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Congresso do MP-MA em S. Luís discute
democracia e combate à corrupção
O vice-governador Carlos Brandão participou da
abertura do 11° Congresso Estadual do Ministério
Público do Maranhão. O evento aconteceu, nessa
quintafeira (9), no auditório da Procuradoria-Geral de
Justiça, em São Luís, com transmissão ao vivo pelo
YouTube.
Com o tema 'O Ministério Público do Maranhão na
Promoção das Liberdades Democráticas', o evento
discutiu a democracia e o combate à corrupção no
Maranhão e no Brasil.
Carlos Brandão falou da importância do tema do
evento para a democracia brasileira. "No Maranhão
temos preservado a relação de harmonia entre os
poderes de forma independente. Essa é a democracia
que tem que prevalecer. Quanto mais debates
tivermos, no sentido de fortalecer a democracia, será
bom para o povo brasileiro", pontuou.
O procurar-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo
Nicolau, falou sobre a importância de haver união
entre as instituições para que a democracia seja
preservada e fortalecida.
"Nós estamos tratando de liberdade democrática. E
não podemos ter um Ministério Público forte, coeso,
unido e ajudando a nossa população se não tivermos
uma democracia forte. Precisamos que as instituições
estejam juntas", avaliou Nicolau.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
também destacou a necessidade de promover a
democracia.
"É preciso fortalecer a democracia com resultados,
porque ela não é um fim em si mesma. Ela é um meio
fundamental que estabelece as regras do jogo, para
que possamos conviver e melhorar a qualidade de
vida da população", afirmou.
Também estiveram presentes na cerimônia a diretora
da Escola Superior do Ministério Público do
Maranhão, Karla Vieira; o arcebispo de São Luís, Dom
Gilberto Pastana; e a promotora de Justiça e
presidente da associação do MP do Acre, Meri
Cristina.
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Em busca do entendimento - INFORME JP
INFORME JP

Escolhido por Flávio Dino para encabeçar a chapa do
grupo governista que disputará as eleições de 2022
para o Palácio dos Leões, o vice-governador Carlos
Brandão inicia as principais conversas que visam a um
entendimento para que o grupo marche unido.
O INFORME JP foi informado de que nesta sexta-feira,
11, Brandão deve ter uma conversa nesse sentido
com o senador Weverton Rocha.
É um longo caminho a ser percorrido até o fim de
janeiro de 2022, quando o governador se reunirá com
os 13 partidos de sua base de apoio para definir de
vez a chapa que disputará as eleições. Ou pelo menos
o nome que encabeçará esta chapa.
Na reunião do dia 29, apesar do anúncio de Flávio
Dino pelo apoio ao seu vice Carlos Brandão, houve um
pedido dos senadores Weverton Rocha, Eliziane
Gama e do presidente da Assembleia Legislativa,
Othelino Neto, para que Flávio desse mais um prazo
para definir a chapa. O governador atendeu e marcou
uma última e definitiva reunião com os partidos para o
fim de janeiro. Mas deixou claro que não voltará atrás
em sua decisão sobre o nome de Brandão.
Conversa de 'pé de orelha' (I) Chamou a atenção uma
conversa de pé de ouvido entre o vice-governador
Carlos Brandão e o presidente da Assembleia
Legislativa, Othelino Neto, ontem, na abertura do 11º
Congresso Estadual do Ministério Público do
Maranhão, no auditório da Procuradoria Geral de
Justiça. Os dois, que sentaram lado a lado,
conversaram descontraidamente.
Hoje Othelino é aliado de primeira hora do senador
Weverton Rocha, précandidato ao governo do estado
nas eleições de 2022, e, consequentemente,
adversário de Brandão.
Conversa de 'pé de orelha' (II) Na semana passada, o
secretário de Cidades, Márcio Jerry, em entrevistas,
disse, em outras palavras, que via "com bons olhos"
uma indicação de Othelino para vice de Carlos
Brandão.
A ideia de ser candidato a vicegovernador na chapa de
Carlos Brandão parece agradar o presidente do poder
legislativo estadual.
No caso de um entendimento e consequentemente

uma desistência de Weverton na corrida sucessória de
Flávio Dino, a tendência, no entanto, é que senador
pedetista indique como vice o seu principal aliado, o
presidente da Famem, Erlânio Xavier.
Foco na Câmara novamente Enquanto aguarda uma
definição sobre a decisão do senador Weverton Rocha
- se marcha unido com o grupo de Flávio Dino ou
rompe e mantém sua pré-candidatura a governador -,
o secretário de Educação, Felipe Camarão, volta a
focar na luta por uma cadeira na Câmara dos
Deputados.
Caso Weverton decida mesmo concorrer à principal
cadeira do Palácio dos Leões, Felipe deve ser o vice
de Brandão.
Petistas querem veto a ex-prefeita (I) Pré-candidatos a
deputado pelo PT no Maranhão enviaram documento
à executiva estadual do partido solicitando que a
legenda não faça a refiliação da ex-prefeita de Urbano
Santos Iracema Vale.
Alegam que Iracema sempre apoia candidatos a
deputado estadual e federal fora do PT, inclusive de
partidos de direita e com participação efetiva no
Governo Bolsonaro.
Consideram, também, que a sucessão em Urbano
Santos foi feita à direita, elegendo prefeito pelo PSC,
partido da base bolsonarista e que no Maranhão tem
como líder e presidente o deputado federal Aluísio
Mendes Petistas querem veto a ex-prefeita (II) Os précandidatos consideram, ainda, que a refiliação da exprefeita "não colabora no fortalecimento da tática
eleitoral do PT, já que poderá prejudicar
companheiros(as) de fato petistas que ajudam o
partido, mostrando-se uma estratégia de entrega da
legenda para uso pessoal, sem projeto partidário".
Diante disso, manifestamse contrários à refiliação de
Iracema dos Santos Vale e pedem que a executiva
estadual delibere com máxima urgência sobre este
caso.
O pedido contém assinatura do deputado Zé Inácio e
do ex-vereador e presidente do PT em São Luís
Honorato Fernandes, além de outros petistas como
Francisco Gonçalves, Genilson Alves, Jowberth Frank
Alves, Creuzamar de Pinho e Chico Miguel. (Com blog
do John Cutrim - JP Online) Esposa e não filho O exprefeito Cleomar Tema, de Tuntum, negou que tenha
desistido de apoiar a reeleição da sua esposa,
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deputada Daniela Tema.
Ontem circulou uma informação dando conta de que o
candidato do grupo Tema seria um dos seus filhos.
"A Daniela é candidata, e tenho certeza de que ela
será uma das deputadas mais bem votadas nesse
estado", afirmou Cleomar.
Miudinhas *** Em conversa com o blog do John Cutrim
(JP online) a deputada Socorro Waquim disse que
nacionalmente o MDB está se definindo com a
candidatura ao Centro da senadora Simone Tebet.
*** Entretanto, no estado, Waquim disse que aguarda
a decisão da liderança maior do partido, apesar de já
ter manifestado sua preferência pela candidatura do
vicegovernador Carlos Brandão.
*** Garante Socorro Waquim que até março de 2022
haverá uma decisão do partido.
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Yglésio solicita investigação de desvio de
verba
OS RECURSOS DO FUNDEB
SUPOSTAMENTE DESVIADOS

