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MPMA participa de reunião para discutir
falta de vagas em escolas municipais na
Cidade Operária
O Ministério Público do Maranhão participou na
última quarta-feira, por meio da 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa da Educação de São Luís, de uma
reunião no Centro de Ensino Maria Aragão, para tratar
da falta de vagas na rede municipal de ensino em
escolas na região da Cidade Operária.
Organizada pelo Fórum dos Direitos da Criança e do
Adolescente e pelo Conselho Tutelar da Cidade
Operária e Cidade Olímpica, a reunião contou com a
presença do promotor de Justiça Lindonjonsom
Gonçalves de Sousa.
Também participaram o defensor público Davi Rafael
Silva Veras, do Núcleo de Defesa da Criança e do
Adolescente da DPE, e os covereadores do Coletivo
Nós Jhonatan Soares, Raimunda Oliveira e Enilson
Costa Ribeiro, integrantes de conselhos tutelares, pais
e mães de estudantes da Cidade Operária e bairros
adjacentes e a presidente do Sindicato dos
Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São
Luís (Sindeducação), Regina Sheila Bordalo.
Convidada, a Secretaria Municipal de Educação
(Semed) não mandou representante. Segundo Sandra
Silva, integrante do Fórum dos Direitos da Criança e
do Adolescente da Cidade Operária e Cidade
Olímpica, criado em 1999, a entidade luta, desde
então, pela ampliação da oferta de vagas nas escolas
públicas para as crianças e adolescentes da área.
Site: https://cdndigitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue867c316d974d1d526d0f9106f4d01c55.pdf
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MPMA participa de reunião para discutir
falta de vagas em escolas municipais na
Cidade Operária
O Ministério Público do Maranhão participou nesta
quarta-feira, por meio da 2a Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação de São Luís, de uma reunião no
Centro de Ensino Maria Aragão, a respeito da falta de
vagas na rede municipal de ensino em escolas na
região da Cidade Operária.
Organizada pelo Fórum dos Direitos da Criança e do
Adolescente e pelo Conselho Tutelar da Cidade
Operária e Cidade Olímpica, a reunião contou com a
presença do promotor de Justiça Lindonjonsom
Gonçalves de Sousa.
Também participaram o defensor público Davi Rafael
Silva Veras, do Núcleo de Defesa da Criança e do
Adolescente da DPE, e os covereadores do Coletivo
Nós Jhonatan Soares, Raimunda Oliveira e Enilson
Costa Ribeiro, integrantes de conselhos tutelares, pais
e mães de estudantes da Cidade Operária e bairros
adjacentes e a presidente do Sindicato dos
Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São
Luís (Sindeducação), Regina Sheila Bordalo.

"Precisamos garantir a educação das nossas crianças,
para transformara realidade delas, evitando que sejam
conquistadas pela criminalidade", destacou.
Também conselheiro tutelar da região da Cidade
Operária e Cidade Olímpica, Diego Mesquita enfatizou
a conexão existente entre a falta de vagas nas escolas
e o crescimento da violência contra crianças e
adolescentes, identificado por meio do aumento do
número de processos no Programa de Proteção a
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
(PPCAAM)."Se o Conselho Tutelar está identificando
que há falta de vagas para atender a demanda e, ao
mesmo tempo, existe um aumento de processos no
PPCAAM, então só podemos concluir que estão
faltando escolas", argumentou.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia18-02-2022/

Convidada, a Secretaria Municipal de Educação
(Semed) não mandou representante.
Segundo Sandra Silva, integrante do Fórum dos
Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade
Operária e Cidade Olímpica, criado em 1999, a
entidade luta, desde então, pela ampliação da oferta
de vagas nas escolas públicas para as crianças e
adolescentes da área.
"Desde 1999, nós lutamos por políticas públicas para a
educação. Todo ano faltam escolas para as nossas
crianças. Na nossa região, são mais de 40 bairros e
temos poucas creches e escolas do ensino
fundamental", reclamou.
A conselheira tutelar Clara Farias informou que,
atualmente, há uma demanda de 58 vagas em escolas
da rede pública municipal de ensino que já foi
formalizada junto à Semed. Acrescentou que esse
número já foi maior, mas o próprio Conselho
providenciou matrículas junto ao sistema de inscrição
on-line do município ou requerendo diretamente aos
gestores das escolas de ensino fundamental.
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ATENÇÃO MP! Chuvas fortes na região
tocantina e riscos de novos alagamentos
podem estar ligados à UHE Estreito
Jadson Pires

