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DESTAQUE DO MARANHÃO / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP segue investigações sobre pastor acusado
de receber salário sem trabalhar em Codó
No final de 2020, o Vereador Max Tony Oliveira de
Sousa foi acusado de receber salário sem trabalhar. A
acusação partiu de um blog local, e revoltou grande
parte da população codoense.
Em 2021, membros da sociedade protocolaram a
denúncia na 1ª Promotoria de Justiça de Codó,
resultando na abertura de Inquérito Civil para apurar
se, de fato, o Vereador Pastor Max estaria recebendo
sua remuneração sem exercer as suas funções no seu
local de trabalho ou em qualquer outro além da
Câmara Municipal.
Ofícios foram encaminhados para a Secretaria
Municipal de Educação de Codó, assim como para a
Escola Municipal Ananias Murad, solicitando os
comprovantes de frequência do denunciado e outras
informações.

O prazo para encerramento do Inquérito Civil está
previsto para 18/06/2022.
Caso seja comprovada a eventual improbidade
administrativa, o Vereador Pastor Max poderá ter o
mandato cassado, além de ressarcir ao município de
Codó todos os valores recebidos no período de 2016 a
2020.
Fonte: Blog da Ramyria Santigo
Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/12427mp-segue-investigacoes-sobre-pastor-acusado-dereceber-salario-sem-trabalhar-em-codo

Todas as repostas foram consideradas como
insuficientes para o aprofundamento da investigação.
Destaque para a resposta da gestora da Escola
Ananias Murad que, ao responder o ofício, prestou
uma informação "inusitada e inaceitável", segundo o
próprio MPMA.
De acordo com a gestora, em razão das reformas da
Escola, "o acervo documental da escola foi alojado em
diversos prédios, resultando na perda de documentos,
livros, materiais e registros da unidade escolar. Assim,
os livros de pontos dos servidores foram extraviados
no curso dessas mudanças que a escola foi
submetida".
A resposta da gestora escolar não convenceu o
Promotor de Justiça, Carlos Augusto Soares, que
determinou o comparecimento da mesma na 1ª
Promotoria de Justiça de Codó, para melhor
esclarecimento dos fatos.
Ouvida a Gestora da Escola Ananias Murad, ficou
claro que o investigado não trabalhou naquela escola
no período de 2009 a 2020, por estar cedido, nesse
período, à Secretaria de Educação do município.
Diante do exposto, um novo ofício foi encaminhado à
Secretária Municipal de Educação, solicitando o envio
das cópias de atos assinados pelo investigado, mês a
mês, por amostragem, no período de 2016 a 2020.
1

DIFUSORA ON / SÃO LUÍS / MA - COVID-19. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP cancela oficialmente festivais e
especialmente carnaval no Maranhão
Por Assessoria

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.
O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.

disponível no site mpma.mp.br. Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail [email protected] e contas da Ouvidoria nas
redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").
Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 8h às 13h
Site: https://difusoraon.com/2022/01/10/mp-cancelaoficialmente-festivais-e-especialmente-carnaval-nomaranhao/

Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.
No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.
TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.
O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
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FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP investiga gasto de R$ 16 mil dos
vereadores de Santa Inês com ensaio
fotográfico e confecções de quadros
O Ministério Público do Maranhão através da 1ª
Promotoria de Justiça de Santa Inês, abriu um
inquérito civil contra presidente da Câmara Municipal,
o vereador Josino Alves Catarino Neto, pela realização
do gasto de R$ 16.438,00 com ensaio fotográfico e
confecção de quadros dos vereadores de Santa Inês.
De acordo com a representação protocolada, o MP
apura a contratação direita, sem licitação, de Auricelia
Sousa para prestação de serviço de confecção de
quadros e molduras, além ensaio fotográfico no valor
de R$ 2.000,00 para tirar fotos dos vereadores de
Santa Inês.
Ainda de acordo com a representação, cada quadro
com sua respectiva moldura, saiu pelo valor de R$
849,29. Como o município de Santa Inês possui 17
vereadores, o valor dos quadros saiu por R$
14.438,00, um valor totalmente incompatível para
realização do serviço.
Além da contratação direta com valores
superfaturados, foi identificado que não existe contrato
do referido serviço no site de transparência da Câmara
Municipal, apenas os dados dos empenhos realizados.
Também não existe nenhum tipo de informação no site
do Tribunal de Contas do Estado (TCE),
caracterizando assim, a omissão de informações
relacionadas à contratação direta.
Diante dos fatos, a promotora Larissa Sócrates de
Basto solicitou a cópia do procedimento administrativo
(licitação, dispensa ou inexigibilidade) contendo as
ordens de empenho, notas de liquidação, ordens de
fornecimento ou serviço, designação do fiscal do
contrato, designação do ordenador de despesas,
designação do responsável pela contabilidade,
comprovação de entrega do material ou prestação
efetiva do serviço, nota fiscal ou documento do
respectivo crédito, ordens de pagamento,
comprovantes das condições de habilitação e
qualificação a cada pagamento e comprovante de
transferência bancária.
Site: https://folhadomaranhao.com/2022/01/10/mpinvestiga-gasto-de-r-16-mil-dos-vereadores-de-santaines-com-ensaio-fotografico-e-confeccoes-de-quadros/
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IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Carlos Lula garante que estava semana
governo se posiciona sobre recomendação do
MP
SÃO LUÍS - O secretário estadual de Saúde, Carlos
Lula, comentou a recomendação do Ministério
Público Estadual (MP) sobre medidas sanitárias para
evitar o aumento no número de pessoas contaminadas
com a Covid-19. Segundo o gestor, novas medidas
devem ser anunciadas ainda esta semana após
avaliação das questões sanitárias, econômicas e
sociais.
O recomenda o uso obrigatório de máscaras em locais
públicos e privados, fechados ou abertos e também o
distanciamento de segurança. Também foi
recomendada a proibição de festividades e demais
eventos que possam gerar qualquer tipo aglomeração,
a exemplo de vaquejadas, festejos, carnaval e
similares, enquanto durar o estado de emergência
sanitária decorrente da pandemia.

