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Bell Marques anunciou nesta terça-feira (14) em seu
perfil do Instagram que, em função das indefinições
quanto à realização do Carnaval de rua em Salvador,
os blocos Camaleão e Vumbora, além do novo Bloco
da Quinta, não desfilarão em 2022.

Com abadás quase esgotados, os três projetos do
cantor, uma das figuras mais emblemáticas da festa,
serão adiados para o Carnaval de 2023.

No registro, a primeira dama de São Luís, Graziela
Braide, vista realizando entrega de absorventes para
jovens e adolescentes com deficiência assistidas pela
APAE. O evento aconteceu na última sexta-feira, às
10h,no Auditório da APAE de São Luís, numa ação
referente à campanha de combate à pobreza
menstruai, contemplando 90 alunas acompanhadas e
assistidas pela APAE Local. O projeto idealizado e
coordenado pela primeira-dama, visa a realização de
ações de âmbito social e educativo voltadas para a
promoção do bem-estar e assistência à população em
situação de vulnerabilidade social.

Semana do Teatro

O espetáculo "O Patinho Feio", com a Tru-pe
Investigativa Anoto Cênico, do Rio de Janeiro, será
uma das atrações online; desta quinta-feira, a partir
das lüh, da 16° Semana do Teatro no Maranhão. A 16°
edição da Semana do Teatro acontece até o dia 19 de
dezembro, em diversos espaços culturais de São Luís,
e tem por objetivo fortalecer vínculos, promover a
cultura e fomentar a troca de conhecimentos e
experiências.

0 secretário Municipal de Cultura, Marco Du-ailibe, só
recebe elogios pela organização da 14a FeliS. Durante
10 dias, a Feira recebeu grandes autores. E segundo
ele, foi uma edição de grande proveito, com recorde
de público, somando mais de 150 mil pessoas que
participaram das diversas atividades promovidas na
feira ou visitaram os stands de venda de livros.
Parabéns.

Hóspede do Brisamar Hotel, está em São Luís o
colunista social e digital influencer Lu-ciano Rocha, de
Fortaleza (CE). Veio para prestigiar o The Best 2021,
que aconteceu ontem no Villa Reale. Nesta sexta (17),
Luci-ano segue para curtir as delícias dos Lençóis
Maranhenses. Em Bar-reirinhas, será hóspede do

Gran Lençóis Fiat Residence. Em Atins, da pousada
Atins Charme Chalés.

^ Para celebrar o Dia Nacional do Ministério Público,
comemorado em 14 de dezembro, o Ministério Publico
do Maranhão realizou na manhã desta terça-feira, na
sede da Procuradoria Geral de Justiça, uma cerimônia
de hasteamento de bandeiras.

Membros e servidores da instituição acompanharam a
soLenidade, ocorrida no pátio da sede.

^ Será realizada nesta quinta-feira, 16, às 14 horas, no
canal da Ageufma no YouTube, acerimôniadeen-
cerramento do XXXIII Seminário de Iniciação Científica
(SEMIC) e do XIII Semináriode Iniciação Tecnológica e
Inovação (SEMITI) daUFMA.

Na ocasião, haverá a homenagem aos docentes que
foram contemplados com o Prêmio Maria Ozanira da
Silva e Silva.

O SEMICe o SEMITI tiveram início na segunda-feira,
13, e estão ocorrendo em formato virtual

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.550.orig.pdf
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Operação conjunta combate criação de
porcos clandestina em São Luís
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A Operação Marco Zero, capitaneada pelo Ministério
Público do Maranhão (MPMA) em conjunto com o
Batalhão de Polícia Ambiental do Maranhão,
apreendeu cerca de 80 porcos em um criadouro
clandestino, situado embaixo de uma ponte na
Avenida Ferreira Gullar, no bairro do Jaracati, na
manhã dessa quar ta- fe i ra  (15) .  A ação fo i
desencadeada após o MPMA receber inúmeras
denúncias, denunciando a criação de porcos de forma
insalubre e de maustratos aos animais. A operação
contou ainda com a participação da Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged),
Vigilância Sanitária Municipal, Secretaria Municipal de
Urbanismo (Semurh), por meio da Blitz Urbana;
Semapa, Polícia Militar e Polícia Civil, por meio da
Delegacia de Defesa do Consumidor.

A operação teve início por volta das 7h, com a
chegada das equipes dos respectivos órgãos públicos.
"Já recebíamos essas denúncias, porém somente hoje
(ontem) conseguimos realizar a operação de forma
efetiva, e temos a intenção de continuar, até porque,
esses criadouros não podem existir já que temos uma
lei que proíbe a criação de animais em perímetro
urbano.