FORAM

Durante discurso na Assembleia Legislativa, nesta
quinta-feira (09), o deputado Yglésio Moyses (PROS)
destacou que recebeu uma denúncia sobre supostos
desvios de verba federais do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb, no
município de Cantanhede, liderado pelo prefeito Zé
Martinho (PDT).
Os recursos, que deveriam ser aplicados na educação
do município, foram supostamente desviados para
contas de empresas sediadas no estado de Goiás e no
Distrito Federal. Somados, os valores ultrapassam R$
18,5 milhões, segundo informou o deputado.
O deputado disse que vai solicitar ao Ministério
Público que seja feita uma investigação do caso.
FUNDEB
O Fudeb é um fundo com recursos federais utilizado
para financiar as ações da educação básica nos
estados e municípios, desde o ensino infantil até o
ensino médio, incluindo a Educação de Jovens e
Adultos, o EJA.
O desvio de recurso público, independentemente da
finalidade, prejudica especialmente os mais pobres,
que mais dependem dos serviços oferecidos pelos
Estados e municípios. Gera prejuízos especialmente
nas áreas da educação e saúde, principais alvo desse
tipo de crime nos últimos anos.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/12/4735
8/
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Vice-Governador Brandão Participa Do
Congresso Estadual Do MP-MA - BATE
REBATE
O vice-governador Carlos Brandão participou da
abertura do 11° Congresso Estadual do Ministério
Público do Maranhão. 0 evento aconteceu, nesta
quinta-feira (9), no auditório da Procuradoria-Geral de
Justiça, em São Luís, com transmissão ao vivo pelo
YouTube. Com o tema "0 Ministério Público do
Maranhão na Promoção das Liberdades
Democráticas" o evento discutiu a democracia e o
combate à corrupção no Maranhão e no Brasil. 0 vicegovernador Carlos Brandãofalou da importância
dotema doevento para a democracia brasileira. "Aqui
no Maranhão temos preservado a relação de harmonia
entre os poderes de forma independente. Essa é a
democracia que tem que prevalecer. Quanto mais
debates nós tivermos, no sentido de fortalecer a
democracia, isso é bom para o povo brasileiro",
pontuou. 0 procurar-geral de Justiça do Maranhão,
Eduardo Nicolau, falou sobre a importância de haver
união entre as instituições para que a democracia seja
preservada e fortalecida.
CORREGEDOR-GERAL DO MARANHÃO É
HOMENAGEADO PELO TJRJ
0 corregedor-geral da Justiça do Maranhão e
presidente do Colégio Permanente de CorregedoresGerais dos Tribunais de Justiça do Brasil,
desembargador Paulo Velten, foi condecorado com o
Colar do Mérito Judiciário, a mais alta honraria
concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJRJ), nesta quarta-feira (8), Dia da
Justiça. Vinte e nove autoridades e personalidades
receberam a homenagem em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados à cultura jurídica e ao
Poder Judiciário fluminense, dentre eles, o governador
do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; a
corregedora nacional deJustiça,MariaThereza Rocha
de Assis Moura; e o ministro Jorge Oliveira, do
Tribunal de Contas da União, durante solenidade
realizada no plenário doTribunal Pleno.
WILLIAM SANTOS CELEBRA A102 EDIÇÃO DO
PRÊMIO CARPE DIEM
0 apresentador do Programa Top da TV Band
Maranhão e Colunista Social do Jornal 0 Debate
William Santos promove a 10° edição do Prêmio Carpe

Diem, sem dúvida um dos mais badalados de São Luís
do Maranhão. 0 evento somente para convidados
aconteceu nos salões luxuosos da Villa Reale Buffet
Calhau no dia 11 de novembro de 2021. 0 evento teve
como foco principal o reconhecimento, pela
responsabilidade social, cultural, empresarial e
promoçãode serviços prestados para a sociedade.
Este ano o prêmio homenageou empresários,
imprensa, advogados, médicos, socialites, artistas,
políticos, personalidades e empresa de sucesso que
contribuem para o desenvolvimento da nossa capital e
no Brasil. A trajetória das edições anteriores da
premiação é contabilizar a credibilidade, caráter e
profissionalismo.
GOVERNO EMPOSSA 55 GESTORES INDÍGENAS
Em solenidade na Federação dos Trabalhadores
Rurais Agricultores e Agricultoras do Estado do
Maranhão (Fetaema), o Governo do Estado realizou,
nesta terça-feira (07), o Ato de Designação dos
Gestores Indígenas da Rede Estadual. Foram
empossados 55 gestores, membros das diversas
etnias do Maranhão, comoTentehar/Guajajara,
Ka"apor, Pyhcop Cati/Gavião, Canela/Memortumre e
Krikati.A ação marca um momento histórico para o
Estado, transformando as escolas indígenas em
escolas sede, deixando de ser anexo. A medida dá
mais autonomia administrativa para 55 unidades
escolares, que terão seus gestores indicados por meio
de portaria. 0 vice-governador do Maranhão, Carlos
Brandão, ressaltou que a nomeação dos indígenas
para o cargo de gestor é um momento importante para
os povos indígenas e destacou que as políticas
públicas devem levar em conta as suas tradições.
"Hoje nós fizemos um ato histórico.
AGENDA COM 0 GOVERNADOR NA BAIXADA
MARANHENSE
0 deputado estadual Zé Inácio usou a tribuna da
Assembléia na terça-feira (7), para dar destaque a
uma série de agendas que participou na companhia do
governador Flávio Dino, no último dia 02. Eles
estiveram nas cidades de Cururupu, Pinheiro,
Alcântara Penalva. Zé Inácio parabenizou o
governador pelo excelente trabalho que tem realizado,
5
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por seu empenho na busca de um Maranhão melhor
para todos e o seu compromisso em ajudar o povo
maranhense a enfrentar as dificuldades, que com a
pandemia são cada vez maiores."Esse momento de
crise econômica que nós estamos vivenciando por
conta da condução do Governo Federal, da política
econômica que tem gerado inflação, recessão no
Brasil, ter comida na mesa a um real é uma ação
muito importante", disse.
Site: http://j1diario.com.br/edicao-de-10-de-dezembro-de2021/
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Membros do Poder Judiciário e empresários
são homenageados pela Câmara
A sessão desta quarta-feira, 08, contou com um
momento solene para homenagear membros do Poder
Judiciário de Imperatriz, assim como empresários que
realizam trabalhos relevantes para a sociedade com o
título de Cidadão Imperatrizense. Após a solenidade,
os vereadores aprovaram solicitações para o poder
executivo estadual e municipal que pedem a
realização de obras e diversas outras melhorias para a
cidade, chegando a 682 indicações realizadas no ano.
As homenagens concedidas na Casa foram entregues
pelos vereadores Alberto Sousa (PDT), Fábio
Hernandez (PP), Jhony Pan (PL) e pelo vereador João
Silva às seguintes personalidades: Ana Beatriz Jorge
Maia - Juíza de Direito, titular da 1ª Vara da Família de
Imperatriz e diretora do fórum da Comarca,
coordenadora do primeiro casamento comunitário
virtual no Maranhão.
Renan Rios Marques Rocha - Membro do Ministério
Público do Maranhão e auxiliar dos procuradores do
MP, especialista em licitações e contratos e
especialista em prevenção e repreensão a corrupção.
Gilson Ramalho - Jurista, membro substituto do TREMA, professor e presidente da Comissão de Direito
Eleitoral da Ordem de Advogados do Brasil, subseção
de Imperatriz Francisco Judivan Gomes de Carvalho Empresário do ramo da informática e quem trabalhou
na implantação da 1ª eleição de urnas eletrônicas
como técnico e gerador de mídias eletrônicas.
Maria da Cruz Oliveira Santos- Empresária do setor de
vestuário, proprietária e idealizadora da empresa Lvest
de grande destaque na cidade pela qualidade e
exclusividade dos trajes.
Vandir Bernardino Bezerra Filho Junior - Advogado,
Ex-Delegado de Polícia de Imperatriz e atual
Conselheiro Estadual da OAB Maranhão.
A solenidade contou com a presença dos familiares
dos homenageados e do promotor de justiça do
Ministério Público do Maranhão, Sandro Bíscaro.
(Karoline Tragante)
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/wdD0
t04=i9YOLpwALjLCJt0GNLn66wX73CwtpyC
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Othelino destaca importância das liberdades
democráticas para o bem-estar social em
congresso do MP
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), falou sobre a
importância da garantia das liberdades democráticas
para o bem-estar social, durante a abertura do 11º
Congresso Estadual do Ministério Público do
Maranhão (MPMA), promovido pela Escola Superior
do MPMA (ESMP), nesta quinta-feira (9).
O evento, que acontece até sexta-feira (10), tem como
tema "O Ministério Público na promoção das
liberdades democráticas". Othelino Neto ressaltou que
debater essa temática, em especial, neste momento
histórico em que autoridades nacionais questionam o
equilíbrio do Estado Democrático de Direito, é
fundamental.
"O congresso do Ministério Público traz um tema
muito atual e pertinente. É importante, em momentos
como esses que vivemos, trazermos a visão de
diversas autoridades sobre esse assunto tão
necessário para o Brasil e para o Estado Democrático
de Direito", frisou o chefe do Legislativo maranhense.
O evento contou, ainda, com a presença do vicegovernador do Maranhão, Carlos Brandão (PSDB); do
deputado estadual Wellington do Curso (PSDB); do
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
(PSDB), que fez a saudação de abertura do
congresso; além de autoridades do poder público e do
Direito.

entre os poderes e órgãos constituídos. "A maior
marca do nosso governo tem sido a participação
popular. No momento em que fazemos esse debate
sobre a promoção das liberdades, mostramos que a
democracia em nosso Brasil não pode ser fragilizada
e, sim, fortalecida", afirmou.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
destacou que o respeito à democracia é necessário
para o enfrentamento de tempos com tantas
mudanças e transformações, que geram ansiedade
em parte da população e criam um ambiente propício
ao populismo, à demagogia e, consequentemente,
colocam a democracia e as liberdades em risco.
"Cada debate que fazemos sobre esse assunto é,
também, um ato de resistência para mostrarmos que
esse sentimento de democracia está enraizado na
sociedade e que não vamos tolerar nenhum tipo de
retrocesso", enfatizou.
Também presente ao evento, o deputado Wellington
do Curso destacou que não há democracia se não
tiver uma perfeita harmonia entre os órgãos
constitucionais. "Nós, parlamentares, temos esse
apoio do Ministério Público nas causas sociais. E a
realização do congresso com essa temática mostra a
força da instituição e a engrandece perante a
sociedade", ressaltou.
(Andressa Valadares / Agência Assembleia)

Defesa à democracia O procurador-geral de Justiça,
Eduardo Nicolau, afirmou que sem democracia não há
instituições fortes, a exemplo do Ministério Público,
para defender a sociedade. "E quando temos ameaças
de todas as maneiras, torna- se importante falarmos
sobre essa temática.

Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/wdD0
t04=i9YOLpwALjLCJt0GNLn66wX73CwtpyC

Também homenagearemos com a Medalha do Mérito
Celso Magalhães pessoas que tiveram forte atuação
na defesa das garantias democráticas, como o
presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Othelino Neto", declarou.
Para o vice-governador Carlos Brandão, o Maranhão
dá um exemplo no que diz respeito à manutenção da
boa relação institucional, harmônica e independente
8
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Yglésio solicita investigação sobre suposto
desvio de recursos do Fundeb em
Cantanhede
O deputado Yglésio Moyses (PROS) informou, na
sessão plenária desta quinta-feira (9), que
recebeu denúncia sobre supostos desvios de verbas
federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica (Fundeb) no município de
Cantanhede.
De acordo com o parlamentar, "os recursos, que
deveriam ser aplicados na educação, estariam sendo
desviados para contas de empresas sediadas no
estado de Goiás e no Distrito Federal".
Ele acrescentou que, somados, os valores devem
ultrapar R$ 18,5 milhões. Yglésio frisou que solicitará
ao Ministério Público uma investigação sobre o caso.
O Fudeb é utilizado para financiar as ações da
educação básica nos estados e municípios, desde o
ensino infantil até o médio.
Informações: Assembleia Legislativa do Maranhão
Site: https://jornaleiroma.com/2021/12/10/yglesiosolicita-investigacao-sobre-suposto-desvio-de-recursosdo-fundeb-em-cantanhede/
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MPMA participa de capacitação sobre
atendimento à população de rua
O promotor de justiça José Márcio Maia Alves,
diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais
(Secinst), participou na manhã desta quinta-feira, 9, da
abertura da capacitação "Sistema Único de
Assistência Social (Suas) e a população em situação
de rua", em São Luís.

dias 25 e 26 de novembro, em Curitiba, do 1º Encontro
Nacional sobre "housing first", metodologia americana
usada em todo o mundo para reintegrar pessoas em
situação de rua à moradia regular, respeitando a
autonomia dos beneficiários e as trajetórias e
problemas vividos por eles.

O treinamento se estende até sexta-feira, 10, é
organizado pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (Sedes) e servirá de base
para ampliar o conhecimento dos profissionais,
representantes da sociedade civil, integrantes do
Poder Público, e das pessoas que vivem nas ruas e
que são atendidas pelas políticas de assistência
social.

A metodologia é sugerida como estratégia de
intervenção do Ministério Público no PADHUM para
o direito à moradia e será objeto de indução de
políticas na fase de execução pelas Promotorias de
Justiça das comarcas onde o problema é mais comum.
"O foco será nas cidades de São Luís, Imperatriz,
Timon, Caxias, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Açailândia e Codó. Esses municípios concentram mais
de 95% das pessoas em situação de rua no
Maranhão", destacou José Márcio Maia Alves.

Além do Ministério Público do Maranhão, a mesa de
abertura teve representantes da Sedes, Defensoria
Pública Estadual, Conselho Estadual de Assistência
Social (Ceas) e do Movimento Nacional de População
de Rua.
PADHUM
O diretor da Secinst apresentou aos participantes da
capacitação o Programa de Atuação em Defesa de
Direitos Humanos (PADHUM), lançado em 25 de
outubro, com o objetivo de combater de forma efetiva
os problemas dos segmentos da população em maior
vulnerabilidade social no Maranhão.
O programa tem eixos prioritários, identificados por
meio de estudos realizados pelo Núcleo Científico da
Secinst: pessoas em situação de rua, insegurança
alimentar, portadores de HIV/AIDS, comunidades
quilombolas, vítimas de violência psicológica e das
consequências do feminicídio, racismo, LGBTfobia e
intolerância religiosa.
Para o eixo que visa os direitos das pessoas em
situação de rua, o programa estabelece estratégias
como o fomento à rede de proteção e à construção de
políticas estaduais e municipais voltadas a esse grupo,
além da abordagem adequada e não criminalizante
para a população em situação de rua. O acesso ao
Ministério Público é outra frente de atuação, bem
como a busca pela garantia dos direitos à liberdade, à
saúde, à assistência social e à moradia.
José Márcio destacou que o MPMA participou, nos

O diretor da Secinst esclareceu ainda que, pela
metodologia do "housing first", antes de atender
questões secundárias para a pessoa em situação de
rua, subverte-se o etapismo que geralmente é
empregado nas políticas de assistência para esse
público para ser concedida de logo a oportunidade de
moradia. "Quem está em situação de rua não tem
segurança ontológica, mesmo que seja beneficiário
das etapas que geralmente se impõe para se chegar
ao momento do acesso à moradia independente, como
alojamentos e república. Além disso, impor condições
para esse acesso ignora a realidade de que o ser
humano carrega consigo suas dores e suas fugas
espirituais. No "housing first", a pessoa atendida tem
acesso à moradia primeiro e depois as outras
questões são tratadas, como eventuais problemas
afetos à drogadição, acesso ao trabalho, depressão e
outros distúrbios de saúde mental, tudo com
acompanhamento multidisciplinar constante".
No mesmo sentido, a secretária-adjunta de Assistência
Social, Margareth Cutrim, destacou que o crescimento
da população nas ruas é produto da desigualdade ao
longo da formação do nosso país. "O Estado brasileiro
não enfrenta de forma estrutural o problema. São
necessárias políticas públicas que redirecionem essas
questões para a superação definitiva dessas
desigualdades", destacou Margareth.
Ela recebeu um exemplar do 10 volume impresso do
PADHUM, em que consta o plano de atuação em
defesa dos direitos de pessoas em situação de rua, e
10

O MARANHENSE / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 10 de Dezembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

afirmou que o documento servirá de base para a
elaboração do plano estadual de atendimento a esse
segmento.
Site: https://omaranhense.com/mpma-participa-decapacitacao-sobre-atendimento-a-populacao-de-rua/
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Vice governador Carlos Brandão participa do
congresso estadual do MPMA (Justiça)
Portal do Munim

MARANHÃO - O vice-governador Carlos Brandão
participou da abertura do 11° Congresso Estadual do
Ministério Público do Maranhão. O evento
aconteceu, nesta quinta-feira (9), no auditório da
Procuradoria-Geral de Justiça, em São Luís, com
transmissão ao vivo pelo YouTube.

presidente da associação do MP do Acre, Meri
Cristina.
Site: https://www.portaldomunim.com.br/vicegovernador-carlos-brandao-participa-do-congressoestadual-do-mpma/

Com o tema 'O Ministério Público do Maranhão na
Promoção das Liberdades Democráticas', o evento
discutiu a democracia e o combate à corrupção no
Maranhão e no Brasil.
O vice-governador Carlos Brandão falou da
importância do tema do evento para a democracia
brasileira.
"Aqui no Maranhão temos preservado a relação de
harmonia entre os poderes de forma independente.
Essa é a democracia que tem que prevalecer. Quanto
mais debates nós tivermos, no sentido de fortalecer a
democracia, isso é bom para o povo brasileiro",
pontuou.
O procurar-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo
Nicolau, falou sobre a importância de haver união
entre as instituições para que a democracia seja
preservada e fortalecida.
"Nós estamos tratando de liberdade democrática. E
nós não podemos ter um Ministério Público forte,
coeso, unido e ajudando a nossa população se não
tivermos uma democracia forte. Precisamos que as
instituições estejam juntas", avaliou Nicolau.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
também destacou a necessidade de promover a
democracia.
"É preciso fortalecer a democracia com resultados,
porque ela não é um fim em si mesma. Ela é um meio
fundamental que estabelece as regras do jogo, para
que nós possamos conviver e melhorar a qualidade de
vida da população", afirmou.
Também estiveram presentes na cerimônia a diretora
da Escola Superior do Ministério Público do
Maranhão, Karla Vieira; o arcebispo de São Luís, Dom
Gilberto Pastana; e a promotora de Justiça e
12
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Contrato de concessão de ferryboats no MA
é acompanhado pelo MP
Membros do Ministério Público do Maranhão
participaram, na manhã desta quinta-feira, 9, da
solenidade de assinatura do Contrato de Concessão
do Serviço Público de Transporte Aquaviário
Intermunicipal (ferry-boat), entre os terminais Ponta da
Espera e Cujupe. A cerimônia ocorreu no auditório da
Empresa Maranhense de Administração Portuária
(Emap), no Porto do Itaqui.