Para mim, pelo o que eu percebia era que, desde
início de dezembro, a gente tinha que rever as
medidas que a gente estava tendo ascensão de casos
e a gente não sabia da existência da Ômicron. Quando
ela surge e muito rapidamente se espalhe pelo mundo
inteiro, isto faz com que se reavalie as medidas que
estavam tomando , afirmou o presidente do Conass.
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2022/01/10/carlos-lula-garante-que-estavasemana-governo-se-posiciona-sobre-recomendacao-domp.shtml

Eduardo Braide cancela o Carnaval oficial de São Luís
Prefeitura de São José de Ribamar cancela Carnaval e
Lava Pratos
Carnaval é cancelado também em Pinheiro e
Imperatriz
Sobre as recomendações do órgão de controle, Carlos
Lula, que também é presidente do Conselho Nacional
dos Secretários de Estado de Saúde (Conass) disse
ao Imirante que as medidas estão sendo avaliadas
pelos especialistas em saúde e outros membros do
governo já que serão consideradas os impactos
sociais e econômicos que as medidas podem trazer
para o Maranhão.
A gente vai ter uma posição do governo esta semana.
É importante dizer que esta decisão não é individual.
Não se escuta somente as autoridades sanitárias.
Uma decisão desta magnitude tem implicações de
ordem econômicas, de ordem social, precisamos
escutar com os setores envolvidos como o cultural ,
disse Lula.
O secretário afirmou ainda que desde dezembro que já
se cogitava a possibilidade de medidas sanitárias para
conter o avanço do novo coronavírus e isto se mostrou
mais necessário com a variante Ômicron.
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JORNAL PEQUENO ONLINE / SÃO LUÍS / MA - NOTICIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público recomendada a proibição
de festividades que gerem aglomeração no
Estado
Com informação do MPMA

ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6 de
janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando a
adoção de protocolos de segurança sanitária. A
medida surge com a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron.

O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
disponível no site mpma.mp.br. Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e contas da Ouvidoria
nas redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").

O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.

Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 8h às 13h

Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2022/01/10/ministeriopublico-recomendada-a-proibicao-de-festividades-quegerem-aglomeracao-no-estado/

No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.
TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
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MARANHÃO HOJE / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público recomenda a prefeitos
proibição de festejos, vaquejadas, carnaval e
outros eventos que criem aglomerações
Aquiles Emir

Devido ao aumento dos casos de Covid-19 e
síndromes gripais, a necessidade de evitar internações
e mortes em decorrência das novas variantes Delta e
Ômicron, o procurador-geral de Justiça, Eduardo
Nicolau, emitiu Recomendação a todos os prefeitos do
Maranhão indicando a adoção de medidas de
segurança sanitária. O Ministério Público recomenda
o uso obrigatório de máscaras em locais públicos e
privados (fechados ou abertos) e a observância do
distanciamento de segurança.
Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.

O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
disponível no site mpma.mp.br . Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e contas da Ouvidoria
nas redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").
Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 08h às 13h.
Site: https://maranhaohoje.com/118632-2/

No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração.
Além disso, os prefeitos foram orientados a adotar
todas as medidas administrativas e judiciais
necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.
Teletrabalho - Em razão do aumento de casos de
Covid-19, o MPMA adotou o regime de trabalho
remoto entre os dias 7 e 31 de janeiro. Todos os
prazos dos procedimentos extrajudiciais ficam
suspensos. As reuniões de trabalho, cursos, eventos
em geral e demais atividades que exijam o encontro
de pessoas deverão ocorrer em ambiente
exclusivamente virtual. O trabalho remoto se aplica a
todos os promotores, procuradores de justiça e
servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.
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O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA recomenda proibição de eventos que
possam gerar aglomeração
Amanda Bittencourt

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) emitiu
uma recomendação a todos os prefeitos do estado
indicando a adoção de medidas de segurança
sanitária, devido ao aumento do número de casos de
Covid-19 e síndromes gripais e no intuito de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron .
Uma das recomendações é a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.
De acordo com o documento assinado pelo
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, gestores
municipais devem negar licenças e autorizações para
festividades e demais eventos privados que possam
ocasionar qualquer tipo de aglomeração. Além disso,
os prefeitos foram orientados a adotar todas as
medidas administrativas e judiciais necessárias para
impedir a ocorrência de aglomerações e eventos,
especialmente no carnaval.
Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2022/01/mpmarecomenda-proibicao-de-eventos-que-possam-geraraglomeracao/
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O MARANHENSE / SÃO LUÍS / MA - GIRO DE NOTICIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA recomenda medidas de segurança
para prevenção da Covid-19
omaranhense

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.
O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.

disponível no site mpma.mp.br. Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e contas da Ouvidoria
nas redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").
Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 8h às 13h
Site: https://omaranhense.com/mpma-recomendamedidas-de-seguranca-para-prevencao-da-covid-19/

Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.
No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.
TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.
O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
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PORTAL DO MUNIM. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA recomenda cancelamento de festas a
prefeitos (Justiça)
Portal do Munim