Autoridades silenciam perante possibilidade de nova
tragédia na região tocantina
O Ministério Público do Maranhão, o governo do
estado e demais órgãos de controle precisam atuar
urgentemente para averiguar possíveis falhas no
monitoramento dos níveis das barragens na Usina
Hidrelétrica de Estreito - UHE, que é comandada pela
empresa Vale, a mesma empresa que devastou uma
cidade inteira e matou centenas de pessoas em
Mariana em Minas Gerais.
Segundo dados meteorológicos, as chuvas voltaram a
se intensificar na região tocantina e expectativa é de
índice pluviométrico acima da média.
Ainda no mês de Dezembro, do ano passado (2021),
uma análise de monitoramento realizado pela Agência
Nacional de Águas - ANA e pelo Operador Nacional do
Sistema Elétrico - ONS, apontou a possíveis erros
técnicos no nível dos reservatórios da Usina
Hidrelétrica de Estreito - UHE.
Entidades suspeitam que a operação nas barragens,
comportas e fortes chuvas ocasionaram alagamentos
em várias cidades do Maranhão, com maior
intensidade, na cidade de Imperatriz.
Em tempo: a empresa Vale continua sem responder à
matérias veiculadas aqui neste Blog.
E mais: as autoridades maranhenses parecem que só
tomarão conta do caso, quando uma nova tragédia
acontecer.
Pra fechar: todo mundo que silencia poderá ser
responsável por possível nova tragédia.
Fonte: Blog do Filipe Mota
Site: https://observatoriodablogosfera.com/atencao-mpchuvas-fortes-na-regiao-tocantina-e-riscos-de-novosalagamentos-podem-estar-ligados-a-uhe-estreito/
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PREFEITURA DE COROATÁ É
INVESTIGADA POR ESQUEMA EM
LICITAÇÃO MILIONÁRIA
Leandro de Sá

Menu
A Prefeitura de Coroatá está no bojo de uma
investigação que apura um suposto esquema em uma
licitação milionária.
O inquérito foi instaurado pela promotora de Justiça da
cidade, Aline Albuquerque Bastos, que, com base em
uma apuração preliminar decidiu aprofundar os fatos
abrindo o procedimento investigatório.
A promotora vai verificar a suspeita de irregularidade
na Licitação modalidade Pregão Presencial nº
022/2019 - CPL , cujo objeto é aquisição de material
de limpeza e descartável. O valor do processo
licitatório foi orçado em R$ 2.127.537,09 milhões.
Caso seja confirmada, o Executivo Municipal poderá
ser alvo de uma Ação Civil Pública.
Como parte das diligências, a promotora requisitou
que o prefeito encaminhe todo o processo da licitação
do pregão presencial 022/2019 para ser analisado pela
equipe técnica do Ministério Público.
Fonte: Neto Ferreira
Luís Filho, prefeito
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Email Youtube Instagram
Direitos Autorais © 2022 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Personalizado por: JOERI
Site: https://www.blogdodesa.com.br/prefeitura-decoroata-e-investigada-por-esquema-em-licitacaomilionaria/
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Prefeitura de Coroatá é investigada por
esquema em licitação de R$ 2,1 milhões
Prefeitura de Coroatá está no bojo de uma
investigação que apura um suposto esquema em uma
licitação milionária.
O inquérito foi instaurado pela promotora de Justiça da
cidade, Aline Albuquerque Bastos, que, com base em
uma apuração preliminar decidiu aprofundar os fatos
abrindo o procedimento investigatório.
Bastos vai verificar a suspeita de irregularidade na
Licitação modalidade Pregão Presencial nº 022/2019 CPL , cujo objeto é aquisição de material de limpeza e
descartável. O valor do processo licitatório foi orçado
em R$ 2.127.537,09 milhões.
Caso seja confirmada, o Executivo Municipal poderá
ser alvo de uma Ação Civil Pública.
Como parte das diligências, a promotora requisitou
que o prefeito encaminhe todo o processo da licitação
do pregão presencial 022/2019 para ser analisado pela
equipe técnica do Ministério Público.
Do Blog do Neto Ferreira
Site: https://blogdominard.com.br/2022/02/prefeitura-decoroata-e-investigada-por-esquema-em-licitacao-de-r-21milhoes/
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Em Anapurus-MA prefeita cancela eventos
carnavalesco mas convida população para 5
dias de folia em Balneário de sua
propriedade
Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço .

Assinar: Postar comentários (Atom)

Esse ditado popular caiu muito bem para a prefeita de
Anapurus, Vanderly Monteles que decretou nesta
quinta-feira (17) o cancelamento de todos e quaisquer
evento que cause aglomeração no município durante o
período carnavalesco .

Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço .
Esse ditado popular caiu muito bem para a prefeita de
Anapurus, Vand...

A medida é uma recomendação do ministério público
da comarca de Brejo-MA, que enviou ofício a prefeita
na data do dia 14 de Janeiro, solicitando que a gestora
tomasse providências afim de evitar a expansão do
contágio da Covid-19 .
Porém só nesta quinta-feira 17/02/2022, a prefeita
resolveu acatar a orientação do ministério público e
publicar o Decreto de N° 11/2022 .
Mais o que tem causado estranheza é que mesmo
após ter publicado o novo decreto, a prefeita contínua
fazendo convites em suas redes sociais para eventos
no Balneário Paraíso Tropical o qual é proprietária .
Segundo card publicado pela prefeita Vanderly em
seus status no WhatsApp o balneário terá 5 dias de
eventos (de 26 de fevereiro à 02 de março) incluindo
transmissão de final de campeonato entre Flamengo e
Atlético-MG que geralmente atraí um grande número
de pessoas .

LUTO : Jovem Chapadinhense recorre ao suicídio em
São Luís
É com imenso pesar que informamos o falecimento do
jovem Chapadinhense Alef Valada da Silva, de 19
anos . Ocorrido na noite dest...
Chapadinhense tem número raqueado e registra
Boletim de Ocorrência (BO), após ser vítima de calúnia
e difamação nas redes sociais
Josivaldo Borges da Silva, Chapadinhenses casado e
pai de uma criança, registrou um boletim de ocorrência
na manhã desta terça-f...
Bandido é preso e amarrado por moradores após
invadir residência no Bairro Corrente
Blog Wagner Nascimento, 05 de Março de 2021 Um
ladrão se deu mal na noite desta quinta-feira (04),
após invadir uma residência ...
Jovem é morta a tiros durante assalto no Bairro Boa
Vista em Chapadinha

O que você acha dessa atitude da prefeita ?
Vamos seguir o exemplo da prefeita e cair na folia no
Balneário Paraíso Tropical ou vamos obedecer o
Decreto e ficar em casa ?

É com imenso pesar que informamos a morte da
jovem Chapadinhense Larissa Gomes, de 17 anos,
ocorrido na noite deste domingo (28)...

às

LUTO : Mais duas mortes são confirmadas por
COVID-19 em Chapadinha

Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest

É com imenso pesar que informo o falecimento de
mais dois Chapadinhenses vítima da COVID-19,
ocorrido nesta quarta-feira (26) . ...

