária, que pode variar de R$ 1 mil até o máximo de
R$ 30 mil, a ser revertida ao Fundo Estadual de
Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Maranhão,
bem como o imediato bloqueio das contas do Estado
na quantia necessária à compra do medicamento.
AÇÃO CIVIL
Assinada pelo promotor de justiça, Frederico
Bianchini Joviano dos Santos, em 7 de julho, a Ação
anexa o receituário, laudo médico e a autorização de
importação da Anvisa, documentos que a embasam a
obrigação de fazer em favor da menor.
Atualmente com 8 anos, a menina foi diagnosticada
com a doença epilepsia refratária já em seu primeiro
ano de vida. Sua mãe não tem condições de adquirir a
medicação, única com resposta satisfatória e alívio às
crises diárias, segundo relatório apresentado e
prescrição da neuropediatra que assiste à criança.
Site:
https://www.blogdoezequielneves.com/2021/08/guimarae
s-decisao-judicial-obriga.html
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Polícia prende homem suspeito de aplicar
golpes financeiros em idosos e pessoas de
baixa renda no MA
Marcial Lima

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) cumpriu nesta
quinta-feira (12) um mandato de prisão contra um
homem suspeito de aplicar golpes bancários contra
idosos e pessoas de baixa renda que buscavam
realizar empréstimos consignados no Maranhão. O
suspeito foi preso em Barra do Corda, município
localizado a 462 km de São Luís. De acordo com as
investigações, realizadas pelo 1ª DP de Barra do
Corda, o suspeito se apresentava como fiscal de todos
os bancos e conseguia enganar as vítimas. A partir
disso, ele tinha acesso as contas bancárias e aplicava
os golpes. Segundo a polícia, o prejuízo das vítimas
chega a R$ 25 mil reais. O homem foi localizado após
retornar de Fortaleza, no Ceará, para o município.
Após a prisão, ele foi encaminhado para o Sistema
Penitenciário do Maranhão onde se encontra a
disposição da justiça.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/13/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-05.21.35-05.25.43-1628845773.mp3

9

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 11. Sex, 13 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA e parceiros realizam força-tarefa
para fiscalizar transporte intermunicipal de
passageiros
O Ministério Público do Maranhão, em parceria com
outras instituições, realiza força-tarefa para fiscalizar
em Imperatriz o transporte intermunicipal de
passageiros. A ação teve início na segunda-feira (9) e
tem o objetivo de coibir irregularidades no transporte
de passageiros feitos por empresas de ônibus e vans
entre os estados do Pará, Tocantins e Maranhão.
A força-tarefa conta com a participação da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência
de Mobilidade Urbana (MOBMA), Polícia Militar,
Ordem dos Advogados do Brasil, departamentos de
proteção e defesa do consumidor estadual e municipal
(Procon), Secretaria de Estado da Fazenda e agentes
da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.
O MPMA participa da operação por meio da 2ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do
Consumidor, cujo titular é o promotor de justiça
Sandro Bíscaro. O representante do Ministério
Público ressalta que o principal objetivo da operação
é resguardar a segurança do passageiro, além de
outros quesitos que garantam a isonomia econômica
quanto à concorrência.
"É importante realizar este tipo de operação porque,
além da segurança, que é uma prerrogativa
fundamental do transporte de passageiros, se faz
necessário garantir que a concorrência seja justa com
os concessionários, que pagam os tributos e se
submetem aos requisitos em Lei, mas que fica inviável
concorrer com o transporte ilegal", destacou o
promotor Sandro Bíscaro.
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Yglésio pede cautela na divulgação de dados
referentes à vacinação
Na tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã desta
quarta-feira (11), o deputado Yglésio Moyses (PROS)
pediu cautela na divulgação dos dados referentes à
vacinação em São Luís. Segundo o parlamentar, as
publicações na imprensa informando que 98% da
população adulta da capital já estaria vacinada
acabam gerando um cenário equivocado de segurança
em relação à Covid-19.
"Nós recebemos um reforço muito grande de vacinas
em função do caso da variante indiana, avançamos na
vacinação, o que é ótimo. Só que, hoje, se vende a
situação de que 98% da população adulta estaria
vacinada e as pessoas não entendem da forma como
a coisa é passada. A impressão que se tem é que está
tudo bem, mas, se você for ver na prática, vai perceber
que essa estatística não bate", esclareceu Yglésio.
Sobre o real cenário da vacinação na capital
maranhense, o deputado apresentou dados de uma
pesquisa realizada por um grupo de pesquisadores da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), os quais
apontam que a cobertura vacinal em São Luís
alcançou, até o momento, cerca de 66% da população,
apenas com a primeira dose. Na segunda dose, só
cerca de 20% da população foi vacinada.
Ainda com base nas informações dos pesquisadores
da UFMA, Yglésio alertou para a necessidade de
incluir todos os grupos da população residente na
capital para que, com base em dados mais concretos,
seja divulgado o real cenário do avanço da vacinação
em São Luís.
"Para chegarmos à 'imunidade de rebanho' em São
Luís, temos que ter 70% da população imunizada com
as duas doses e estamos muito longe disso. Além
disso, se fizermos um compilado de todo o Estado,
temos apenas 44% da população vacinada com
apenas uma dose e apenas 17% imunizados com a
segunda dose, números que vêm estando estáveis há
bastante tempo", pontuou.
Yglésio também destacou que, além das dificuldades
enfrentadas no processo de vacinação, o cenário de
imunização na capital também pode estar distorcido
em função dos casos de pessoas de outras cidades,
estados e até países que tomaram a vacina na capital
maranhense.
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Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/13082021