Ministério Público tem lutado, ao longo dos anos,
para que seja prestado um serviço de qualidade para a
população que tem o ferry-boat como principal meio de
transporte. E o nosso papel é continuar fiscalizando,
mesmo depois da contratação das empresas",
ressaltou.

Foram assinados os contratos de concessão pública
com as empresas Internacional Marítima LTDA e Celte
Navegação LTDA, vencedoras da licitação objeto da
Concorrência Pública nº 001/2021-CSL/MOB.

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria do Consumidor, acompanha a qualidade
do serviço de ferry-boat desde o ano de 2011. Em
2013, houve a celebração de Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) com o Estado do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
estabelecendo a data de 18 de novembro de 2015,
como o prazo final para a publicação de edital visando
a concessão/permissão das linhas do transporte
aquaviário intermunicipal via ferry-boat para os trecho
Ponta da Espera -São Luís-MA/Cujupe -Alcântara -MA
e Cujupe- Alcântara -MA/ Ponta da Espera - São LuísMA.

Pelo MPMA, estiveram presentes o procurador-geral
de justiça, Eduardo Nicolau, e a promotora de justiça
Lítia Cavalcanti, coordenadora do Centro de Apoio
Operacional do Consumidor. Também compuseram a
mesa na solenidade o presidente da Agência Estadual
de Transporte e Mobilidade Urbana (MOB), Daniel
Carvalho, o presidente da Emap, Ted Lago, entre
outras autoridades.
Em abril deste ano, o Governo do Maranhão, por meio
da MOB, realizou uma Audiência Pública que discutiu
a licitação de ferry-boat no estado, e em julho foi
lançado o edital de licitação de dois lotes com direito
de concessão de, no mínimo, 20 anos, com
prorrogação por igual período. O edital de licitação foi
elaborado por setores técnicos da MOB com base em
contribuições da sociedade, por meio de audiência
pública, além de apontamentos e notificações de
órgãos como o MPMA, Capitania dos Portos,
Vigilância Sanitária, entre outros.
Segundo a promotora de justiça Lítia Cavalcanti, o
Ministério Público acompanhou de perto todo o
processo que visa a garantir a melhoria do serviço de
ferry-boat prestado aos maranhenses. "Esse é um
momento histórico, é uma luta do Ministério Público,
da sociedade, pois essa situação de muita
precariedade do sistema de ferry já tem mais de 10
anos. Então, hoje nós acompanhamos a assinatura do
contrato com as empresas que ganharam o certame
licitatório. E agora vamos acompanhar a melhoria dos
serviços", destacou.

HISTÓRICO

Em 2014, foi celebrado Termo de Ajustamento de
Conduta em que as operadoras Internacional Marítima
e Serviporto se comprometeram a prestar o serviço de
forma adequada nos termos da lei.
Ainda em 2014 foi aprovado o marco regulatório do
transporte aquaviário - Lei Estadual nº 9.985 de 11 de
fevereiro de 2014, com objetivo de conferir base
jurídica para futura licitação destinada à concessão do
serviço.
Já em 2020 foi assinado outro TAC com as
operadoras prevendo obrigações adicionais com vistas
a manutenção da qualidade do serviço. Naquele
mesmo ano, foi assinado outro ajuste com a MOB e
Emap prevendo a intensificação da fiscalização do
serviço.
Política de Privacidade
Site: https://portalguara.com/contrato-de-concessao-deferryboats-no-ma-e-acompanhado-pelo-mp/

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
reafirmou o compromisso do Ministério Público com
a melhoria dos serviços prestados à sociedade. "O
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Contrato de concessão de ferryboats no MA
é acompanhado pelo MP
Redação

Membros do Ministério Público do Maranhão
participaram, na manhã desta quinta-feira, 9, da
solenidade de assinatura do Contrato de Concessão
do Serviço Público de Transporte Aquaviário
Intermunicipal (ferry-boat), entre os terminais Ponta da
Espera e Cujupe. A cerimônia ocorreu no auditório da
Empresa Maranhense de Administração Portuária
(Emap), no Porto do Itaqui.
Foram assinados os contratos de concessão pública
com as empresas Internacional Marítima LTDA e Celte
Navegação LTDA, vencedoras da licitação objeto da
Concorrência Pública nº 001/2021-CSL/MOB.
Pelo MPMA, estiveram presentes o procurador-geral
de justiça, Eduardo Nicolau, e a promotora de justiça
Lítia Cavalcanti, coordenadora do Centro de Apoio
Operacional do Consumidor. Também compuseram a
mesa na solenidade o presidente da Agência Estadual
de Transporte e Mobilidade Urbana (MOB), Daniel
Carvalho, o presidente da Emap, Ted Lago, entre
outras autoridades.
Em abril deste ano, o Governo do Maranhão, por meio
da MOB, realizou uma Audiência Pública que discutiu
a licitação de ferry-boat no estado, e em julho foi
lançado o edital de licitação de dois lotes com direito
de concessão de, no mínimo, 20 anos, com
prorrogação por igual período. O edital de licitação foi
elaborado por setores técnicos da MOB com base em
contribuições da sociedade, por meio de audiência
pública, além de apontamentos e notificações de
órgãos como o MPMA, Capitania dos Portos,
Vigilância Sanitária, entre outros.
Segundo a promotora de justiça Lítia Cavalcanti, o
Ministério Público acompanhou de perto todo o
processo que visa a garantir a melhoria do serviço de
ferry-boat prestado aos maranhenses. "Esse é um
momento histórico, é uma luta do Ministério Público,
da sociedade, pois essa situação de muita
precariedade do sistema de ferry já tem mais de 10
anos. Então, hoje nós acompanhamos a assinatura do
contrato com as empresas que ganharam o certame
licitatório. E agora vamos acompanhar a melhoria dos
serviços", destacou.

reafirmou o compromisso do Ministério Público com
a melhoria dos serviços prestados à sociedade. "O
Ministério Público tem lutado, ao longo dos anos,
para que seja prestado um serviço de qualidade para a
população que tem o ferry-boat como principal meio de
transporte. E o nosso papel é continuar fiscalizando,
mesmo depois da contratação das empresas",
ressaltou.
HISTÓRICO
O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria do Consumidor, acompanha a qualidade
do serviço de ferry-boat desde o ano de 2011. Em
2013, houve a celebração de Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) com o Estado do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
estabelecendo a data de 18 de novembro de 2015,
como o prazo final para a publicação de edital visando
a concessão/permissão das linhas do transporte
aquaviário intermunicipal via ferry-boat para os trecho
Ponta da Espera -São Luís-MA/Cujupe -Alcântara -MA
e Cujupe- Alcântara -MA/ Ponta da Espera - São LuísMA.
Em 2014, foi celebrado Termo de Ajustamento de
Conduta em que as operadoras Internacional Marítima
e Serviporto se comprometeram a prestar o serviço de
forma adequada nos termos da lei.
Ainda em 2014 foi aprovado o marco regulatório do
transporte aquaviário - Lei Estadual nº 9.985 de 11 de
fevereiro de 2014, com objetivo de conferir base
jurídica para futura licitação destinada à concessão do
serviço.
Já em 2020 foi assinado outro TAC com as
operadoras prevendo obrigações adicionais com vistas
a manutenção da qualidade do serviço. Naquele
mesmo ano, foi assinado outro ajuste com a MOB e
Emap prevendo a intensificação da fiscalização do
serviço.
Site: https://portalguara.com/contrato-de-concessao-deferryboats-no-ma-e-acompanhado-pelo-mp/

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
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Um ano e cinco meses depois, Justiça ainda
não decidiu se Assis Ramos deve virar réu
em ação sobre nepotismo
Yuri Almeida

Um ano e cinco meses do oferecimento de denúncia
pelo Ministério Público, a Justiça do Maranhão ainda
não decidiu se aceita a acusação contra o prefeito de
Imperatriz, Assis Ramos (DEM), em ação de
improbidade que apura prática de nepotismo pelo
gestor municipal.
Também são alvo Janaína Ramos, esposa do
democrata e secretária municipal de Desenvolvimento
Social, e Dorivan da Mota Bandeira, cunhado da
primeira-dama e que ocupou o cargo de diretor do
abatedouro municipal até o ano passado.
Sequer houve apreciação do pedido liminar proposto.
A ação foi ofertada em 9 de julho de 2020, e os
investigados notificados e tendo apresentado
manifestação a respeito ainda naquele mês, por
determinação do juiz da Vara da Fazenda Pública de
Imperatriz, Joaquim da Silva Filho.
Em fevereiro último, a promotora Nahyma Ribeiro
Abas, responsável pela caso, rebateu ponto a ponto as
alegações prévias da defesa, que dentre outras coisas
pregou que Assis Ramos, a esposa e o cunhado da
primeira-dama estariam sendo vítimas de perseguição
política e abuso de autoridade por parte da
representante do Ministério Público, inexistência de
ato de improbidade e de nepotismo e ausência de dolo
específico e de dano ao erário.