MARANHÃO - O Ministério Público do Maranhão
emitiu recomendação aos prefeitos dos 217 municípios
do Maranhão. No documento, o MP recomenda aos
gestores que tornem obrigatória nos municípios a
utilização de máscaras tanto em locais abertos, quanto
em fechados.
O MP sugere que todos os prefeitos proíbam a
realização de festas como carnaval, vaquejadas e
outros eventos que possam provocar aglomerações.
Veja as recomendações:
1 - O uso obrigatório de máscaras em locais públicos e
privados, fechados ou abertos;
2 - A observância do distanciamento de segurança
para evitar a contaminação pelo vírus da Covid-19 e
suas variantes Delta e Ômicron;
3 - A proibição de festividades e demais eventos que
possam ocasionar qualquer tipo de aglomeração,
como vaquejadas, festejos, carnaval e similares,
enquanto perdurar a emergência sanitária decorrente
da pandemia de Covid-19;
4 - A negativa de licenças e autorizações para
festividades e demais eventos privados que possam
ocasionar qualquer tipo de aglomeração, enquanto
perdurar a emergência sanitária decorrente da
pandemia de Covid-19,
5 - Todas as medidas administrativas e judiciais
necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e a realização de eventos,
especialmente no período carnavalesco, bem como
enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.
Site: https://www.portaldomunim.com.br/mpmarecomenda-cancelamento-de-festas-a-prefeitos/
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PORTAL GUARÁ / SÃO LUÍS / MA. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Covid-19: MP recomenda que Governo do
MA negue licenças para eventos privados
com aglomeração
Uma recomendação emitida na última quinta-feira (6)
ao Governo do Maranhão pelo Ministério Público, por
meio do Procurador Geral de Justiça Eduardo Nicolau,
pede para que o Executivo tome uma série de ações
para a contenção dos casos de Covid-19, crescentes
no estado. Dentre elas, estão a volta da
obrigatoriedade de máscaras em ambientes públicos e
privados, fechados e abertos, e a negativa de licenças
a festas e eventos privados que possam gerar
aglomeração.
O documento também pede para que o próprio
governo proíba eventos como vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto perdurar a emergência
sanitária decorrente da pandemia de Covid-19. A base
para a recomendação, além do aumento de casos da
doença - com dados disponibilizados pelo Boletim
Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde -, é
a renovação do decreto de Estado Calamidade
Pública, assinado pelo governador Flávio Dino no
último dia 3.
A Prefeitura de São Luís anunciou, no dia 5, o
cancelamento do Carnaval em São Luís - mas não
anunciou medidas para conter os eventos privados
que poderão acontecer durante as festividades. Até o
momento, o Governo do Maranhão retomou a
obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes
fechados, mas não se pronunciou acerca do Carnaval
público ou privado.
De acordo com o Boletim Epidemiológico do domingo
(9), 48% dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19
estão ocupados na Grande Ilha; 56,67% em Imperatriz
e 63,33% nas demais regiões.
Política de Privacidade
Site: https://portalguara.com/covid-19-mp-recomendaque-governo-do-ma-negue-licencas-para-eventosprivados-com-aglomeracao/
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PORTAL ICURURUPU / CURURUPU / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA recomenda aos gestores municipais
proibição de festividades como carnaval e
similares
Redacao

D evido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.

Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 8h às 13h.
Site: https://icururupu.com.br/mpma-recomenda-aosgestores-municipais-proibicao-de-festividades-comocarnaval-e-similares/

O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.
Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.
TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.
O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
disponível no site mpma.mp.br. Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail [email protected] e contas da Ouvidoria nas
redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").
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UPAON / AÇU NEWS / SÃO LUÍS / MA. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP recomenda prefeitos não realizarem
carnaval no MA
O procurador geral de justiça do Ministério Público
do Maranhão, Eduardo Nicolau, está recomendando
aos prefeitos do Maranhão a adoção de medidas de
segurança sanitária e proibição de festas que gerem
qualquer tipo de aglomeração.
O Ministério Público do Maranhão recomenda: uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.
Quanto a festas, devem ser proibido festas que
possam gerar qualquer tipo de aglomerações, tais
como: vaquejadas, festejos, carnaval e similares,
enquanto durar o estado de emergência na pandemia.
Site: https://upaonews.com/2022/01/10/mp-recomendaprefeitos-nao-realizarem-carnaval-no-ma/
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BARRA DO CORDA NEWS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA recomenda cancelamento de festas e
eventos a prefeitos
Ivan Silva

O Ministério Público do Maranhão emitiu
recomendação aos prefeitos dos 217 municípios do
Maranhão.
No documento, o MP recomenda aos gestores que
tornem obrigatória nos municípios a utilização de
máscaras tanto em locais abertos, quanto em
fechados.
O MP sugere que todos os prefeitos proíbam a
realização de festas como carnaval, vaquejadas e
outros eventos que possam provocar aglomerações.
Veja as recomendações:
1 - O uso obrigato´rio de ma´scaras em locais
pu´blicos e privados, fechados ou abertos;
2 - A observa^ncia do distanciamento de seguranc¸a
para evitar a contaminac¸a~o pelo vi´rus da Covid-19 e
suas variantes Delta e O^micron;
3 - A proibic¸a~o de festividades e demais eventos que
possam ocasionar qualquer tipo de aglomerac¸a~o,
como vaquejadas, festejos, carnaval e similares,
enquanto perdurar a emerge^ncia sanita´ria decorrente
da pandemia de Covid-19;
4 - A negativa de licenc¸as e autorizac¸o~es para
festividades e demais eventos privados que possam
ocasionar qualquer tipo de aglomerac¸a~o, enquanto
perdurar a emerge^ncia sanita´ria decorrente da
pandemia de Covid-19,
5 - Todas as medidas administrativas e judiciais
necessa´rias para impedir a ocorre^ncia de
aglomerac¸o~es e a realizac¸a~o de eventos,
especialmente no peri´odo carnavalesco, bem como
enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.
Veja a recomendação do MP
Site: http://www.barradocordanews.com/2022/01/mp-marecomenda-cancelamento-de-festas.html

13

BLOG ANTÔNIO MARTINS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA recomenda cancelamento de festas a
prefeitos
O Ministério Público do Maranhão emitiu
recomendação aos prefeitos dos 217 municípios do
Maranhão.
No documento, o MP recomenda aos gestores que
tornem obrigatória nos municípios a utilização de
máscaras tanto em locais abertos, quanto em
fechados.
O MP sugere que todos os prefeitos proíbam a
realização de festas como carnaval, vaquejadas e
outros eventos que possam provocar aglomerações.
Veja as recomendações:
1 - O uso obrigatório de máscaras em locais públicos e
privados, fechados ou abertos;
2 - A observância do distanciamento de segurança
para evitar a contaminação pelo vírus da Covid-19 e
suas variantes Delta e Ômicron;
3 - A proibição de festividades e demais eventos que
possam ocasionar qualquer tipo de aglomeração,
como vaquejadas, festejos, carnaval e similares,
enquanto perdurar a emergência sanitária decorrente
da pandemia de Covid-19;
4 - A negativa de licenças e autorizações para
festividades e demais eventos privados que possam
ocasionar qualquer tipo de aglomeração, enquanto
perdurar a emergência sanitária decorrente da
pandemia de Covid-19,
5 - Todas as medidas administrativas e judiciais
necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e a realização de eventos,
especialmente no período carnavalesco, bem como
enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.
Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/mpmarecomenda-cancelamento-de-festas-a-prefeitos/
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BLOG DO CELSO ALMEIDA / SÃO LUÍS / MA - MARANHÃO. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA recomenda medidas de segurança
para prevenção da Covid-19
Celso Almeida