3

JORNAL PEQUENO ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 13 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

Foragido de Pedrinhas é recapturado em
Pindaré-Mirim
Foto: Ilustração
A Polícia Civil do Maranhão conseguiu re capturar um
indivíduo considerado foragido de Pedrinhas, na
cidade de Pindaré-Mirim , distante 258 km da capital A
ação policial foi executada por uma equipe da 7ª
Delegacia Regional de Santa Inês, no bairro Vila
Mariana.
Segundo o delegado Dênis Lopes, constava no
sistema SIISP que o capturado saiu da penitenciária
de Pedrinhas, em São Luís, no último dia 5 agosto,
após ser beneficiado com a saída temporária do Dia
dos Pais . Ele não retornou à unidade prisional na data
determinada.
Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na
residência de sua companheira, os policiais civis
capturaram o foragido no exato momento em que ele
tentava fugir por cima do muro da residência.
Após as comunicações de praxe, o recapturado foi
encaminhado a Unidade Prisional de Santa Inês, e em
seguida recambiado a São Luís, onde deverá
permanecer à disposição da 1ª Vara de Execução
Penal da Capital. Ele possui execução penal em
andamento por crime de tráfico de droga.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/08/13/foragidode-pedrinhas-e-recapturado-em-pindare-mirim/
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MPMA e parceiros realizam força-tarefa
para fiscalizar transporte intermunicipal de
passageiros em Imperatriz
Blog do Ezequiel Neves

O Ministério Público do Maranhão, em parceria com
outras instituições, realiza força-tarefa para fiscalizar
em Imperatriz o transporte intermunicipal de
passageiros. A ação teve início nesta segunda-feira, 9,
e tem o objetivo de coibir irregularidades no transporte
de passageiros feitos por empresas de ônibus e vans
entre os estados do Pará, Tocantins e Maranhão.
A força-tarefa conta com a participação da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência
de Mobilidade Urbana (MOB-MA), Polícia Militar,
Ordem dos Advogados do Brasil, departamentos de
proteção e defesa do consumidor estadual e municipal
(Procon), Secretaria de Estado da Fazenda e agentes
da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.
O MPMA participa da operação por meio da 2ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do
Consumidor, cujo titular é o promotor de justiça
Sandro Bíscaro. O representante do Ministério
Público ressalta que o principal objetivo da operação
é resguardar a segurança do passageiro, além de
outros quesitos que garantam a isonomia econômica
quanto à concorrência.
"É importante realizar este tipo de operação porque,
além da segurança, que é uma prerrogativa
fundamental do transporte de passageiros, se faz
necessário garantir que a concorrência seja justa com
os concessionários, que pagam os tributos e se
submetem aos requisitos em Lei, mas que fica inviável
concorrer com o transporte ilegal", destaca o promotor
Sandro Bíscaro.
Site:
https://www.blogdoezequielneves.com/2021/08/mpma-eparceiros-realizam-forca-tarefa.html
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GUIMARÃES: Decisão judicial obriga
Estado a arcar com tratamento à base de
Canabidiol
Blog do Ezequiel Neves

