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30 cães são abandonados em casa no
Maranhão
Por g1 MA - São Luís

Moradores do bairro Maiobão, em Paço do Lumiar,
situado na Região Metropolitana de São Luís,
reclamam da situação de 30 cães abandonados em
uma casa. Há mais de uma semana, a dona do imóvel
saiu e não voltou.
De acordo com os moradores, de longe é possível
ouvir os latidos e sentir o mau cheiro que vem da casa.
Por dentro, a situação é chocante. Os vizinhos
conseguiram entrar e se espantaram com a situação
dos cães; muitos estão machucados e doentes.

uma sobrinha teria levado a mulher, que estava
doente. Enquanto ela não retorna, os vizinhos se viram
para cuidar dos animais e pedem ajuda para que os
cães sejam resgatados.
A assistente social Maria de Fátima Santos, que
também é moradora do bairro, revela que a situação
só tende a piorar se nada for feito. "Os animais estão
sem ninguém. A casa totalmente abandonada. A
tendência é piorar mais a situação", finalizou.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/02/07/30caes-sao-abandonados-em-casa-no-maranhao.ghtml

A sujeira deixa o local insalubre e inadequado para o
convívio dos animais. Os animais ficaram
completamente abandonados. Incomodados pelos
latidos e pelo mau cheiro, os moradores aproveitaram
a porta do quintal que ficou aberta e estão alimentando
os animais.
A secretária Lilian Gomes, que é moradora do local,
diz que a comunidade está incomodada com a
situação. "Nós todos estamos incomodados e,
inclusive, eu tenho uma vizinha, que, é praticamente é
minha mãe, está internada por conta dessa situação
caótica porque, além dos maus tratos com os animais,
é muita sujeira. Tem carne podre aí dentro, tem rato
morto. Enfim, tem uma sucessão de coisas que está
nos incomodando e atingindo a nossa saúde".
De acordo com a presidente da Comissão de Defesa e
Proteção dos Animais da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Alynna Almeida, abandonar animais é
considerado maus tratos. Segundo Alynna Almeida,
este crime tem aumentado durante a pandemia.
"A OAB tem recomendado a população que sempre
que ela verificar um número crescente de maus tratos
dos animais e, claro, abandono também que ela
proceda com a denúncia nos órgãos do Ministério
Público de Delegacia do Meio Ambiente através de
fotos e vídeos com máximo de informação que ela
puder. Isso também enquadra aqueles gatinhos que
são feitos no sítio dos gatos, nas praças, em vias
públicas. O máximo de informação possível", explicou
Alynna Almeida
Ninguém mais teve notícias da idosa que tomava
conta dos animais. O que os vizinhos sabem é que
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CALADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DE
POÇÃO DE PEDRAS PARECE ESTAR
NUM SONO PROFUNDO
Leandro de Sá

Menu
Em Poção de Pedras parece que o Ministério Público
está num sono profundo diante das denúncias
constantes que surgem na cidade. O MP nem mesmo
toma um posicionamento a respeito. Recentemente,
aqui mesmo no BLOG DO DE SÁ , foram feitas
denúncias sobre pessoas que são funcionárias
fantasmas na cidade, que moram em outros
municípios e nunca pisaram um dia sequer para dar
expediente na pequena Poção de Pedras. Outra
denúncia já feita, inclusive no MP, dá conta de que a
prefeitura do município vem contratando pessoas de
forma irregular, justamente aqueles apadrinhados do
prefeito, Francisco Pinheiro.
E TOME LENTIDÃO.
O BLOG DO DE SÁ tomou conhecimento que a
promotoria apenas encaminhou um ofício ao prefeito
sobre tais denúncias e até agora nada foi efetivado
pela promotoria do município sobre as tais denúncias,
que são graves no tocante ao erário de Poção de
Pedras.

O Ministério Público já sabe de todas as denúncias,
porém até o presente momento a população não viu
uma fiscalização efetiva do MP referente a esses
desmandos. Não é algo que seja invisível ao MP. Tudo
já é de conhecimento. O BLOG DO DE SÁ está a
disposição da prefeitura do município para quaisquer
esclarecimentos sobre está denúncia, assim como
também do Ministério Público que foi citado aqui
também. Veja os documentos abaixo:
Francisco Pinheiro, prefeito
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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Site: https://www.blogdodesa.com.br/calado-ministeriopublico-de-pocao-de-pedras-parece-estar-num-sonoprofundo/

MAIS DEÚNCIAS GRAVES
1- De acordo com informantes do BLOG DO DE SÁ,
na cidade de Poção de Pedras outra denúncia é sobre
o abatimento de gado na cidade que é feito de forma
clandestina em meio ao mato. Isso vem acontecendo
há anos e nada foi feito até agora para que a situação
seja resolvida.
2- Existem denúncias, como mostra o documento
abaixo encaminhado ao Ministério Público, de
vereadores ligados ao prefeito que recebem sem
trabalhar na folha de pagamento do município. Além
disso, muitas outras pessoas, como mensura o
documento abaixo encaminhado ao blog, nunca deram
um dia de expediente para o município, mas recebem
dos cofres da prefeitura poçãopedrense.
O MP JÁ SABE DE TUDO, E AÍ?
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MPMA abre inquérito civil para apuração de
possível enriquecimento ilícito do atual
prefeito de Codó
Alberto Barros