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.
O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.
Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.
No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.
TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.
Site: https://blogdocelsoalmeida.com/mpma-recomendamedidas-de-seguranca-para-prevencao-da-covid-19
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BLOG DO CELSO ALMEIDA / SÃO LUÍS / MA - MARANHÃO. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Absurdo! Câmara de Santa Inês paga R$ 16
mil por 17 quadros com fotos de vereadores
Celso Almeida

O presidente da Câmara Municipal de Santa Inês,
vereador Josino Catarino (Republicanos), tornou-se
alvo de um inquérito civil instaurado pelo Ministério
Público depois de pagar mais de R$ 16 mil pela
confecção de 17 quadros com fotos dos atuais
vereadores da Casa.
Segundo denúncia investigada pela promotora Larissa
Sócrates de Bastos, o chefe do Legislativo local pagou
R$14.438,00 à A P Silva Estúdio Fotográfico pelas
molduras, mais R$ 2 mil pelas fotografias.
Apesar de confirmada a contratação, "após diligências
informais", de acordo com relato da representante do
Ministério Público, "não consta qualquer informação
sobre a aludida contratação no sítio eletrônico do
SACOP-TCE/MA" - sistema de acompanhamento de
licitações e contratos do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão.
A promotora também destacou que já tramita no MP
um inquérito que apura justamente a falta de
transparência da Câmara de Santa Inês.
"Tramita neste órgão de execução o Inquérito Civil nº
020/2021-1ªPJSI, o qual tem por objeto averiguar a
ocorrência de supostas irregularidades decorrentes da
ausência de informações (legislação municipal) no
Portal da Transparência da Câmara Municipal de
Vereadores de Santa Inês/MA", destacou Bastos.
Ao instaurar o inquérito, ela concede prazo de dez dias
para que a Câmara apresente cópia do processo
administrativo que culminou com a contratação, e
solicita informações como ordens de empenho; notas
de liquidação; ordens de fornecimento ou serviço;
designação do fiscal do contrato; designação do
ordenador de despesas; designação do responsável
pela contabilidade; comprovação de entrega do
material ou prestação efetiva do serviço; nota fiscal ou
documento do respectivo crédito; ordens de
pagamento; comprovantes das condições de
habilitação e qualificação a cada pagamento; e
comprovante de transferência bancária.
Site: https://blogdocelsoalmeida.com/absurdo-camarade-santa-ines-paga-r-16-mil-por-17-quadros-com-fotosde-vereadores
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BLOG CESAR BELLO. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

ATÉ A SANTA RECLAMOU :
PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES DE SANTA INÊS PAGOU
MIL REAIS POR CADA FOTO DOS
VEREADORES
Com histórico de inquérito civil no Ministério
Público(020/ 2021-1ª PJSI) por ausência de
informações sobre gastos/ a Câmara
de Vereadores de Santa Inês teria voltado a gastar
sem postar no Portal da Transparência. Desta vez o
Presidente da Câmara de Vereadores superou o pintor
Leonardo da Vinci.
O Presidente da Câmara de Santa Inês/ Josino
Catarino pagou a singela bagatela de mil reais por
cada foto de vereador nas galerias daquele sodalício.
O MP deu dez dias para que Josino Catarino
apresente a cópia do processo administrativo que
culminou com a contratação/ procedimentos.
Site: https://cesarbello.blogspot.com/2022/01/ate-santareclamou-presidente-da-camara.html
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BLOG DO DANIEL SOUSA JORNALISMO DE VERDADE / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP recomenda cancelamento de festas e
eventos a prefeitos
Daniel Sousa

O Ministério Público do Maranhão emitiu
recomendação aos prefeitos dos 217 municípios do
Maranhão.
No documento, o MP recomenda aos gestores que
tornem obrigatória nos municípios a utilização de
máscaras tanto em locais abertos, quanto em
fechados.
O MP sugere que todos os prefeitos proíbam a
realização de festas como carnaval, vaquejadas e
outros eventos que possam provocar aglomerações.
Veja as recomendações:
1 - O uso obrigato´rio de ma´scaras em locais
pu´blicos e privados, fechados ou abertos;
2 - A observa^ncia do distanciamento de seguranc¸a
para evitar a contaminac¸a~o pelo vi´rus da Covid-19 e
suas variantes Delta e O^micron;
3 - A proibic¸a~o de festividades e demais eventos que
possam ocasionar qualquer tipo de aglomerac¸a~o,
como vaquejadas, festejos, carnaval e similares,
enquanto perdurar a emerge^ncia sanita´ria decorrente
da pandemia de Covid-19;
4 - A negativa de licenc¸as e autorizac¸o~es para
festividades e demais eventos privados que possam
ocasionar qualquer tipo de aglomerac¸a~o, enquanto
perdurar a emerge^ncia sanita´ria decorrente da
pandemia de Covid-19,
5 - Todas as medidas administrativas e judiciais
necessa´rias para impedir a ocorre^ncia de
aglomerac¸o~es e a realizac¸a~o de eventos,
especialmente no peri´odo carnavalesco, bem como
enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.
Site: https://blogdodanielsousa.com.br/mp-recomendacancelamento-de-festas-e-eventos-a-prefeitos/
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BLOG DO DANIEL SOUSA JORNALISMO DE VERDADE / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

PGJ pede proibição de festas após aumento
de casos da Covid-19 no Maranhão
Daniel Sousa

O Ministério Público, por meio do procurador geral
de Justiça, Eduardo Nicolau, emitiu uma
Recomendação pedindo a proibição de festas devido
ao aumento de casos da Covid-19 em todo o
Maranhão.
O documento foi destinado ao governador do Estado,
Flávio Dino (PSB), e aos prefeitos maranhenses.
Segundo informações, além da proibição das
festividades,como vaquejadas, festejos, carnaval e
similares, o procurador requereu também a negativa
de licenças e autorizações para festividades e demais
eventos privados que possam ocasionar qualquer tipo
de aglomeração, enquanto durar a emergência
sanitária decorrente da pandemia de Covid-19.
Eduardo Nicolau sugeriu a Dino e aos gestores
municipais que decretem o uso obrigatório de
máscaras em locais públicos e privados, fechados ou
abertos.
Na sexta-feira (7), o chefe do Palácio dos Leões já
havia editado um novo decreto declarando a
obrigatoriedade do uso de máscaras em locais
fechados em todo o estado (reveja aqui) .
Até o momento, não há qualquer sinalização por parte
do governador ou prefeitos sobre o cumprimento da
Recomendação.
Site: https://blogdodanielsousa.com.br/pgj-pedeproibicao-de-festas-apos-aumento-de-casos-da-covid19-no-maranhao/
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BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP QUER QUE PREFEITOS AFONTEM
FLÁVIO DINO SOBRE USO DE
MÁSCARAS EM LOCAIS ABERTOS
Leandro de Sá