de Janaína Ramos, também foram nomeados para
cargos comissionados na administração pública
municipal, circunstância que revela, além de
nepotismo, quebra do princípio da impessoalidade na
escolha de servidores públicos municipais.
No bojo do apuração, diz o Ministério Público, todos
prestaram depoimento ao órgão. Nas declarações,
confirmaram a relação de parentesco que possuem
entre si e afirmaram que nunca haviam
desempenhado outra função no serviço público nem
demonstraram ter capacidade técnica que os
qualificasse para o exercício dos cargos públicos para
os quais foram nomeados.
Malandragem com dinheiro público, o nepotismo
ocorre quando um agente público usa de sua posição
de poder para nomear, contratar ou favorecer um
parente. Segundo entendimento consolidado em
súmula pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a
prática viola os princípios da moralidade e
impessoalidade expressos na Constituição.
Site: https://atual7.com/noticias/politica/2021/12/um-anoe-cinco-meses-depois-justica-ainda-nao-decidiu-seassis-ramos-deve-virar-reu-em-acao-sobre-nepotismo/

Desde então, a única nova movimentação processual
ocorreu no mês passado, mas de forma incorreta, por
isso foi cancelada e excluída do sistema.
Em outubro, o ATUAL7 solicitou posicionamento do
titular pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz
sobre a paralisação do caso, e questionou o motivo da
ação estar travada. Até o momento, não houve
resposta.
Segundo a investigação da 1ª Promotoria de Justiça
Especializada de Probidade Administrativa de
Imperatriz, todos os irmãos e outros familiares de
Dorivan, que é casado com Jamaica Lima Araújo, irmã
15

BLOG DANIEL MATOS / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 10 de Dezembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Othelino destaca importância das liberdades
democráticas para o bem-estar social em
congresso do MP
Daniel Matos

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), falou sobre a
importância da garantia das liberdades democráticas
para o bem-estar social, durante a abertura do 11º
Congresso Estadual do Ministério Público do
Maranhão (MPMA), promovido pela Escola Superior
do MPMA (ESMP), nesta quinta-feira (9).
O evento, que acontece até sexta-feira (10), tem como
tema "O Ministério Público na promoção das
liberdades democráticas". Othelino Neto ressaltou que
debater essa temática, em especial, neste momento
histórico em que autoridades nacionais questionam o
equilíbrio do Estado Democrático de Direito, é
fundamental.
"O congresso do Ministério Público traz um tema
muito atual e pertinente. É importante, em momentos
como esses que vivemos, trazermos a visão de
diversas autoridades sobre esse assunto tão
necessário para o Brasil e para o Estado Democrático
de Direito", frisou o chefe do Legislativo maranhense.
O evento contou, ainda, com a presença do vicegovernador do Maranhão, Carlos Brandão (PSDB); do
deputado estadual Wellington do Curso (PSDB); do
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
(PSDB), que fez a saudação de abertura do
congresso; além de autoridades do poder público e do
Direito.
Defesa à democracia
O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau,
afirmou que sem democracia não há instituições
fortes, a exemplo do Ministério Público, para
defender a sociedade. "E quando temos ameaças de
todas as maneiras, torna-se importante falarmos sobre
essa temática. Também homenagearemos com a
Medalha do Mérito Celso Magalhães pessoas que
tiveram forte atuação na defesa das garantias
democráticas, como o presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Othelino Neto", declarou.

dá um exemplo no que diz respeito à manutenção da
boa relação institucional, harmônica e independente
entre os poderes e órgãos constituídos. "A maior
marca do nosso governo tem sido a participação
popular. No momento em que fazemos esse debate
sobre a promoção das liberdades, mostramos que a
democracia em nosso Brasil não pode ser fragilizada
e, sim, fortalecida", afirmou.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
destacou que o respeito à democracia é necessário
para o enfrentamento de tempos com tantas
mudanças e transformações, que geram ansiedade
em parte da população e criam um ambiente propício
ao populismo, à demagogia e, consequentemente,
colocam a democracia e as liberdades em risco.
"Cada debate que fazemos sobre esse assunto é,
também, um ato de resistência para mostrarmos que
esse sentimento de democracia está enraizado na
sociedade e que não vamos tolerar nenhum tipo de
retrocesso", enfatizou.
Também presente ao evento, o deputado Wellington
do Curso destacou que não há democracia se não
tiver uma perfeita harmonia entre os órgãos
constitucionais. "Nós, parlamentares, temos esse
apoio do Ministério Público nas causas sociais. E a
realização do congresso com essa temática mostra a
força da instituição e a engrandece perante a
sociedade", ressaltou.
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/12/10/o
thelino-destaca-importancia-das-liberdadesdemocraticas-para-o-bem-estar-social-em-congresso-domp/

Para o vice-governador Carlos Brandão, o Maranhão
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Othelino recebe Medalha do Mérito 'Celso
Magalhães' do Ministério Público
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), foi condecorado
com a Medalha do Mérito do Ministério Público
'Celso Magalhães', a maior honraria concedida pelo
órgão. A homenagem foi entregue pelo procuradorgeral de Justiça, Eduardo Nicolau, durante sessão
solene, nesta quinta-feira (9), como parte da
programação do 11º Congresso Estadual do
Ministério Público do Maranhão.
A Medalha do Mérito Celso Magalhães é entregue a
magistrados e personalidades por merecimento em
razão da prática de atos ou serviços relevantes em
favor do Ministério Público e da sociedade
maranhense.
A homenagem ao deputado Othelino, acatada por
unanimidade pelo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado, é um reconhecimento pela
aprovação, na Assembleia Legislativa, do projeto de lei
do Poder Executivo, que garante bonificação aos
profissionais da área de saúde que atuam no combate
à pandemia da Covid-19.
"Considero a honraria um reconhecimento não só a
mim, mas também ao trabalho do Poder Legislativo do
Maranhão, bem como à relação de harmonia, respeito
e independência que sempre mantivemos com os
demais Poderes e órgãos constitucionais. Por isso,
estendo essa homenagem a todos os outros
deputados", disse o chefe do Parlamento Estadual.
Na solenidade, o procurador-geral de Justiça, Eduardo
Nicolau, destacou a importância da honraria que
enaltece as boas práticas em prol dos maranhenses.
"O Ministério Público homenageia todos os anos as
pessoas que trabalham pelo bem-estar do povo do
Maranhão e o deputado Othelino sempre atuou em
benefício da população. Por essa razão, o
reconhecimento foi unânime, uma vez que todos os 31
procuradores de Justiça do Estado manifestaram-se
favoráveis à entrega da medalha para ele ", enfatizou.
Mais homenageados
Além do presidente da Assembleia Legislativa,
também foram homenageados o presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo; o professor Mauro Gurgel Rocha e a
ativista ambiental Denise Maia Albuquerque.
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Site: http://diegoemir.com/2021/12/othelino-recebemedalha-do-merito-celso-magalhaes-do-ministeriopublico/
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Othelino recebe Medalha do Mérito 'Celso
Magalhães' do Ministério Público
Caio Hostilio

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), foi condecorado
com a Medalha do Mérito do Ministério Público
'Celso Magalhães', a maior honraria concedida pelo
órgão. A homenagem foi entregue pelo procuradorgeral de Justiça, Eduardo Nicolau, durante sessão
solene, nesta quinta-feira (9), como parte da
programação do 11º Congresso Estadual do
Ministério Público do Maranhão.