Segundo o inquérito o MPMA suspeita que o prefeito
de Codó tenha enriquecido da noite para o dia, pois, o
Ministério público do estado por seu representante
legal titular da primeira promotoria de justiça da
comarca de Codó Carlos Augusto Soares abriu o
inquérito civil para apuração de atos de improbidade
administrativa importando em enriquecimento ilícito
pelo atual prefeito de Codó onde o MPMA enviou
ofício aos cartórios de registro de imóveis de Codó e
de São Luís solicitando que informe a cerca de algum
imóvel que tenha sido registrado em nome do prefeito
e ao DETRAN se houver registro de algum veículo no
mesmo nome no período de 02 de janeiro de 2021 a
02 de janeiro de 2022.
Tags: MPMA
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2022/02/07/RDIOFCFM965C
ODMA-06.45.26-06.49.54-1644230537.mp3
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EM BARRA DO CORDA, FUNCIONÁRIO
DO HOSPITAL DO ESTADO GANHA
LICITAÇÃO MILIONÁRIA
Leandro de Sá

Menu
Flávio Dino e Carlos Lula entregaram, na última
segunda-feira (31), o Hospital Regional de Barra do
Corda. Além da população que irá ser beneficiada, um
médico do município nomeado como diretor clínico do
novo hospital, já fatura milhões em contratos, muito
antes da inauguração. Ele é um dos aliados do
secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula no
município.

Lula seja condenado por fraude e dispensa ilegal de
licitação, em concurso material, e à reparação aos
cofres públicos no valor dos danos causados. Se
condenado, além de pagamento de multa, o secretário
de Saúde do Maranhão pode também pegar até nove
anos de prisão. O blog está a disposição dos citados
aqui na matéria par quaisquer esclarecimento. Segue
abaixo os documentos:
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Email Youtube Instagram

De acordo com dados da Receita Federal a nova
empresa de Brandes e de sua esposa que também é
sócia, Dra. Tarcila, a Central Médicos LTDA foi aberta
em 27/07/2021 e já fechou quatro contratos por
dispensa de licitação no valor de R$ 2.643.900,00
através da Secretaria de Saúde do Maranhão.

Direitos Autorais © 2022 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Personalizado por: JOERI
Site: https://www.blogdodesa.com.br/em-barra-do-cordafuncionario-do-hospital-do-estado-ganha-licitacaomilionaria/

Apesar da licitação ser um processo administrativo
que visa assegurar a igualdade de condições a todos
que queiram realizar um contrato com o poder público,
que estabelece formas para selecionar a proposta
mais vantajosa para gestão. Neste caso, a única que
teve vantagem foi a empresa de Dr. Adriano, que não
teve competição.
Entre os serviços oferecidos pela contratante, estão a
prestação de serviços de saúde em cirurgia geral, para
atender as necessidades do Hospital Regional de
Barra do Corda, entre outros.
Não é a primeira vez que o secretário Carlos Lula é
suspeito de favorecer uma empresa, ele foi alvo de
uma investigação da Polícia Federal e da CGU
(Controladoria-Geral da União), a qual aponta que Lula
também favoreceu o Instituto de Desenvolvimento e
Apoio à Cidadania (IDAC), em uma dispensa ilegal de
licitação para implantação, custeio e gestão da
Unidade de Pronto Atendimento de Chapadinha.
Recentemente, o BLOG DO DE SÁ mostrou que a
gestora regional de saúde de Codó, Maria Paz,
também tem uma empresa com licitação no governo.
Com base nas investigações, a Procuradoria Regional
da República da 1ª Região (PRR-1) quer que Carlos
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Projeto amplia cadastro de estupradores e
inclui condenados por outros crimes contra a
mulher
Leonardo

Cadastro será mantido e regulamentado pelo
Conselho Nacional de Justiça

A atualização periódica do CNPC Mulher deverá
excluir informações referentes a condenados que já
cumpriram a totalidade da pena ou tiveram a pena
extinta ou ainda em caso de prescrição do delito.

Autora acredita que proposta pode colaborar no
combate à violência contra a mulher

Tramitação

O Projeto de Lei 1012/20 cria o Cadastro Nacional de
Pessoas Condenadas por Crime de Feminicídio,
Estupro, Violência Doméstica e Familiar contra a
mulher (CNPC Mulher). O texto do Senado está sendo
analisado pela Câmara dos Deputados.

O projeto será analisado pelas comissões de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;
de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania. Depois, seguira para o
Plenário.

Autora do projeto, a senadora Kátia Abreu (PP-TO)
explica que o Brasil já conta com um cadastro
unificado de informações sobre condenados por
estupro. Ela avalia que, ao ampliar a base de dados
para incluir outros crimes, a proposta pode colaborar
no combate à violência contra a mulher.

Reportagem - Murilo Souza

"O cadastro atual se encontra no Conselho Nacional
de Justiça [CNJ] e a nossa ideia é também incluir
nesse cadastro os condenados por estupro de
vulnerável, feminicídio, lesão corporal contra a mulher,
perseguição contra a mulher e violência psicológica",
disse a senadora.

Edição - Ana Chalub
Com informações da Agência Senado
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/projeto-ampliacadastro-de-estupradores-e-inclui-condenados-poroutros-crimes-contra-a-mulher/

O texto que chega à Câmara estabelece que o
cadastro será mantido e regulamentado pelo CNJ, e
que terá como objetivo apoiar políticas públicas de
combate à violência contra a mulher. O acesso aos
dados será garantido apenas a agentes públicos,
principalmente profissionais da segurança pública e
do sistema de Justiça.
Serão incluídos dados de condenados em primeira
instância por crimes violentos contra a mulher
definidos no Código Penal: feminicídio, estupro,
estupro de vulnerável, lesão corporal praticada contra
a mulher perseguição contra a mulher e violência
psicológica contra a mulher.
O cadastro conterá as seguintes informações dos
condenados: perfil genético, idade, sexo, raça/etnia,
profissão, escolaridade, CPF, e anotação de eventual
reincidência.
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