E, com certeza, não tem apenas este criadouro ilegal,
mas vários outros espalhados pela cidade", relatou
Alysson Souza, um dos coordenadores da operação,
por parte da Vigilância Sanitária.

A criação e o abate dos animais eram feitos de forma
insalubre, embaixo da ponte que dá acesso àAvenida
Carlos Cunha, no bairro Jaracati, e a carne seria
vendida em feiras de São Luís, no Mercado Central e
outros locais de venda espalhados pela cidade.

Segundo Paulo Jessé, superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária de São Luís, se calcula que
ao todo existam de cinco a oito pontos de criação
clandestina de porcos, nessas mesmas condições.

Ele ressaltou que essa prática pode estar relacionada
com o crime organizado de São Luís e o tráfico de
drogas, com os matadouros tendo a função de
sustentar o comércio ilegal.

O superintendente da Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão (Aged), Assuero Júnior,
explicou ainda que as operações de combate a esses

matadouros executam também a inspeção e
gerenciamento dos animais, a fim de verificar se os
mesmos têm cadastro na Aged e se estão em
condições de abate e consumo.

MUDANÇA DE CULTURA De acordo com a promotora
de justiça Lítia Cavalcanti, o Ministério Público do
Maranhão vem se posicionando há anos contra o
abate ilegal de animais de pequeno porte: caprinos,
suínos, ovinos. "Essa operação é para que se mude a
cultura de criação. Esses porcos, por exemplo, estão
sendo criados em condições totalmente insalubres. É
um absurdo que seja comercializado esse tipo de
carne nas feiras colocando a saúde pública em risco",
protestou.

Lítia Cavalcanti acrescentou que a fiscalização dessa
quarta-feira é a primeira de uma série que será
coordenada pelo Ministério Público do Maranhão.
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EM PORTO RICO-MA, PREFEITO ESTÁ
SENDO INVESTIGADO POR

CONTRATAÇÃO FANTASMA
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O prefeito de Porto Rico, Aldene Nogueira Passinho,
conhecido como Aldo Brown, está sendo investigado
pelo Ministério Público pela suspeita de nepotismo e
contratação de uma funcionária "fantasma".

Segundo o MP, o prefeito nomeou a sobrinha Camila
Pereira dos Reis. Além do suposto caso de
improbidade administrativa, a familiar de Aldo Brown
também não possuia qualificação exigida para o cargo.

O caso está sob os cuidados da promotora de justiça
Linda Luz Matos Carvalho.

"O nepotismo é incompatível com o conjunto de
normas éticas abraçadas pela sociedade brasileira e
pela moralidade administrativa; que é uma forma de
favorecimento intolerável em face da impessoalidade
administrativa; e que, sendo praticado reiteradamente,
beneficiando parentes em detrimento da utilização de
critérios técnicos para o preenchimento dos cargos e
funções públicas de alta relevância, constitui ofensa à
eficiência administrativa necessária ao serviço
público", frisou a promotora.

Além da nomeação da sobrinha, o prefeito de Porto
Rico também está sendo investigado pela contratação
de Nicolly Macário da Conceição, suposta funcionária
fantasma da Prefeitura.

Diante da suspeita, o Ministério Público solicitou ao
prefeito que exonere a sobrinha, no prazo de 10 dias;
e comprove se há vínculo da Nicolly com a Prefeitura
de Porto Rico, informando cargo, lotação, carga
horária e remuneração.

Fonte: Luís Pablo

Site: https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/12/em-

porto-rico-ma-prefeito-esta-sendo.html
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MPMA realiza operação em criadouro
clandestino de porcos

 

RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - ACORDA MARANHÃO. Qui, 16 de Dezembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Marcial Lima

Na manhã desta quarta-feira, 15, a 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís iniciou
a Operação Marco Zero, que objetiva interditar os
abatedouros clandestinos na capital maranhense. A
operação, realizada em parceria com diversos órgãos
e instituições, foi coordenada pela promotora de justiça
Lítia Cavalcanti.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/12/16/RDIOMIRANTEA

M600SOLUSMA-06.41.55-06.47.05-1639649005.mp3
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Operação fecha criadouro de porcos
 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - VIDA - pág.: 08. Qui, 16 de Dezembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
de São Luís iniciou a Operação Marco Zero, que
objetiva interditar os abatedouros clandestinos na
capital maranhense. A operação foi realizada em
parceria com diversos órgãos e instituições, foi
coordenada pela promotora de justiça Lítia Cavalcanti.