Menu
O Ministério Público do Maranhão emitiu na quintafeira (6) uma curiosa recomendação a todos os
prefeitos do Maranhão.
Diz o documento que os gestores devem tornar
obrigatória nos municípios a utilização de máscaras
tanto em locais abertos, quanto em fechados.
Atualmente, vigora no Maranhão um decreto do
governador Flávio Dino (PSB) que permite o não uso
do objeto em locais abertos - tornando-o obrigatório
apenas nos fechados .
Decisão do STF, contudo, permite que gestores
municipais adotem medidas mais restritivas que as
dos governadores, ou do presidente da República.
O MP sugere, ainda, que todos os prefeitos proíbam a
realização de festas como carnaval e vaquejadas, e
acrescenta que caberá a eles divulgar os termos da
recomendação - após dar ciência aos promotores
locais do recebimento da documentação -, sob penas
de abertura de investigações contra si.
Fonte: Gilberto Léda
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Youtube Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2022 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Personalizado por: JOERI
Site: https://www.blogdodesa.com.br/mp-quer-queprefeitos-afontem-flavio-dino-sobre-uso-de-mascarasem-locais-abertos/
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BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PEDE PROIBIÇÃO DE FESTAS NO
MARANHÃO
Leandro de Sá

Menu
O Ministério Público, por meio do procurador geral
de Justiça, Eduardo Nicolau, emitiu uma
Recomendação pedindo a proibição de festas devido
ao aumento de casos da Covid-19 em todo o
Maranhão.
O documento foi destinado ao governador do Estado,
Flávio Dino (PSB), e aos prefeitos maranhenses.
Segundo informações, além da proibição das
festividades,como vaquejadas, festejos, carnaval e
similares, o procurador requereu também a negativa
de licenças e autorizações para festividades e demais
eventos privados que possam ocasionar qualquer tipo
de aglomeração, enquanto durar a emergência
sanitária decorrente da pandemia de Covid-19.
Eduardo Nicolau sugeriu a Dino e aos gestores
municipais que decretem o uso obrigatório de
máscaras em locais públicos e privados, fechados ou
abertos.
Na sexta-feira (7), o chefe do Palácio dos Leões já
havia editado um novo decreto declarando a
obrigatoriedade do uso de máscaras em locais
fechados em todo o estado (reveja aqui) .
Até o momento, não há qualquer sinalização por parte
do governador ou prefeitos sobre o cumprimento da
Recomendação.
Fonte: Neto Ferreira
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Youtube Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2022 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Personalizado por: JOERI
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BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Site: https://www.blogdodesa.com.br/procuradoria-geralde-justica-pede-proibicao-de-festas-no-maranhao/
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BLOG DO LUDWIG / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA recomenda medidas de segurança
para prevenção da Covid-19
Ludwig Almeida

Inscreva-se em nosso canal
Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.
O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.
Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.
No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.

O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
disponível no site mpma.mp.br. Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e contas da Ouvidoria
nas redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").
Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 8h às 13h. As informações
são do MPMA.
Por Ludwig Almeida at
Tags: #Cidade , #Maranhão , #MP , #São Luís ,
#Saúde
Os comentários não representam a opinião deste blog.
Os comentários anônimos não serão liberados. Envie
sugestões
e
informações
para:
blogdoludwigalmeida@gmail.com
Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)
Nome
E-mail *

TELETRABALHO
Mensagem *
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.

ludwigalmeida@hotmail.com
contato@blogdoludwig.com.br
(86) 9.9960-4957
Viver é lutar.
A vida é combate,

As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.

Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos,
Só pode exaltar.
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BLOG DO LUDWIG / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

(Poeta Gonçalves Dias)
(086) 98810-3601 e (086) 99907-2887
Defesa Civil de Caxias retira famílias de suas casas
antes do alagamento
O volume de água do Rio Itapecuru tende a subir nos
próximos dias As primeiras famílias começaram a ser
auxiliadas na retirada dos pertences...
Roseana e José Sarney mantêm silêncio sobre précandidatura de Simone Tebet ao Planalto
José Sarney e Roseana Sarney: silêncio sobre Simone
Tebet Continua repercutindo nos bastidores da corrida
ao Palácio do Planalto a distânci...
Prefeita de Chapadinha realiza mudanças no
secretariado
Na última quinta-feira (06), a Prefeita Belezinha
nomeou o vereador Alberto Carlos como novo
secretário municipal de Saúde, Herasmo Nunes co...
Brandão visita quatro cidades atingidas pelas fortes
chuvas
Foto: Divulgação Logo nas primeiras horas desta
sexta-feira (07), o vice-governador do Maranhão,
Carlos Brandão avisou por meio de entrevist...
SAAE Caxias convoca usuários que identificaram
alterações na fatura
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias
(MA), convoca os caxienses que tiveram alterações
nas faturas de água para que busquem a autar...
Criado por © MillerDesign |
Site: https://www.blogdoludwig.com/2022/01/mpmarecomenda-medidas-de-seguranca.html
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BLOG DO NED / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 10 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA recomenda medidas de segurança
para prevenção da Covid-19
Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron , o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.
O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.
Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.
No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no
carnaval. (Com informações de Johelton Gomes /
CCOM-MPMA)
Site: https://nedilsonmachado.com.br/mpma-recomendamedidas-de-seguranca-para-prevencao-da-covid-19/

25
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MPMA recomenda medidas de segurança
para prevenção da Covid-19
Blog do Eduardo Rego

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.
O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.

disponível no site mpma.mp.br. Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e contas da Ouvidoria
nas redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").
Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 8h às 13h. As informações
são do MPMA .
Site: https://www.eduardorego.com.br/2022/01/mpmarecomenda-medidas-de-seguranca.html

Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.
No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.
TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.
O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
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MPMA RECOMENDA MEDIDAS DE
SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DA
COVID-19
Devido ao aumento do número

aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.

de casos de Covid-19 e síndromes gripais, a
necessidade de evitar internações e

TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos

mortes em decorrência das novas variantes Delta e
Ômicron, o procurador-geral
de justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação,
em 6 de janeiro, a todos os
prefeitos do Maranhão indicando a adoção de medidas
de segurança sanitária.

de Covid-19, o MPMA adotou o regime de trabalho
remoto entre os dias 7 e 31 de
janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As
reuniões de trabalho, cursos, eventos em geral e
demais atividades que exijam o

O Ministério Público do
Maranhão recomenda o uso obrigatório de máscaras
em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.

encontro de pessoas deverão ocorrer em ambiente
exclusivamente virtual. O
trabalho remoto se aplica a todos os promotores,
procuradores de justiça e
servidores da instituição.