Lourival Serejo; o professor Mauro Gurgel Rocha e a
ativista ambiental Denise Maia Albuquerque.
Site: https://caiohostilio.com/2021/12/10/othelino-recebemedalha-do-merito-celso-magalhaes-do-ministeriopublico/

A Medalha do Mérito Celso Magalhães é entregue a
magistrados e personalidades por merecimento em
razão da prática de atos ou serviços relevantes em
favor do Ministério Público e da sociedade
maranhense.
A homenagem ao deputado Othelino, acatada por
unanimidade pelo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado, é um reconhecimento pela
aprovação, na Assembleia Legislativa, do projeto de lei
do Poder Executivo, que garante bonificação aos
profissionais da área de saúde que atuam no combate
à pandemia da Covid-19.
"Considero a honraria um reconhecimento não só a
mim, mas também ao trabalho do Poder Legislativo do
Maranhão, bem como à relação de harmonia, respeito
e independência que sempre mantivemos com os
demais Poderes e órgãos constitucionais. Por isso,
estendo essa homenagem a todos os outros
deputados", disse o chefe do Parlamento Estadual.
Na solenidade, o procurador-geral de Justiça, Eduardo
Nicolau, destacou a importância da honraria que
enaltece as boas práticas em prol dos maranhenses.
"O Ministério Público homenageia todos os anos as
pessoas que trabalham pelo bem-estar do povo do
Maranhão e o deputado Othelino sempre atuou em
benefício da população. Por essa razão, o
reconhecimento foi unânime, uma vez que todos os 31
procuradores de Justiça do Estado manifestaram-se
favoráveis à entrega da medalha para ele", enfatizou.
Mais homenageados
Além do presidente da Assembleia Legislativa,
também foram homenageados o presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador
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Em Congresso do MP, Othelino destaca
importância das liberdades democráticas
Gláucio Ericeira

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), falou sobre a
importância da garantia das liberdades democráticas
para o bem-estar social, durante a abertura do 11º
Congresso Estadual do Ministério Público do
Maranhão (MPMA), promovido pela Escola Superior
do MPMA (ESMP), nesta quinta-feira (9).
O evento, que acontece até sexta-feira (10), tem como
tema "O Ministério Público na promoção das
liberdades democráticas". Othelino Neto ressaltou que
debater essa temática, em especial, neste momento
histórico em que autoridades nacionais questionam o
equilíbrio do Estado Democrático de Direito, é
fundamental.
"O congresso do Ministério Público traz um tema
muito atual e pertinente. É importante, em momentos
como esses que vivemos, trazermos a visão de
diversas autoridades sobre esse assunto tão
necessário para o Brasil e para o Estado Democrático
de Direito", frisou o chefe do Legislativo maranhense.
O evento contou, ainda, com a presença do vicegovernador do Maranhão, Carlos Brandão (PSDB); do
deputado estadual Wellington do Curso (PSDB); do
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
(PSDB), que fez a saudação de abertura do
congresso; além de autoridades do poder público e do
Direito.
Site: https://www.glaucioericeira.com.br/2021/12/emcongresso-do-mp-othelino-destaca-importancia-dasliberdades-democraticas/
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Othelino recebe Medalha do Mérito 'Celso
Magalhães' do Ministério Público
genivaldo abreu

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), foi condecorado
com a Medalha do Mérito do Ministério Público
'Celso Magalhães', a maior honraria concedida pelo
órgão. A homenagem foi entregue pelo procuradorgeral de Justiça, Eduardo Nicolau, durante sessão
solene, nesta quinta-feira (9), como parte da
programação do 11º Congresso Estadual do
Ministério Público do Maranhão.

Lourival Serejo; o professor Mauro Gurgel Rocha e a
ativista ambiental Denise Maia Albuquerque.
Postado por genivaldo abreu às
Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest
Postagem mais recente Postagem mais antiga Página
inicial

A Medalha do Mérito Celso Magalhães é entregue a
magistrados e personalidades por merecimento em
razão da prática de atos ou serviços relevantes em
favor do Ministério Público e da sociedade
maranhense.

Assinar: Postar comentários (Atom)

A homenagem ao deputado Othelino, acatada por
unanimidade pelo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado, é um reconhecimento pela
aprovação, na Assembleia Legislativa, do projeto de lei
do Poder Executivo, que garante bonificação aos
profissionais da área de saúde que atuam no combate
à pandemia da Covid-19.

Site:
http://www.genivaldoabreu.com.br/2021/12/othelinorecebe-medalha-do-merito-celso.html

abreu.genivaldo@live.com
Tecnologia do Blogger .

"Considero a honraria um reconhecimento não só a
mim, mas também ao trabalho do Poder Legislativo do
Maranhão, bem como à relação de harmonia, respeito
e independência que sempre mantivemos com os
demais Poderes e órgãos constitucionais. Por isso,
estendo essa homenagem a todos os outros
deputados", disse o chefe do Parlamento Estadual.
Na solenidade, o procurador-geral de Justiça, Eduardo
Nicolau, destacou a importância da honraria que
enaltece as boas práticas em prol dos maranhenses.
"O Ministério Público homenageia todos os anos as
pessoas que trabalham pelo bem-estar do povo do
Maranhão e o deputado Othelino sempre atuou em
benefício da população. Por essa razão, o
reconhecimento foi unânime, uma vez que todos os 31
procuradores de Justiça do Estado manifestaram-se
favoráveis à entrega da medalha para ele", enfatizou.
Mais homenageados
Além do presidente da Assembleia Legislativa,
também foram homenageados o presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador
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Othelino Neto destaca importância das
liberdades democráticas para o bem-estar
social (POLÍTICA)
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), falou sobre a
importância da garantia das liberdades democráticas
para o bem-estar social, durante a abertura do 11º
Congresso Estadual do Ministério Público do
Maranhão (MPMA), promovido pela Escola Superior
do MPMA (ESMP), nesta quinta-feira (9).
O evento, que acontece até sexta-feira (10), tem como
tema "O Ministério Público na promoção das
liberdades democráticas". Othelino Neto ressaltou que
debater essa temática, em especial, neste momento
histórico em que autoridades nacionais questionam o
equilíbrio do Estado Democrático de Direito, é
fundamental.
"O congresso do Ministério Público traz um tema
muito atual e pertinente. É importante, em momentos
como esses que vivemos, trazermos a visão de
diversas autoridades sobre esse assunto tão
necessário para o Brasil e para o Estado Democrático
de Direito", frisou o chefe do Legislativo maranhense.
O evento contou, ainda, com a presença do vicegovernador do Maranhão, Carlos Brandão (PSDB); do
deputado estadual Wellington do Curso (PSDB); do
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
(PSDB), que fez a saudação de abertura do
congresso; além de autoridades do poder público e do
Direito.
Defesa à democracia

entre os poderes e órgãos constituídos. "A maior
marca do nosso governo tem sido a participação
popular. No momento em que fazemos esse debate
sobre a promoção das liberdades, mostramos que a
democracia em nosso Brasil não pode ser fragilizada
e, sim, fortalecida", afirmou.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
destacou que o respeito à democracia é necessário
para o enfrentamento de tempos com tantas
mudanças e transformações, que geram ansiedade
em parte da população e criam um ambiente propício
ao populismo, à demagogia e, consequentemente,
colocam a democracia e as liberdades em risco.
"Cada debate que fazemos sobre esse assunto é,
também, um ato de resistência para mostrarmos que
esse sentimento de democracia está enraizado na
sociedade e que não vamos tolerar nenhum tipo de
retrocesso", enfatizou.
Também presente ao evento, o deputado Wellington
do Curso destacou que não há democracia se não
tiver uma perfeita harmonia entre os órgãos
constitucionais. "Nós, parlamentares, temos esse
apoio do Ministério Público nas causas sociais. E a
realização do congresso com essa temática mostra a
força da instituição e a engrandece perante a
sociedade", ressaltou.
Site: http://www.joaofilho.com/othelino-neto-destacaimportancia-das-liberdades-democraticas-para-o-bemestar-social/

O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau,
afirmou que sem democracia não há instituições
fortes, a exemplo do Ministério Público, para
defender a sociedade. "E quando temos ameaças de
todas as maneiras, torna-se importante falarmos sobre
essa temática. Também homenagearemos com a
Medalha do Mérito Celso Magalhães pessoas que
tiveram forte atuação na defesa das garantias
democráticas, como o presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Othelino Neto", declarou.
Para o vice-governador Carlos Brandão, o Maranhão
dá um exemplo no que diz respeito à manutenção da
boa relação institucional, harmônica e independente
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Promotoria investiga repasses suspeitos da
Prefeitura de Lago do Junco à Construloc
Repasse feitos pela Prefeitura de Lago do Junco para
a Construloc - Construção e Locação de Máquinas e
Veículos Ltda estão sendo apurados pela Promotoria
de Justiça de Maracaçumé.
A informação foi divulgada pelo Ministério Público do
Maranhão.
Em uma apuração preliminar realizar nos autos da
Notícia de Fato n.º005649-750/2020 foi identificado
que durante o período de 2018 a 2021 a Prefeitura de
Lago do Junco fez transações bancárias que não tem
relação compatível entre a atividade da empresa e as
pessoas envolvidas.
Para o promotor de Justiça Francisco Hélio Porto
Carva, há indícios de materialidade e autoria de ato de
improbidade administrativa, fazendo-se necessária
a apuração dos fatos, especialmente pela necessidade
de se aferir a extensão de possível danos ao erário e
eventuais medidas de responsabilização a serem
adotadas.
A NF foi convertida em Procedimento Administrativo
para o aprofundamento dos fatos.
Em consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado,
a reportagem do Blog do Neto Ferreira verificou que a
Prefeitura de Lago do Junco contratou a construtora
pelo valor R$ 808.061,29 mil no ano de 2017 e de lá
para cá não houve um novo contrato.
A Construloc fica localizada em Governador Nunes
Freire e tem como sócios William Pereira Evangelista
e Francisco das Chagas de Araújo Sousa.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/12/promotori
a-investiga-repasses-suspeitos-da-prefeitura-de-lago-dojunco-a-construtora/
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Ministério Público realiza 11º Congresso
Estadual
Renato Júnior

