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MP cobra agilidade na vacinação e na
abertura de leitos em São Luís
Gilberto Léda / Da Editoria de Política

SÃO LUÍS - O procurador-geral de Justiça do
Maranhão, Eduardo Nicolau, solicitou na terça-feira, 2,
ao secretário municipal de Saúde, Joel Nunes, que o
Município agilizasse a abertura de novos leitos
exclusivos para casos de Covid-19 e a aplicação de
vacinas na população. Estamos vivendo um momento
muito preocupante, com o aumento de casos, e
precisamos garantir o atendimento adequado para a
nossa população, bem como acelerar o processo de
imunização , enfatizou.
Joel Nunes afirmou que, até o final desta semana, a
Prefeitura de São Luís abrirá 120 leitos exclusivos
para Covid-19, tanto de UTI quanto de enfermaria, e
dará sequência ao processo de expansão dos centros
de referência das síndromes gripais leves. Em relação
à vacinação, o secretário municipal da Saúde disse
que o prefeito Eduardo Braide, com a Frente Nacional
de Prefeitos, aderiu a um consórcio que possibilitará,
futuramente, a aquisição de vacinas, pelos municípios,
diretamente dos fabricantes.
É um início de tratativa. A gente entende que a
vacinação precisa ser expandida, a nossa cobertura
vacinal ainda é muito pequena. E uma das maneiras
que se pensou para aumentar é essa compra direta.
Paralelamente a isso, a gente aguarda que novos
envios, lotes maiores, das que nós temos
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde venham até
o Maranhão, e consequentemente para os municípios,
e que a gente continue avançando nos públicos-alvos
e aumentando a nossa cobertura vacinal , detalhou.
Na reunião, o secretário entregou um ofício solicitando
ao Ministério Público do Maranhão a adoção de um
fluxo único dos encaminhamentos dos promotores de
justiça da área da saúde. O objetivo é garantir que as
demandas sejam atendidas com maior celeridade.
O serviço que os promotores fazem, especificamente
na saúde, é de se aplaudir de pé. Eles são
absolutamente ativos, e isso faz com que nós
tenhamos também a responsabilidade de responder às
suas demandas. E a gente quer exatamente com isso,
com esse estabelecimento de fluxo, responder de
maneira mais célere os questionamentos que nos
foram feitos. Acredito que a montagem desse
protocolo, desse fluxo, vai trazer respostas mais

rápidas e mais garantias para nós, enquanto gestão,
de atender as demandas dos promotores , destacou o
secretário Joel Nunes.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/03/03/mpcobra-agilidade-na-vacinacao-e-na-abertura-de-leitosem-sao-luis/
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MP cobra agilidade na abertura de leitos para
covid
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, se
reuniu, na manhã desta terça-feira (2), com o
secretário municipal de Saúde, Joel Nunes. O gestor
entregou um ofício solicitando, ao Ministério Público
do Maranhão, a adoção de um fluxo único dos
encaminhamentos dos promotores de justiça da área
da saúde. O objetivo é garantir que as demandas
sejam atendidas com maior celeridade.
"O serviço que os promotores fazem, especificamente
na saúde, é de se aplaudir de pé. Eles são
absolutamente ativos, e isso faz com que nós
tenhamos também a responsabilidade de responder às
suas demandas. E a gente quer exatamente com isso,
com esse estabelecimento de fluxo, responder de
maneira mais célere os questionamentos que nos
foram feitos. Acredito que a montagem desse
protocolo, desse fluxo, vai trazer respostas mais
rápidas e mais garantias para nós, enquanto gestão,
de atender as demandas dos promotores", destacou o
secretário Joel Nunes.
Na ocasião, o procurador-geral de justiça afirmou que
iria encaminhar o pedido aos promotores de justiça da
área. Eduardo Nicolau também pediu que o Município
agilizasse a abertura de novos leitos exclusivos para
casos de Covid-19 e a aplicação de vacinas na
população. "Estamos vivendo um momento muito
preocupante, com o aumento de casos, e precisamos
garantir o atendimento adequado para a nossa
população, bem como acelerar o processo de
imunização", enfatizou.
Joel Nunes afirmou que, até o final desta semana, a
Prefeitura de São Luís abrirá 120 leitos exclusivos
para Covid-19, tanto de UTI quanto de enfermaria, e
dará sequência ao processo de expansão dos centros
de referência das síndromes gripais leves. Em relação
à vacinação, o secretário municipal da Saúde disse
que o prefeito Eduardo Braide, com a Frente Nacional
de Prefeitos, aderiu a um consórcio que possibilitará,
futuramente, a aquisição de vacinas, pelos municípios,
diretamente dos fabricantes.
"É um início de tratativa. A gente entende que a
vacinação precisa ser expandida, a nossa cobertura
vacinal ainda é muito pequena. E uma das maneiras
que se pensou para aumentar é essa compra direta.
Paralelamente a isso, a gente aguarda que novos
envios, lotes maiores, das que nós temos