Também foi recomendada a
As atividades incompatíveis
proibição de festividades e demais eventos que
possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto
durar o estado de emergência sanitária decorrente da
pandemia.

com o trabalho remoto, a exemplo de protocolo,
execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo
respectivo chefe imediato ou pelo Diretor da
Promotoria de Justiça respectiva.

No documento, Eduardo
O atendimento ao público
Nicolau recomendou aos gestores municipais para
negarem licenças e autorizações
para festividades e demais eventos privados que
possam ocasionar qualquer tipo
de aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as
medidas administrativas e judiciais necessárias para
impedir a ocorrência de

ocorrerá preferencialmente de forma remota, por
telefone celular institucional,
disponível no site mpma.mp.br. Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria
do Ministério Público do Estado do Maranhão
(WhatsApp: (98) 99137-1298, e-mail
ouvidoria@mpma.mp.br e contas da Ouvidoria nas
redes sociais, buscando o nome
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de usuário "ouvidoriampma").
Em caso de atendimento
excepcionalmente presencial, os protocolos das
Promotorias de Justiça de todo o
Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça atenderão
no horário de 8h às 13h
Redação: Johelton Gomes
(CCOM-MPMA)
Site:
https://falandoseriobacabal.blogspot.com/2022/01/mpma
-recomenda-medidas-de-seguranca.html
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Câmara de Santa Inês paga R$ 16 mil por 17
quadros com fotos de vereadores
gilbertoleda

o vereador Josino Catarino, e aguarda retorno.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Inês,
vereador Josino Catarino (Republicanos), tornou-se
alvo de um inquérito civil instaurado pelo Ministério
Público depois de pagar mais de R$ 16 mil pela
confecção de 17 quadros com fotos dos atuais
vereadores da Casa.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2022/01/10/camara-desanta-ines-paga-r-16-mil-por-17-quadros-com-fotos-devereadores/

Segundo denúncia investigada pela promotora Larissa
Sócrates de Bastos, o chefe do Legislativo local pagou
R$14.438,00 à A P Silva Estúdio Fotográfico pelas
molduras, mais R$ 2 mil pelas fotografias.
Apesar de confirmada a contratação, "após diligências
informais", de acordo com relato da representante do
Ministério Público, "não consta qualquer informação
sobre a aludida contratação no sítio eletrônico do
SACOP-TCE/MA" - sistema de acompanhamento de
licitações e contratos do Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão.
A promotora também destacou que já tramita no MP
um inquérito que apura justamente a falta de
transparência da Câmara de Santa Inês.
"Tramita neste órgão de execução o Inquérito Civil nº
020/2021-1ªPJSI, o qual tem por objeto averiguar a
ocorrência de supostas irregularidades decorrentes da
ausência de informações (legislação municipal) no
Portal da Transparência da Câmara Municipal de
Vereadores de Santa Inês/MA", destacou Bastos.
Ao instaurar o inquérito, ela concede prazo de dez dias
para que a Câmara apresente cópia do processo
administrativo que culminou com a contratação, e
solicita informações como ordens de empenho; notas
de liquidação; ordens de fornecimento ou serviço;
designação do fiscal do contrato; designação do
ordenador de despesas; designação do responsável
pela contabilidade; comprovação de entrega do
material ou prestação efetiva do serviço; nota fiscal ou
documento do respectivo crédito; ordens de
pagamento; comprovantes das condições de
habilitação e qualificação a cada pagamento; e
comprovante de transferência bancária.
Outro lado
O Blog do Gilberto Léda tentou contato por email com
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MARANHÃO - MPMA recomenda medidas
de segurança para prevenção da Covid-19
Walkir Marinho

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.
O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.

disponível no site mpma.mp.br . Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail [email protected] e contas da Ouvidoria nas
redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").
Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 8h às 13h. (CCOM-MPMA)
Site: https://horaextra.slz.br/2022/01/10/maranhao-mpmarecomenda-medidas-de-seguranca-para-prevencao-dacovid-19/

Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.
No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.
TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.
O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
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Procurador-geral de justiça Eduardo Nicolau
recomenda a prefeitos negarem licenças para
festas privadas que ocasionem aglomeração
John Cutrim

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.

O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
disponível no site mpma.mp.br. Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e contas da Ouvidoria
nas redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").

O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.

Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 8h às 13h.

Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.

Site: https://johncutrim.com.br/procurador-geral-dejustica-eduardo-nicolau-recomenda-a-prefeitosnegarem-licencas-para-festas-privadas-que-ocasionamaglomeracao/

No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.
TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.
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PGJ pede proibição de festas após aumento
de casos da Covid-19 no Maranhão
O Ministério Público, por meio do procurador geral
de Justiça, Eduardo Nicolau, emitiu uma
Recomendação pedindo a proibição de festas devido
ao aumento de casos da Covid-19 em todo o
Maranhão.
O documento foi destinado ao governador do Estado,
Flávio Dino (PSB), e aos prefeitos maranhenses.
Segundo informações, além da proibição das
festividades,como vaquejadas, festejos, carnaval e
similares, o procurador requereu também a negativa
de licenças e autorizações para festividades e demais
eventos privados que possam ocasionar qualquer tipo
de aglomeração, enquanto durar a emergência
sanitária decorrente da pandemia de Covid-19.
Eduardo Nicolau sugeriu a Dino e aos gestores
municipais que decretem o uso obrigatório de
máscaras em locais públicos e privados, fechados ou
abertos.
Na sexta-feira (7), o chefe do Palácio dos Leões já
havia editado um novo decreto declarando a
obrigatoriedade do uso de máscaras em locais
fechados em todo o estado (reveja aqui) .
Até o momento, não há qualquer sinalização por parte
do governador ou prefeitos sobre o cumprimento da
Recomendação.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site: https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/01/pgjpede-proibicao-de-festas-apos-aumento-de-casos-dacovid-19-no-maranhao/
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MPMA recomenda medidas de segurança
para prevenção da Covid-19 no Maranhão
O Cubo