O 11º Congresso Estadual do Ministério Público do
Maranhão foi aberto na manhã desta quinta-feira, 9, no
auditório da Procuradoria Geral de Justiça, em São
Luís. Tendo como tema "O Ministério Público do
Maranhão na Promoção das Liberdades
Democráticas", o Congresso, que é destinado a
membros do Ministério Público Brasileiro,
magistrados e estudantes, reúne autoridades do Poder
Público e grandes nomes do Direito no país. O evento
segue até esta sexta-feira, 10.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/12/10/RDIOTIMBIRAAM
1290SOLUISMA-06.53.35-06.57.07-1639131693.mp3
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Governo assina concessão do serviço de
ferryboat
O Governo do Estado do Maranhão, através da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB), realizou, na manhã desta quinta-feira
(9), a solenidade de assinatura do Contrato de
Concessão do Serviço Público de Transporte
Aquaviário Intermunicipal. O serviço de ferryboat foi
licitado pela primeira vez no Maranhão e trará
benefícios para a sociedade que utiliza esse meio de
transporte, atendendo as necessidades dos usuários
que utilizam o serviço, além idealizar e concretizar um
compromisso do Governo com todos os maranhenses,
sobretudo, com os que residem e trabalham na
Baixada, garantindo mais acessibilidade e
desenvolvimento econômico e social para o Maranhão.
"Esse é um processo que a MOB tem conduzido há
bastante tempo, desde o início da gestão do
governador Flávio Dino, e agora chegamos ao final do
processo lici-tatório para o transporte aquaviário entre
São Luís/Cu-jupe e que se culmina hoje com a
assinatura do contrato. É um grande marco para o
Maranhão e em um curto prazo teremos novas
embarcações e constantes melhorias no serviço",
pontou o presidente da MOB, Daniel Carvalho.
No processo licitatório da Concorrência Pública de n°
001/2021-MOB duas empresas estavam concorrendo:
Internacional Marítima e Celte Navegação. A
Internacional Marítima venceu o lote I e a Celte
Navegação venceu o lote II, e desta forma serão duas
empresas operando no sistema em um prazo de 90
dias da data da assinatura da ordem de serviço,
realizada nesta quinta-feira (9).
"Teremos mais disponibilidade de novos ferrys e novos
horários para que a população que necessita tanto
desse serviço, para que o ir e vir do dia a dia seja
garantido de forma mais rápida e eficiente, com
melhores acomodações e melhorias de modo geral",
explicou Marcel Lopes, diretor de operações
aquaviárias e aeroviárias da MOB.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/12/4735
8/
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Acordo para acessibilidade no transporte
coletivo
SÃO LUÍS
Uma Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria
Pública do Estado (DPE/MA) resultou em um
importante acordo para garantir acessibilidade nos
ônibus do transporte coletivo de São Luís. Em
audiência de conciliação, realizada recentemente,
órgãos públicos competentes e empresas que
exploram o serviço se comprometeram a adotar
providências para que pessoas com deficiência
possam usufruir do direito de ir e vir.
Resolução - A ação foi ajuizada pelo Núcleo de Defesa
da Pessoa com Deficiência, Pessoa Idosa e Saúde a
partir da denúncia de uma usuária do transporte
coletivo da capital, em formato de vídeo, que precisou
se arrastar para descer de um ônibus pois o elevador
não estava funcionando na ocasião. O defensor
público Vinicius Goulart chegou a realizar reunião com
a presença da mulher retratada no vídeo e
representantes de entidades que militam em prol dos
direitos das pessoas com deficiência em setembro
deste ano, quando foram relatados vários outros casos
semelhantes de problemas nos elevadores e outras
violações de direitos no que tange à acessibilidade no
transporte público. Foram solicitadas explicações
sobre fiscalização dos ônibus em operação aos órgãos
competentes e realizada reunião com representantes
da SMTT para buscar soluções pela via extrajudicial.
Mas, diante da persistência dos problemas
enfrentados pelas pessoas com deficiência, não restou
outra alternativa senão o ingresso com a ação judicial.

Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT)
se comprometeu em aperfeiçoar os seus canais de
comunicação já criados, especialmente o aplicativo
Meu Ônibus São Luís, para garantir espaço adequado
para o recebimento de reclamações do cidadão quanto
à acessibilidade de pessoas com deficiência. Por sua
vez, as concessionárias de transporte urbano (Viação
Primor Ltda, Consórcio Taguatur Ratrans -Consórcio
Central, Consórcio Via SL e Consórcio Upaon Açu) se
comprometeram a realizar periodicamente a
manutenção dos ônibus e dos equipamentos de
acessibilidade, observando as orientações dos
fabricantes para que funcionem com qualidade.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/12/4735
8/

Conciliação - Na audiência de conciliação, realizada
na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís
e acompanhada pelo defensor público Cosmo Sobral,
o Município de São Luís assumiu o compromisso de
fiscalizar melhor o cumprimento da acessibilidade nos
ônibus que trafegam na capital. Já a Agência Estadual
de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB) se
comprometeu a intensificar a fiscalização de
acessibilidade nos ônibus de transporte semiurbano e
incluir nos próximos processos licitatórios cláusulas de
obrigatoriedade de acessibilidade nos ônibus e de
punição aos que desrespeitem as regras de
atendimento às pessoas com deficiência no transporte
semiurbano, bem como a obrigatoriedade das
empresas vencedoras de fornecerem aplicativos para
comunicação entre as empresas, o usuário e o poder
público. Também demandada no processo, a
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Assinada Concessão do Serviço Público de
Ferryboat no Maranhão
O governo do Estado do Maranhão, por meio da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB), realizou, na manhã dessa quinta-feira
(9), a solenidade de assinatura do Contrato de
Concessão do Serviço Público de Transporte
Aquaviário Intermunicipal. O serviço de ferryboat foi
licitado pela primeira vez no Maranhão e trará
benefícios para a sociedade que utiliza esse meio de
transporte, atendendo as necessidades dos usuários
que utilizam o serviço, além idealizar e concretizar um
compromisso do Governo com todos os maranhenses,
sobretudo, com os que residem e trabalham na
Baixada, garantindo mais acessibilidade e
desenvolvimento econômico e social para o Maranhão.
"Esse é um processo que a MOB tem conduzido há
bastante tempo, desde o início da gestão do
governador Flávio Dino, e agora chegamos ao final do
processo licitatório para o transporte aquaviário entre
São Luís/Cujupe e que se culmina hoje com a
assinatura do contrato. É um grande marco para o
Maranhão e em um curto prazo teremos novas
embarcações e constantes melhorias no serviço",
pontuou o presidente da MOB, Daniel Carvalho.
No processo licitatório da Concorrência Pública de nº
001/2021-MOB duas empresas estavam concorrendo:
Internacional Marítima e Celte Navegação. A
Internacional Marítima venceu o lote I e a Celte
Navegação venceu o lote II, e desta forma serão duas
empresas operando no sistema em um prazo de 90
dias da data da assinatura da ordem de serviço,
realizada nessa quintafeira (9).

DURAÇÃO DE 20 ANOS O contrato de concessão
terá duração de 20 anos podendo ser prorrogado por
mais 20 anos. Com o contrato, as empresas agora têm
segurança jurídica e podem investir em melhorias. O
documento já assinado também rege que as empresas
têm um prazo de 90 dias para iniciar as operações
com os ferrys de acordo com as cláusulas do contrato.
"Pela primeira vez o Estado do Maranhão toma a
iniciativa de conceder uma concessão para a iniciativa
privada e isso possibilita que o investimento seja de
fato feito. Nossa pretensão é atender essa demanda,
voltada com bons resultados para a população com
embarcações mais adequadas, seguras e confortáveis
e que tudo possa fluir de modo que consigamos
atender a população", afirmou Luiz Carlos, presidente
da Internacional Marítima.
"A nossa ideia é proporcionar um serviço melhor que o
que está sendo proporcionado atualmente, justamente
o motivo da licitação, melhorar o serviço. Oferecer
embarcações melhores, equipamentos melhores, um
serviço mais confortável e aproveitar a mão de obra
local, de preferência", frisou Sérgio Maia, diretor da
empresa Celte.
Várias autoridades acompanharam a solenidade de
assinatura do Contrato de Concessão do Serviço
Público de Ferryboat no Maranhão.
Participaram da solenidade: a promotora de Justiça,
Lítia Cavalcante; o procurador geral de Justiça,
Eduardo Nicolau; o presidente da Emap, Ted Lago;
dentre outros.