disponibilizadas pelo Ministério da Saúde venham até
o Maranhão, e consequentemente para os municípios,
e que a gente continue avançando nos públicos-alvos
e aumentando a nossa cobertura vacinal", detalhou.
Também participaram da reunião o procurador do
Município na Área da Saúde, João Teixeira; o chefe da
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde,
Filipe Franco, e o assessor Jurídico da Secretaria
Municipal de Saúde, Adenauer Rocha. Pelo Ministério
Público do Maranhão, estiveram presentes os
promotores de justiça Carlos Henrique Vieira, diretor
da Secretaria de Planejamento e Gestão, Carlos
Henrique Brasil Teles de Menezes e Danilo José de
Castro Ferreira.
Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/mp-cobraagilidade-na-abertura-de-leitos-para-covid/
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Maranhão deverá impor novas restrições ao
comércio
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB),
concluiu ontem a terceira rodada de reuniões antes de
definir novas regras e restrições como forma de
combater o avanço da segunda onda da pandemia do
novo coronavírus no estado.

Universidade Federal do Maranhão (Ufma).

Na tarde de terça-feira, 2, foram ouvidos
representantes do setor empresarial maranhense antes, já haviam ocorrido encontros com o Comitê
Científico e com o representantes dos três poderes para a definição de portarias que disciplinarão o
funcionamento do serviço público, do comércio, de
bares, restaurantes e do setor educacional

Outra decisão tomada nesta semana diz respeito ao
funcionalismo público: segundo o que ficou acordado,
o serviço presencial em secretarias e órgãos públicos,
de todos os poderes, ficará suspenso por dez dias, a
partir da próxima segunda-feira, 8.

A O Estado, o secretário de Estado da Indústria,
Comércio e Energia, Simplício Araújo (SD), afirmou
que, no máximo até a manhã de hoje uma portaria
específica sobre o funcionamento de empresas e do
comércio deve ser publicada pelo governador.
Até o fechamento desta edição, segundo ele, ainda
não estavam definidas as novas diretrizes, mas o mais
provável é que haja restrições de horário de
funcionamento, bem como proibição de funcionamento
de alguns setores.

O chefe do Executivo estadual tem declarado que,
apesar disso, prefeitos podem determinar lockdown
em suas cidades isoladamente.

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), já anunciou, após
participar da reunião, a suspensão das atividades
presenciais a partir desta data.
Para ele, o isolamento máximo seria o cenário ideal
para conter o aumento do número de casos. "O
cenário ideal seria o lockdown mas, neste momento,
não será possível pelas implicações sociais. Por isso,
em consenso, com o objetivo de preservar a saúde
dos maranhenses, decidimos tomar medidas mais
restritivas em locais de maior aglomeração", disse.
Academias

"As medidas apontam para restrição de horários e
também restrição a alguns segmentos", destacou, sem
citar quais segmentos.
O Estado apurou que bares e restaurantes devem
sofrer as maiores restrições. "Portaria deve sair, no
máximo, até amanhã [hoje] de manhã", completou.
O titular da Seinc também reforçou que, por ora, o
governo segue sem qualquer indicativo de lockdown
no Maranhão.
Sem bloqueio
A decisão de restringir atividades, mas de não
determinar um bloqueio total em todo o estado já havia
sido anunciada por Dino na segunda-feira, 1º, em
reunião, no Palácio dos Leões, com prefeitos da
Região Metropolitana de São Luís, de Imperatriz, e
autoridades da Assembleia Legislativa do Maranhão,
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), do
Ministério Público do Maranhão (MPMA) e Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão (TCE), Federação
dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e da