Ontem, quarta-feira (15), na Avenida Ferreira Gullar,
na região do Jaracati, foi encontrado um criadouro
clandestino de porcos, com 67 animais. Os suínos
foram recolhidos para o Instituto Federal do Maranhão,
unidade do Maracanã, onde passarão por exames
clínicos e laboratoriais, realizados pela Secretaria
Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento
(Semapa), a fim de verificar as suas condições
sanitárias.

Os porcos que estiverem sadios serão levados a um
abatedouro autorizado e os que apresentarem
enfermidades serão sacrificados.

O proprietário do local, identificado como Edeildo de
Jesus Castro, foi autuado em flagrante e conduzido
para a Delegacia de Defesa do Consumidor para
prestar esclarecimentos e para a adoção dos
procedimentos legais por ter cometido infrações
sanitárias graves. Ele irá responder por crimes contra
as relações de consumo e contra a ordem sanitária.
"São infrações sanitárias graves, porque a criação de
suínos na zona urbana é proibida por lei. Além disso,
esses animais estão expostos a condições de total
insalubridade, o que torna a carne deles imprópria
para consumo", informou o superintendente da
Vigilância Sanitária de São Luís, Paulo Jessé.

Por outro lado, a Blitz Urbana destruiu a estrutura do
local e aplicou multa ao dono do estabelecimento, por
criação de animal em perímetro urbano.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.550.orig.pdf
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Karla Sarney quer implantar o programa
Órfãos do Feminicídio
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ASSUNTOS AFINS

Tramita na Câmara o Projeto de Lei n.º 284/21, de
autoria da vereadora Karla Sarney (PSD), que visa
estabelecer o Programa Órfãos do Feminicídio:
Atenção e Proteção, com o objetivo de promover
acesso à assistência social, à saúde, à alimentação, à
moradia, à educação e à assistência jurídica às
crianças e adolescentes, filhas de vítimas da violência
doméstica.

Dados divulgados no relatório da Coordenadoria
Estadual da Mulher em Situação de Violência
Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão (CEMULHER /TJMA) mostram que, no
estado, em 2020, foram contabilizados 60 feminicídios,
em comparação aos 48 casos de 2019.

"Em razão dos altíssimos índices de crimes cometidos
contra as mulheres que fazem o Brasil assumir o
quinto lugar no ranking mundial da violência contra a
mulher, há a necessidade urgente de leis que tratem
com rigidez tal tipo de crime", declarou a vereadora.

Para a parlamentar, o aumento de casos de
feminicídio no Brasil cria um drama paralelo, o das
crianças que perderam a mãe para a violência e o pai
para a prisão. A cada ano, o feminicídio deixa duas mil
crianças órfãs no Brasil, segundo levantamento do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

"O programa será orientado pela garantia de proteção
integral e prioritária dos direitos das crianças e
adolescentes, previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente. A fim de sanar as consequências
emocionais dessas perdas costumam acompanhá-las
ao longo da vida.", concluiu.

Site: https://omaranhense.com/karla-sarney-quer-

implantar-o-programa-orfaos-do-feminicidio/
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EM PORTO RICO-MA, PREFEITO ESTÁ
SENDO INVESTIGADO POR

CONTRATAÇÃO FANTASMA
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Leandro de Sá

Menu

O prefeito de Porto Rico, Aldene Nogueira Passinho,
conhecido como Aldo Brown, está sendo investigado
pelo Ministério Público pela suspeita de nepotismo e
contratação de uma funcionária "fantasma".

Segundo o MP, o prefeito nomeou a sobrinha Camila
Pereira dos Reis. Além do suposto caso de
improbidade administrativa, a familiar de Aldo Brown
também não possuia qualificação exigida para o cargo.

O caso está sob os cuidados da promotora de justiça
Linda Luz Matos Carvalho.

"O nepotismo é incompatível com o conjunto de
normas éticas abraçadas pela sociedade brasileira e
pela moralidade administrativa; que é uma forma de
favorecimento intolerável em face da impessoalidade
administrativa; e que, sendo praticado reiteradamente,
beneficiando parentes em detrimento da utilização de
critérios técnicos para o preenchimento dos cargos e
funções públicas de alta relevância, constitui ofensa à
eficiência administrativa necessária ao serviço
público", frisou a promotora.

Além da nomeação da sobrinha, o prefeito de Porto
Rico também está sendo investigado pela contratação
de Nicolly Macário da Conceição, suposta funcionária
fantasma da Prefeitura.

Diante da suspeita, o Ministério Público solicitou ao
prefeito que exonere a sobrinha, no prazo de 10 dias;
e comprove se há vínculo da Nicolly com a Prefeitura
de Porto Rico, informando cargo, lotação, carga
horária e remuneração.

Fonte: Luís Pablo
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