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.
O Ministério Público do Maranhão recomenda o uso
obrigatório de máscaras em locais públicos e privados,
fechados ou abertos; e a observância do
distanciamento de segurança.
Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.
No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.

disponível no site mpma.mp.br. Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e contas da Ouvidoria
nas redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").
Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 8h às 13h.
Leia mais Notícias em ocuboblog.com e nos sigam nas
redes sociais: Facebook , Twitter , Telegram ,
Instagram e Tiktok . Colabore com mais informações
nos enviando através do telefone e whatsapp (98)
98506-2064 ou pelo e-mail ocuboblog@gmail.com
Ou mande um pix para ocuboblog@gmail.com
Site: https://ocuboblog.com/2022/01/10/mpmarecomenda-medidas-de-seguranca-para-prevencao-dacovid-19-no-maranhao/

TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.
O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
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Procurador-geral de justiça Eduardo Nicolau
recomenda a prefeitos negarem licenças para
festas privadas que ocasionem aglomeração
Werbeth Saraiva

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19
e síndromes gripais, a necessidade de evitar
internações e mortes em decorrência das novas
variantes Delta e Ômicron, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, emitiu Recomendação, em 6
de janeiro, a todos os prefeitos do Maranhão indicando
a adoção de medidas de segurança sanitária.
Também foi recomendada a proibição de festividades
e demais eventos que possam gerar qualquer tipo
aglomeração, a exemplo de vaquejadas, festejos,
carnaval e similares, enquanto durar o estado de
emergência sanitária decorrente da pandemia.

do Estado do Maranhão (WhatsApp: (98) 99137-1298,
e-mail [email protected] e contas da Ouvidoria nas
redes sociais, buscando o nome de usuário
"ouvidoriampma").
Em caso de atendimento excepcionalmente
presencial, os protocolos das Promotorias de Justiça
de todo o Estado e o da Procuradoria Geral de Justiça
atenderão no horário de 8h às 13h.
Site: https://werbethsaraiva.com.br/2022/01/procuradorgeral-de-justica-eduardo-nicolau-recomenda-a-prefeitosnegarem-licencas-para-festas-privadas-que-ocasionemaglomeracao/

No documento, Eduardo Nicolau recomendou aos
gestores municipais para negarem licenças e
autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração. Além disso, os prefeitos foram
orientados a adotar todas as medidas administrativas
e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e eventos, especialmente no carnaval.
TELETRABALHO
Em razão do aumento de casos de Covid-19, o MPMA
adotou o regime de trabalho remoto entre os dias 7 e
31 de janeiro. Todos os prazos dos procedimentos
extrajudiciais ficam suspensos. As reuniões de
trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades
que exijam o encontro de pessoas deverão ocorrer em
ambiente exclusivamente virtual. O trabalho remoto se
aplica a todos os promotores, procuradores de justiça
e servidores da instituição.
As atividades incompatíveis com o trabalho remoto, a
exemplo de protocolo, execução de mandados e
transporte, serão executadas mediante rodízio, cuja
escala será elaborada pelo respectivo chefe imediato
ou pelo Diretor da Promotoria de Justiça respectiva.
O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente
de forma remota, por telefone celular institucional,
disponível no site mpma.mp.br. Estão disponíveis
também os canais da Ouvidoria do Ministério Público
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MPMA quer que Flávio Dino revogue a
flexibilização do uso de máscaras
Valber Alves

MPMA via procuradoria geral de justiça emitiu
recomendação ao governador do Maranhão Flávio
Dino para que seja decretado o fim da flexibilização do
uso de máscara em todo estado, na semana passada
o governador voltou a cobra o uso de máscaras em
locais fechados mesmo nos municípios com mais de
70% da população adulta já vacinada.
Tags: MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2022/01/10/RDIOCLUBEFM9
81AAILNDIAMA-09.04.48-09.06.02-1641824514.mp3
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MPMA recomendou o uso de máscaras ao
governo do estado mesmo em lugares
abertos
Clóvis Cabaleu

Segundo o procurador-geral de justiça do Maranhão
Eduardo Nicolau, emitiu as recomendações ao
governador do estado e aos prefeitos maranhenses
em razão do número de contaminações por covid-19
no estado, o MPMA recomenda que os gestores
estadual e municipal proíbam a realização de
vaquejadas e outros festejos.
Tags: MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2022/01/10/RDIOMIRANTEF
M961SOLUSMA-12.33.43-12.37.01-1641834445.mp3
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Grande São Luís teve 34 homicídios só no
mês de dezembro de 2021
A Grande São Luís registrou 34 mortes violentas
somente entre os dias 01 e 31 de dezembro, segundo
dados da Secretaria de Segurança Pública do
Maranhão.
Segundo os números, foram 32 homicídios dolosos e 2
latrocínios (roubo seguido de morte), a maioria em São
Luís. De todos os crimes. 29 foram cometidos por
arma de fogo. Os dados também apontam que a
maioria dos assassinatos ocorreu durante a noite, com
vítimas jovens e idade entre 15 e 25 anos.
São Luís - 21 homicídios (induindo 2 latrocínios) Paço
do Lumiar - 3 homicídios
São José de Ribamar - 7 homicídios
Raposa - 2 homicídios
Em outubro, foram 25 mortes violentas, e. em
novembro, foram 28, incluindo três latrocínios. No ano,
foram 326 assassinatos, o que leva a uma média de
0,89 homicídios por dia, em 2021. Os meses mais
violentos foram janeiro, com 37 assassinatos, e junho
com 36.Do G1/MA
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/09e10012022
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MP segue investigações sobre pastor acusado
de receber salário sem trabalhar em Codó
No final de 2020, o Vereador Max Tony Oliveira de
Sousa foi acusado de receber salário sem trabalhar. A
acusação partiu de um blog local, e revoltou grande
parte da população codoense.
Em 2021, membros da sociedade protocolaram a
denúncia na 1ª Promotoria de Justiça de Codó,
resultando na abertura de Inquérito Civil para apurar
se, de fato, o Vereador Pastor Max estaria recebendo
sua remuneração sem exercer as suas funções no seu
local de trabalho ou em qualquer outro além da
Câmara Municipal.
Ofícios foram encaminhados para a Secretaria
Municipal de Educação de Codó, assim como para a
Escola Municipal Ananias Murad, solicitando os
comprovantes de frequência do denunciado e outras
informações.