"Teremos mais disponibilidade de novos ferrys e novos
horários para que a população que necessita tanto
desse serviço, para que o ir e vir do dia a dia seja
garantido de forma mais rápida e eficiente, com
melhores acomodações e melhorias de modo geral",
explicou Marcel Lopes, diretor de operações
aquaviárias e aeroviárias da MOB.
"Definitivamente é um novo momento para o serviço
de ferryboat, com mais investimentos e também
trazendo melhorias para os usuários dos ferrys e
consequentemente dos terminais, acompanhando,
assim, o crescimento desse serviço tão importante
para a população", destacou Ted Lago, presidente da
Emap.
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Governo realiza assinatura do Contrato de
Concessão do Serviço Público de Ferryboat
O Governo do Estado do Maranhão, através da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB). realizou, na manhã desta quinta-feira
(9). a solenidade de assinatura do Contrato de
Concessão do Serviço Público de Transporte
Aquaviário Intermunicipal. O serviço de ferryboat foi
licitado pela primeira vez no Maranhão e trará
benefícios para a sociedade que utiliza esse meio de
transporte, atendendo as necessidades dos usuários
que utilizam o serviço, além idealizar e concretizar um
compromisso do Governo com todos os maranhenses.
sobretudo, com os que residem e trabalham na
Baixada, garantindo mais acessibilidade e
desenvolvimento econômico e social para o Maranhão.
"Esse é um processo que a MOB tem conduzido há
bastante tempo, desde o início da gestão do
governador Flávio Dino. e agora chegamos ao final do
processo licitatório para o transporte aquaviário entre
São Luís/ Cujupe e que se culmina hoje com a
assinatura do contrato. É um grande marco para o
Maranhão e em um curto prazo teremos novas
embarcações e constantes melhorias no serviço',
pontou o presidente da MOB. Daniel Carvalho.
No processo licitatório da Concorrência Pública de n°
001/2021 -MOB duas empresas estavam concorrendo:
Internacional Marítima e Celte Navegação. A
Internacional Marítima venceu o lote I e a Celte
Navegação venceu o lote II, e desta forma serão duas
empresas operando no sistema em um prazo de 90
dias da data da assinatura da ordem de serviço,
realizada nesta quinta-feira (9).

O contrato de concessão terá duração de 20 anos
podendo ser prorrogado por mais 20 anos. Com o
contrato, as empresas agora têm segurança jurídica e
podem investir em melhorias. O documento já
assinado também rege que as empresas têm um
prazo de 90 dias para iniciar as operações com os
ferrys de acordo com as cláusulas do contrato.
"Pela primeira vez o Estado do Maranhão toma a
iniciativa de conceder uma concessão para a iniciativa
privada e isso possibilita que o investimento seja de
fato feito. Nossa pretensão é atender essa demanda,
voltada com bons resultados para a população com
embarcações mais adequadas, seguras e confortáveis
e que tudo possa fluir de modo que consigamos
atender a população", afirmou Luiz Carlos, presidente
da Internacional.
"A nossa ideia é proporcionar um serviço melhor que o
que está sendo proporcionado atualmente, justamente
o motivo da licitação, melhorar o serviço. Oferecer
embarcações melhores, equipamentos melhores, um
serviço mais confortável e aproveitar a mão de obra
local, de preferência", frisou Sérgio Maia, diretor da
empresa Celte.
Várias autoridades acompanharam a solenidade de
assinatura do Contrato de Concessão do Serviço
Público de Ferryboat no Maranhão. Participaram da
solenidade: a promotora de Justiça. Lítia Cavalcante: o
procurador geral de Justiça, Eduardo Nicolau; o
presidente da EMAP. Ted Lago; dentre outros.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/10122021

"Teremos mais disponibilidade de novos ferrys e novos
horários para que a população que necessita tanto
desse serviço, para que o ir e vir do dia a dia seja
garantido de forma mais rápida e eficiente, com
melhores acomodações e melhorias de modo geral",
explicou Marcei Lopes, diretor de operações aquaviárias e aeroviárias da MOB.
"Definitivamente é um novo momento para o serviço
de ferryboat, com mais investimentos e também
trazendo melhorias para os usuários dos ferrys e
consequentemente dos terminais, acompanhando,
assim, o crescimento desse serviço tão importante
para a população", destacou Ted Lago, presidente da
EMAP.
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Governo realiza assinatura do Contrato de
Concessão do Serviço Público de Ferryboat
no Maranhão
O Governo do Estado do Maranhão, através da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB), realizou, na manhã desta quinta-feira
(9), a solenidade de assinatura do Contrato de
Concessão do Serviço Público de Transporte
Aquaviário Intermunicipal. O serviço de ferryboat foi
licitado pela primeira vez no Maranhão e trará
benefícios para a sociedade que utiliza esse meio de
transporte, atendendo as necessidades dos usuários
que utilizam o serviço, além idealizar e concretizar um
compromisso do Governo com todos os maranhenses,
sobretudo, com os que residem e trabalham na
Baixada, garantindo mais acessibilidade e
desenvolvimento econômico e social para o Maranhão.
"Esse é um processo que a MOB tem conduzido há
bastante tempo, desde o início da gestão do
governador Flávio Dino, e agora chegamos ao final do
processo licitatório para o transporte aquaviário entre
São Luís/Cujupe e que se culmina hoje com a
assinatura do contrato. É um grande marco para o
Maranhão e em um curto prazo teremos novas
embarcações e constantes melhorias no serviço"
pontou o presidente da MOB, Daniel Carvalho.

para a população" destacou Ted Lago, presidente da
EMAR
O contrato de concessão terá duração de 20 anos
podendo ser prorrogado por mais 20 anos. Com o
contrato, as empresas agora têm segurança jurídica e
podem investir em melhorias. O documento já
assinado também
rege que as empresas têm um prazo de 90 dias para
iniciar as operações com os ferrys de acordo com as
cláusulas do contrato.
"Pela primeira vez o Estado do Maranhão toma a
iniciativa de conceder uma concessão para a iniciativa
privada e isso possibilita que o investimento seja de
fato feito. Nossa pretensão é atender essa demanda,
voltada com bons resultados para a população com
embarcações mais adequadas, seguras e confortáveis
e que tudo possa fluir de modo que consigamos
atender a população" afirmou Luiz Carlos, presidente
da Internacional.
Site: http://j1diario.com.br/edicao-de-10-de-dezembro-de2021/

No processo licitatório da Concorrência Pública de n°
001/2021-MOB duas empresas estavam concorrendo:
Internacional Marítima e Celte Navegação. A
Internacional Marítima venceu o lote I e a Celte
Navegação venceu o lote II, e desta forma serão duas
empresas operando no sistema em um prazo de 90
dias da data da assinatura da ordem de serviço,
realizada nesta quinta-feira (9).
"Teremos mais disponibilidade de novos ferrys e novos
horários para que a população que necessita tanto
desse serviço, para que o ir e vir do dia a dia seja
garantido de forma mais rápida e eficiente, com
melhores acomodações e melhorias de modo geral"
explicou Marcei Lopes, diretor de operações
aquaviárias e aeroviárias da MOB.
"Definitivamente é um novo momento para o serviço
de ferryboat, com mais investimentos e também
trazendo melhorias para os usuários dos ferrys e
consequentemente dos terminais, acompanhando,
assim, o crescimento desse serviço tão importante
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Assinada Concessão do Serviço Público de
Ferryboat no Maranhão
Assinada Concessão do Serviço Público de Ferryboat
no Maranhão (Foto: Reprodução)
Foi assinado nessa quinta-feira, 9, o Contrato de
Concessão do Serviço Público de Transporte
Aquaviário Intermunicipal. O serviço de ferryboat foi
licitado pela primeira vez no Maranhão, e pretende
trazer benefícios para a sociedade que utiliza esse
meio de transporte, atendendo as necessidades dos
usuários.
No processo licitatório da Concorrência Pública de nº
001/2021-MOB duas empresas estavam concorrendo:
Internacional Marítima e Celte Navegação. A
Internacional Marítima venceu o lote I e a Celte
Navegação venceu o lote II, e desta forma serão duas
empresas operando no sistema em um prazo de 90
dias da data da assinatura da ordem de serviço.
"Teremos mais disponibilidade de novos ferrys e novos
horários para que a população que necessita tanto
desse serviço, para que o ir e vir do dia a dia seja
garantido de forma mais rápida e eficiente, com
melhores acomodações e melhorias de modo geral",
explicou Marcel Lopes, diretor de operações
aquaviárias e aeroviárias da Agência Estadual de
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB).
"Definitivamente é um novo momento para o serviço
de ferryboat, com mais investimentos e também
trazendo melhorias para os usuários dos ferrys e
consequentemente dos terminais, acompanhando,
assim, o crescimento desse serviço tão importante
para a população", destacou Ted Lago, presidente da
EMAP.
O contrato de concessão terá duração de 20 anos, e
pode ser prorrogado por mais 20. Com o contrato, as
empresas agora têm segurança jurídica e podem
investir em melhorias.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/12/10/assinadaconcessao-do-servico-publico-de-ferryboat-nomaranhao/
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