Postagem mais antiga Página inicial

Recém-nascida engasgada com leite é salva por
Bombeiros em Chapadinha
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Uma recém-nascida foi salva pela equipe do corpo de
bombeiros da 5ª CIBM de Chapadinha na noite desta
terça-feira (13), após se ...
Bandidos armados tomam moto de assalto e deixam
vítima amarrado sem roupa
Na manhã desta quarta-feira (14), três elementos
armados tomaram de assalto uma moto Yamara preta
Chassi : 9c6re2120j0012402 . N...
Acidente envolvendo carro e moto deixa vigilante em
estado grave, na Avenida Ataliba Vieira de Almeida em
Chapadinha
Uma colisão entre um veículo Renault e uma
motocicleta Honda Biz foi registrado na tarde desta
quarta-feira (17), no cruzamento ...
Motociclista invade sinal vermelho e provoca acidente
no Centro de Chapadinha
Um motociclista invadiu o sinal vermelho e provocou
um grave acidente na tarde desta sexta-feira (05) no
cruzamento das avenidas...
Bandidos são presos após confronto com a polícia
militar no Bairro Caterpillar em Chapadinha
Um tiroteio foi registrado na noite desta quinta-feira
(18). Na Travessa Coelho Neto, bairro Caterpillar em
Chapadinha, próximo ...
Sigilo Absoluto - Denuncie
Você mais saudável, você mais feliz
Qualidade em tudo que faz
Atendimento Domiciliar
Pizzaria e Lanchonete
99116-5488 / 98551-0343
A boa impressão é a que fica
Ver meu perfil completo
Tema Viagem. Tecnologia do Blogger .
Site:
https://blogwagnernascimento.blogspot.com/2022/02/em
-anapurus-ma-prefeita-cancela-eventos.html
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Homem é preso suspeito de manter mulher
em cativeiro durante três meses
Nessa quarta-feira (16), um homem foi preso em
flagrante, após sequestrar e estuprar uma mulher, em
Boa Vista do Gurupi. Segundo a Polícia Civil, a vítima
foi mantida em cativeiro, por três meses, em uma
região de mata fechada no município. O suspeito foi
identificado apenas pelas iniciais do seu nome M.B.S.,
e é natural de Governador Nunes Freire. A prisão do
sequestrador e o resgate da vítima foi feita pela
Delegacia de Carutapera, que é vinculada à 8ª
Delegacia Regional de Zé Doca.
A vítima tem 22 anos, morava em Carutapera, e foi
sequestrada por volta das 3h do dia 1° de novembro
de 2021. De acordo com a polícia, o homem conheceu
a vítima em Carutapera, e criou "uma certa obsessão"
por ela, sendo a mulher ainda casada.
As investigações apontam que o homem afirmava que
amava a vítima e que ela só poderia ser dele. Na
época, o suspeito ainda chegou a ameaçar de morte o,
até então, companheiro da vítima.
Os policiais chegaram ao cativeiro, por meio de
denúncias anônimas com a localização. A vítima
estava no povoado Sodrelândia, em Boa Vista do
Gurupi. Uma campana teria sido montada desde a
madrugada de quartafeira, e testemunhas ajudaram no
deslocamento por dentro da mata. De acordo com a
polícia, além de manter a jovem como refém, o
sequestrador fez ameaças aos moradores da região.
O sequestrador teria reagido à ação da Polícia Civil
com uma arma de fogo e acabou sendo atingido com
dois disparos.
Ele foi socorrido e levado ao hospital municipal de Boa
Vista do Gurupi. O suspeito cometeu os crimes de
tortura e estupro contra a vítima (além do crime de
sequestro), porte ilegal de arma de fogo contra a
sociedade e tentativa de homicídio qualificado contra
os policiais civis. (LUCIENE VIEIRA)
Site: https://cdndigitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue867c316d974d1d526d0f9106f4d01c55.pdf
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PREFEITURA DE COROATÁ É
INVESTIGADA POR ESQUEMA EM
LICITAÇÃO MILIONÁRIA
Leandro de Sá

Menu
A Prefeitura de Coroatá está no bojo de uma
investigação que apura um suposto esquema em uma
licitação milionária.
O inquérito foi instaurado pela promotora de Justiça da
cidade, Aline Albuquerque Bastos, que, com base em
uma apuração preliminar decidiu aprofundar os fatos
abrindo o procedimento investigatório.
A promotora vai verificar a suspeita de irregularidade
na Licitação modalidade Pregão Presencial nº
022/2019 - CPL , cujo objeto é aquisição de material
de limpeza e descartável. O valor do processo
licitatório foi orçado em R$ 2.127.537,09 milhões.
Caso seja confirmada, o Executivo Municipal poderá
ser alvo de uma Ação Civil Pública.
Como parte das diligências, a promotora requisitou
que o prefeito encaminhe todo o processo da licitação
do pregão presencial 022/2019 para ser analisado pela
equipe técnica do Ministério Público.
Fonte: Neto Ferreira
Luís Filho, prefeito
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Email Youtube Instagram
Direitos Autorais © 2022 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Personalizado por: JOERI
Site: https://www.blogdodesa.com.br/prefeitura-decoroata-e-investigada-por-esquema-em-licitacaomilionaria/
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Prefeitura de Coroatá é investigada por
esquema em licitação de R$ 2,1 milhões
Prefeitura de Coroatá está no bojo de uma
investigação que apura um suposto esquema em uma
licitação milionária.
O inquérito foi instaurado pela promotora de Justiça da
cidade, Aline Albuquerque Bastos, que, com base em
uma apuração preliminar decidiu aprofundar os fatos
abrindo o procedimento investigatório.
Bastos vai verificar a suspeita de irregularidade na
Licitação modalidade Pregão Presencial nº 022/2019 CPL , cujo objeto é aquisição de material de limpeza e
descartável. O valor do processo licitatório foi orçado
em R$ 2.127.537,09 milhões.
Caso seja confirmada, o Executivo Municipal poderá
ser alvo de uma Ação Civil Pública.
Como parte das diligências, a promotora requisitou
que o prefeito encaminhe todo o processo da licitação
do pregão presencial 022/2019 para ser analisado pela
equipe técnica do Ministério Público.
Do Blog do Neto Ferreira
Site: https://blogdominard.com.br/2022/02/prefeitura-decoroata-e-investigada-por-esquema-em-licitacao-de-r-21milhoes/
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