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Polícia Civil prende suspeito e apreende um
menor por tráfico de Maconha em Codó
Acélio Trindade

Texto e foto/POLÍCIA CIVIL - A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da 4° Delegacia Regional
de Polícia Civil de Codo, do Grupo de Pronto Emprego
- GPE e a Polícia Militar, por intermédio da Força
Tática do 17° BPM de Codó, prenderam em flagrante,
em 07.03.2022:
Tiago, V. "Pernambuco", e apreendeu em flagrante o
adolescente W. F. A. da S., pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes.
Com os suspeitos, foi apreendida aproximadamente
420g de material verde vegetal, similar à maconha,
além de balança de precisão, material para embalo de
entorpecentes, e pequena quantidade de dinheiro,
divido em células de pequeno valor.
Após a lavratura dos procedimentos cabíveis, o preso
será encaminhado à UPR de Codo, para a adoção dos
procedimentos cabíveis, ao passo que o adolescente
será apresentado ao Ministério Público.
Site: https://www.blogdoacelio.com.br/policia-civilprende-suspeito-e-apreende-um-menor-por-trafico-demaconha-em-codo/
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FUNCIONANDO UM BAR NOS
FUNDOS, MP INVESTIGA ALUGUEL DA
SEMUS EM CODÓ
Leandro de Sá
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O Ministério Público do Estado do Maranhão
(MPMA) abriu investigação para apurar possíveis
irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura
de Codó, por meio da Secretaria Municipal de Saúde SEMUS, e a Sra. Marielza Moura Macedo.

Site: https://www.blogdodesa.com.br/funcionando-umbar-nos-fundos-mp-investiga-aluguel-da-semus-emcodo/

Firmado em abril de 2021, o Contrato de nº 20210083
tinha como objeto a locação de imóvel para
funcionamento da SEMUS por 09 (nove) meses. Em
dezembro de 2021, a Prefeitura de Codó prorrogou a
vigência do contrato por mais 09 (nove) meses.
Ao final dos 18 (dezoito) meses, os 'codoenses'
pagarão R$ 270 (duzentos e setenta) mil reais pelo
aluguel do prédio.
De acordo com a Portaria publicada hoje (07/03) no
DEMP, o MPMA considerou a existência da Notícia de
Fato que tramita 1ª Promotoria de Justiça de Codó,
iniciada com Representação noticiando possível
irregularidade no contrato de aluguel, no valor de R$
15 (quinze) mil reais, realizados entra o município de
Codó (Secretaria de Saúde) e Marielza Moura
Macedo, do prédio para a instalação da Secretaria
Municipal de Saúde de Codó, bem como suposta
ligação com o bar 'Absolutto Restobar'.
O site Diário Codoense entrou em contato com uma
fonte ligada ao governo Zé Francisco (PSD), e essa
informou que de fato o contrato possui relação com o
estabelecimento.
Segundo a fonte, o proprietário do 'Absolutto
Restrobar' é parente de 02 (duas) secretárias
municipais, e estaria sendo beneficiado pela locação
do imóvel localizado na Av. Maranhão (antigo FJM
Hotel).
Fonte: Diário Codoense com informações do MPMA
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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Membros do Ministério Público conhecem
Laboratório de Inovação do Tribunal de
Justiça
Leonardo

CAPACITAÇÃO

Na manhã desta segunda-feira, 7, membros do
Ministério Público do Maranhão visitaram a sede do
Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça,
denominado ToadaLab, no Fórum da capital. O
objetivo foi conhecer detalhes do funcionamento do
Laboratório da instituição judicial. Na ocasião, os
representantes do MPMA foram recebidos pelo juiz
Ferdinando Serejo, coordenador do ToadaLab, que
explicou o processo de implementação do laboratório.

Carlos Henrique Vieira informou, ainda, que uma das
primeiras providências a serem sugeridas ao
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, será o
oferecimento de uma capacitação para servidores do
MPMA com o objetivo de atuarem no laboratório, com
conhecimentos nas áreas de Tec nologia da
Informação, Planejamento e Gest ão.

Do MPMA, participaram da reunião os promotores de
justiça Carlos Henrique Rodrigues Vieira (diretor da
Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag),
Joaquim Júnior (assessor especial do PGJ e
presidente do Comitê Estratégico de Proteção de
Dados no MPMA), Larissa Sócrates e Felipe Rotondo,
integrantes da Comissão de Estudos para o
Aperfeiçoamento dos Sistemas (Ceas). Também
esteve presente o diretor-geral da PGJ, Júlio
Guimarães.

Foto: Ribamar Pinheiro (TJMA)

Redação: CCOM-MPMA

Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/membros-doministerio-publico-conhecem-laboratorio-de-inovacaodo-tribunal-de-justica/

Conforme explicou Carlos Henrique Vieira, o
Laboratório de Inovação é formado por membros e
servidores de diversos setores da instituição e
ultrapassa o âmbito da Tecnologia da Informação,
sendo um espaço neutro para o recebimento, via
sistema Digidoc, de diversas demandas, entre
problemas, pedidos, sugestões, dúvidas e
inquietações sobre o fluxo dos processos
administrativos.
"A comissão do laboratório, por meio da técnica
conhecida como brainstorming (tempestade de ideias)
busca a solução das demandas", completou o
promotor.
O diretor da Seplag acrescentou que recentemente o
Conselho de Nacional do Ministério Público (CNMP)
já tinha sugerido a criação do Laboratório de Inovação
nas diversas unidades e ramos do Ministério Público
brasileiro. "O nosso objetivo foi saber como o
Laboratório de Inovação foi implantado e quais os
primeiros passos a serem dados para a concretização
dessa finalidade".

3

BLOG DO MARCO SILVA / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Ter, 8 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Adolescente e "Pernambucano" são detidos
por tráfico de drogas em Codó
Por Marco Silva

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por intermédio
da 4° Delegacia Regional de Polícia Civil de Codó, do
Grupo de Pronto Emprego - GPE e com o apoio da
Força Tática do 17° BPM de Codó, prendeu em
flagrante um homem identificado como Tiago
Rodrigues dos Santos, popularmente conhecido como
"Pernambuco".
Um adolescente também foi detido na mesma ação
conjunta das policias. A dupla foi encontrada com 420
gramas de maconha, material para embalar drogas e
uma pequena quantidade de dinheiro.
"Pernambucano" foi preso e encaminhado para a
Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) de Codó,
onde vai ficar à disposição da Justiça. O adolescente
será apresentado ao Ministério Público.
Site: https://www.blogdomarcosilva.com.br/adolescentee-pernambucano-sao-detidos-por-trafico-de-drogas-emcodo/
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