Em decisão liminar, emitida no último dia 10 de
agosto, o Judiciário determinou que o Estado do
Maranhão providencie, no prazo de 30 dias, o
fornecimento contínuo de medicamento
Canabidiol/Purodiol 50 mg/ml, de acordo com a
prescrição médica - 16 frascos por ano, para uma
criança acometida por epilepsia refratária.
A determinação da juíza de Guimarães, Mara Carneiro
de Paula Pessoa, atendeu a pedido da Promotoria de
Justiça da comarca, em Ação Civil Pública (ACP)
com pedido de liminar.
O descumprimento da decisão acarretará em multa
diária, que pode variar de R$ 1 mil até o máximo de
R$ 30 mil, a ser revertida ao Fundo Estadual de
Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Maranhão,
bem como o imediato bloqueio das contas do Estado
na quantia necessária à compra do medicamento.
AÇÃO CIVIL
Assinada pelo promotor de justiça, Frederico
Bianchini Joviano dos Santos, em 7 de julho, a Ação
anexa o receituário, laudo médico e a autorização de
importação da Anvisa, documentos que a embasam a
obrigação de fazer em favor da menor.
Atualmente com 8 anos, a menina foi diagnosticada
com a doença epilepsia refratária já em seu primeiro
ano de vida. Sua mãe não tem condições de adquirir a
medicação, única com resposta satisfatória e alívio às
crises diárias, segundo relatório apresentado e
prescrição da neuropediatra que assiste à criança.
Site:
https://www.blogdoezequielneves.com/2021/08/guimarae
s-decisao-judicial-obriga.html
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Cães são retirados de residência de
aposentada no Cohaserma
O Ministério Público do Maranhão coordenou na
manhã dessa quinta-feira, 12, a segunda etapa de
retirada de cães na residência de uma aposentada de
79 anos, no bairro do Cohaserma, em São Luís. A
medida judicial começou a ser cumprida em fevereiro
deste ano com a captura e retirada de 15 cachorros,
em outra operação executada pelo MPMA.
A retirada progressiva dos animais é resultado de
decisão judicial, após ação de iniciativa da 16ª
Promotoria de Justiça Especializada de São Luís. A
estimativa é que a casa abrigue mais de 100 cães. A
quantidade elevada causa transtornos aos vizinhos e
oferece risco à saúde pública.

aos animais e à vizinhança. Daí a importância da ação
do Ministério Público neste caso", avaliou Rêbelo.
A diretora da Escola Dom Orioni, Geiza Oliveira,
localizada ao lado da residência, informou que a
concentração dos animais atrapalha os vizinhos e
prejudica a escola. "A situação é a pior possível, um
barulho infernal. A casa é imunda, é uma fedentina.
Isso é um problema de saúde pública".

Os 20 cães resgatados nessa quinta foram levados
para o Centro de Controle de Zoonoses, onde serão
examinados por uma equipe de veterinários, farão
exames clínicos e posteriormente serão
disponibilizados para adoção. A operação foi
coordenada pelos promotores de justiça Cláudio
Rebêlo Alencar (Defesa do Meio Ambiente) e José
Augusto Cutrim (Defesa do Idoso).
A decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública determina
que os animais sejam retirados progressivamente, até
restarem cinco. Também foi determinado que a idosa
seja inserida em programa de acompanhamento por
equipe multiprofissional da Rede de Atendimento
Domiciliar e de Atenção Básica, bem como por
profissionais da Coordenação da Saúde Mental do
Município de São Luís para avaliação e tratamento
médico e psicológico.
A ação contou com a participação de diversos órgãos
públicos municipais de São Luís e do Estado do
Maranhão, além de entidades da sociedade civil e
pessoas da comunidade. "O principal objetivo dessa
segunda abordagem é a contagem, cadastro e
identificação dos animais para termos certeza do
número e se estão entrando novos animais na casa.
Na primeira intervenção, fizemos uma contagem por
amostragem. Por isso esse trabalho de hoje é
fundamental", explicou o promotor de justiça Cláudio
Rêbelo.
O titular da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente
esclareceu, ainda, que o grande número de cães em
uma região residencial requer uma abordagem de
várias instituições. "A situação causa danos à idosa,
2
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MPMA e parceiros realizam força-tarefa
para fiscalizar transporte intermunicipal de
passageiros
O Ministério Público do Maranhão, em parceria com
outras instituições, realiza força-tarefa para fiscalizar
em Imperatriz o transporte intermunicipal de
passageiros. A ação teve início na segunda-feira (9) e
tem o objetivo de coibir irregularidades no transporte
de passageiros feitos por empresas de ônibus e vans
entre os estados do Pará, Tocantins e Maranhão.
A força-tarefa conta com a participação da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência
de Mobilidade Urbana (MOBMA), Polícia Militar,
Ordem dos Advogados do Brasil, departamentos de
proteção e defesa do consumidor estadual e municipal
(Procon), Secretaria de Estado da Fazenda e agentes
da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.
O MPMA participa da operação por meio da 2ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do
Consumidor, cujo titular é o promotor de justiça
Sandro Bíscaro. O representante do Ministério
Público ressalta que o principal objetivo da operação
é resguardar a segurança do passageiro, além de
outros quesitos que garantam a isonomia econômica
quanto à concorrência.
"É importante realizar este tipo de operação porque,
além da segurança, que é uma prerrogativa
fundamental do transporte de passageiros, se faz
necessário garantir que a concorrência seja justa com
os concessionários, que pagam os tributos e se
submetem aos requisitos em Lei, mas que fica inviável
concorrer com o transporte ilegal", destacou o
promotor Sandro Bíscaro.
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