O prazo para encerramento do Inquérito Civil está
previsto para 18/06/2022.
Caso seja comprovada a eventual improbidade
administrativa, o Vereador Pastor Max poderá ter o
mandato cassado, além de ressarcir ao município de
Codó todos os valores recebidos no período de 2016 a
2020.
Fonte: Blog da Ramyria Santigo
Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/12427mp-segue-investigacoes-sobre-pastor-acusado-dereceber-salario-sem-trabalhar-em-codo

Todas as repostas foram consideradas como
insuficientes para o aprofundamento da investigação.
Destaque para a resposta da gestora da Escola
Ananias Murad que, ao responder o ofício, prestou
uma informação "inusitada e inaceitável", segundo o
próprio MPMA.
De acordo com a gestora, em razão das reformas da
Escola, "o acervo documental da escola foi alojado em
diversos prédios, resultando na perda de documentos,
livros, materiais e registros da unidade escolar. Assim,
os livros de pontos dos servidores foram extraviados
no curso dessas mudanças que a escola foi
submetida".
A resposta da gestora escolar não convenceu o
Promotor de Justiça, Carlos Augusto Soares, que
determinou o comparecimento da mesma na 1ª
Promotoria de Justiça de Codó, para melhor
esclarecimento dos fatos.
Ouvida a Gestora da Escola Ananias Murad, ficou
claro que o investigado não trabalhou naquela escola
no período de 2009 a 2020, por estar cedido, nesse
período, à Secretaria de Educação do município.
Diante do exposto, um novo ofício foi encaminhado à
Secretária Municipal de Educação, solicitando o envio
das cópias de atos assinados pelo investigado, mês a
mês, por amostragem, no período de 2016 a 2020.
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Quinto camponês é assassinado em dois anos
na região de Arari
Redação

Nesse sábado, dia 08, morreu o lavrador José
Francisco Lopes Rodrigues, o "Quiqui" de 58 anos. Ele
estava internado em São Luís desde o dia 3 de
janeiro, quando foi atingido por tiros em sua própria
casa, na comunidade Cedro em Arari - região da
Baixada Maranhense.
O crime pode ter ligação por conflitos agrários entre
grileiros e lavradores. Na ocasião, a neta da vítima, de
apenas 10 anos, também foi atingida e levada ao
hospital, mas não corre risco de morte.
De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram
armados na localidade e efetuaram os disparos.
Quiqui e a neta foram levados a um hospital da cidade,
mas, devido à gravidade dos ferimentos, o lavrador
precisou ser transferido para a capital. No entanto, não
resistiu e foi a óbito.
A Delegacia de Arari está investigando o caso, mas,
até o momento, ninguém foi preso.
Em nota, o PSTU se solidarizou às famílias dos
lavradores do movimento Fóruns e Redes de
Cidadania, assassinados em disputas de terras.
"Lutaremos para que estes crimes não caiam no
esquecimento e que seja feita justiça. É preciso
continuar a luta pela realização de uma reforma
agrária que assegure terra e condições de produção
aos camponeses pobres", diz trecho da nota.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2022/01/10/quintocampones-e-assassinado-em-dois-anos-na-regiao-dearari/
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NOTA PÚBLICA CÂMARA MUNICIPAL
DE AÇAILÂNDIA
A Câmara Municipal de Açailândia, manifesta-se
veemente contra todos os atos de intolerância,
violência e de discriminação
racial. O racismo, em pleno século XXI, é inaceitável
e deve ser firmemente
combatido para proteger pessoas de atitudes
preconceituosas.
A Convenção Internacional sobre a Eliminação de
Toda as Formas de Discriminação Racial da
Organização das Nações Unidas (ONU)
afirma a necessidade de eliminar rapidamente a
discriminação racial em todo o
mundo, em todas as suas formas e manifestações, e
de assegurar a compreensão e
o respeito à dignidade da pessoa humana.
Não cabe a esta Câmara Municipal julgar o
ocorrido dias atrás com o Jovem Gabriel Silva, que foi
vítima de uma violência
bárbara a quem esta Casa se solidariza. O caso que
teve repercussão nacional e
que já está nas mãos da justiça, que seja rapidamente
concluído, e caso haja a
comprovação de injúria racial, que os culpados sejam
punidos na forma Lei.
https://www.instagram.com/p/CYjZMyPuGUi/?utm_me
dium=share_sheet
Site: https://folhadecuxa.blogspot.com/2022/01/notapublica-camara-municipal-de.html
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MPMA quer que Flávio Dino revogue a
flexibilização do uso de máscaras
Valber Alves

MPMA via procuradoria geral de justiça emitiu
recomendação ao governador do Maranhão Flávio
Dino para que seja decretado o fim da flexibilização do
uso de máscara em todo estado, na semana passada
o governador voltou a cobra o uso de máscaras em
locais fechados mesmo nos municípios com mais de
70% da população adulta já vacinada.
Tags: MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2022/01/10/RDIOCLUBEFM9
81AAILNDIAMA-09.04.48-09.06.02-1641824514.mp3
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MPMA recomendou o uso de máscaras ao
governo do estado mesmo em lugares
abertos
Clóvis Cabaleu

Segundo o procurador-geral de justiça do Maranhão
Eduardo Nicolau, emitiu as recomendações ao
governador do estado e aos prefeitos maranhenses
em razão do número de contaminações por covid-19
no estado, o MPMA recomenda que os gestores
estadual e municipal proíbam a realização de
vaquejadas e outros festejos.
Tags: MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2022/01/10/RDIOMIRANTEF
M961SOLUSMA-12.33.43-12.37.01-1641834445.mp3
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