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, expediu nesta segunda-feira, 1º,
Recomendação às academias e estabelecimentos
destinados à prática de atividade física de São Luís,
contendo medidas sanitárias para a prevenção do
contágio pelo coronavírus. O documento orienta que
os usuários e trabalhadores somente poderão
ingressar nos estabelecimentos se estiverem usando
máscaras e se higienizarem as mãos com água e
sabão ou álcool 70%, bem como que os profissionais
de educação física orientem os alunos a manter a
utilização da máscara durante todo o período da
atividade, evitando colocá-la abaixo do nariz ou do
queixo, mesmo nos exercícios de maior intensidade.
Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/maranhaodevera-impor-novas-restricoes-ao-comercio/
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Covid-19: MP cobra agilidade na vacinação
e abertura de leitos em SLZ
gilbertoleda

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, se
reuniu, na manhã desta terça-feira, 2, com o secretário
municipal de Saúde, Joel Nunes. O gestor entregou
um ofício solicitando, ao Ministério Público do
Maranhão, a adoção de um fluxo único dos
encaminhamentos dos promotores de justiça da área
da saúde. O objetivo é garantir que as demandas
sejam atendidas com maior celeridade.
"O serviço que os promotores fazem, especificamente
na saúde, é de se aplaudir de pé. Eles são
absolutamente ativos, e isso faz com que nós
tenhamos também a responsabilidade de responder às
suas demandas. E a gente quer exatamente com isso,
com esse estabelecimento de fluxo, responder de
maneira mais célere os questionamentos que nos
foram feitos. Acredito que a montagem desse
protocolo, desse fluxo, vai trazer respostas mais
rápidas e mais garantias para nós, enquanto gestão,
de atender as demandas dos promotores", destacou o
secretário Joel Nunes.
Na ocasião, o procurador-geral de justiça afirmou que
iria encaminhar o pedido aos promotores de justiça da
área. Eduardo Nicolau também pediu que o Município
agilizasse a abertura de novos leitos exclusivos para
casos de Covid-19 e a aplicação de vacinas na
população. "Estamos vivendo um momento muito
preocupante, com o aumento de casos, e precisamos
garantir o atendimento adequado para a nossa
população, bem como acelerar o processo de
imunização", enfatizou.
Joel Nunes afirmou que, até o final desta semana, a
Prefeitura de São Luís abrirá 120 leitos exclusivos
para Covid-19, tanto de UTI quanto de enfermaria, e
dará sequência ao processo de expansão dos centros
de referência das síndromes gripais leves. Em relação
à vacinação, o secretário municipal da Saúde disse
que o prefeito Eduardo Braide, com a Frente Nacional
de Prefeitos, aderiu a um consórcio que possibilitará,
futuramente, a aquisição de vacinas, pelos municípios,
diretamente dos fabricantes.
"É um início de tratativa. A gente entende que a
vacinação precisa ser expandida, a nossa cobertura
vacinal ainda é muito pequena. E uma das maneiras
que se pensou para aumentar é essa compra direta.

Paralelamente a isso, a gente aguarda que novos
envios, lotes maiores, das que nós temos
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde venham até
o Maranhão, e consequentemente para os municípios,
e que a gente continue avançando nos públicos-alvos
e aumentando a nossa cobertura vacinal", detalhou.
Também participaram da reunião o procurador do
Município na Área da Saúde, João Teixeira; o chefe da
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde,
Filipe Franco, e o assessor Jurídico da Secretaria
Municipal de Saúde, Adenauer Rocha. Pelo Ministério
Público do Maranhão, estiveram presentes os
promotores de justiça Carlos Henrique Vieira, diretor
da Secretaria de Planejamento e Gestão, Carlos
Henrique Brasil Teles de Menezes e Danilo José de
Castro Ferreira.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/03/03/covid-19-mpcobra-agilidade-na-vacinacao-e-abertura-de-leitos-emslz/
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Governo editará hoje decreto com restrições
ao comércio e empresas
gilbertoleda

De O Estado
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB),
concluiu ontem a terceira rodada de reuniões antes de
definir novas regras e restrições como forma de
combater o avanço da segunda onda da pandemia do
novo coronavírus no estado.
Na tarde de terça-feira, 2, foram ouvidos
representantes do setor empresarial maranhense antes, já haviam ocorrido encontros com o Comitê
Científico e com o representantes dos três poderes para a definição de portarias que disciplinarão o
funcionamento do serviço público, do comércio, de
bares, restaurantes e do setor educacional
A O Estado, o secretário de Estado da Indústria,
Comércio e Energia, Simplício Araújo (SD), afirmou
que, no máximo até a manhã de hoje uma portaria
específica sobre o funcionamento de empresas e do
comércio deve ser publicada pelo governador.
Até o fechamento desta edição, segundo ele, ainda
não estavam definidas as novas diretrizes, mas o mais
provável é que haja restrições de horário de
funcionamento, bem como proibição de funcionamento
de alguns setores.

Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), do
Ministério Público do Maranhão (MPMA) e Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão (TCE), Federação
dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e da
Universidade Federal do Maranhão (Ufma).
O chefe do Executivo estadual tem declarado que,
apesar disso, prefeitos podem determinar lockdown
em suas cidades isoladamente.
Outra decisão tomada nesta semana diz respeito ao
funcionalismo público: segundo o que ficou acordado,
o serviço presencial em secretarias e órgãos públicos,
de todos os poderes, ficará suspenso por dez dias, a
partir da próxima segunda-feira, 8.
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), já anunciou, após
participar da reunião, a suspensão das atividades
presenciais a partir desta data.
Para ele, o isolamento máximo seria o cenário ideal
para conter o aumento do número de casos. "O
cenário ideal seria o lockdown mas, neste momento,
não será possível pelas implicações sociais. Por isso,
em consenso, com o objetivo de preservar a saúde
dos maranhenses, decidimos tomar medidas mais
restritivas em locais de maior aglomeração", disse.
Academias

"As medidas apontam para restrição de horários e
também restrição a alguns segmentos", destacou, sem
citar quais segmentos.
O Estado apurou que bares e restaurantes devem
sofrer as maiores restrições. "Portaria deve sair, no
máximo, até amanhã [hoje] de manhã", completou.
O titular da Seinc também reforçou que, por ora, o
governo segue sem qualquer indicativo de lockdown
no Maranhão.
Sem bloqueio
A decisão de restringir atividades, mas de não
determinar um bloqueio total em todo o estado já havia
sido anunciada por Dino na segunda-feira, 1º, em
reunião, no Palácio dos Leões, com prefeitos da
Região Metropolitana de São Luís, de Imperatriz, e
autoridades da Assembleia Legislativa do Maranhão,

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, expediu nesta segunda-feira, 1º,
Recomendação às academias e estabelecimentos
destinados à prática de atividade física de São Luís,
contendo medidas sanitárias para a prevenção do
contágio pelo coronavírus. O documento orienta que
os usuários e trabalhadores somente poderão
ingressar nos estabelecimentos se estiverem usando
máscaras e se higienizarem as mãos com água e
sabão ou álcool 70%, bem como que os profissionais
de educação física orientem os alunos a manter a
utilização da máscara durante todo o período da
atividade, evitando colocá-la abaixo do nariz ou do
queixo, mesmo nos exercícios de maior intensidade.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/03/03/governoeditara-hoje-decreto-com-restricoes-ao-comercio-eempresas/
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MP cobra agilidade na abertura de leitos para
covid em São Luís
Por Zeca Soares

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, se
reuniu, na manhã desta terça-feira (2), com o
secretário municipal de Saúde, Joel Nunes. O gestor
entregou um ofício solicitando, ao Ministério Público
do Maranhão, a adoção de um fluxo único dos
encaminhamentos dos promotores de justiça da área
da saúde. O objetivo é garantir que as demandas
sejam atendidas com maior celeridade.
"O serviço que os promotores fazem, especificamente
na saúde, é de se aplaudir de pé. Eles são
absolutamente ativos, e isso faz com que nós
tenhamos também a responsabilidade de responder às
suas demandas. E a gente quer exatamente com isso,
com esse estabelecimento de fluxo, responder de
maneira mais célere os questionamentos que nos
foram feitos. Acredito que a montagem desse
protocolo, desse fluxo, vai trazer respostas mais
rápidas e mais garantias para nós, enquanto gestão,
de atender as demandas dos promotores", destacou o
secretário Joel Nunes.
Na ocasião, o procurador-geral de justiça afirmou que
iria encaminhar o pedido aos promotores de justiça da
área. Eduardo Nicolau também pediu que o Município
agilizasse a abertura de novos leitos exclusivos para
casos de Covid-19 e a aplicação de vacinas na
população. "Estamos vivendo um momento muito
preocupante, com o aumento de casos, e precisamos
garantir o atendimento adequado para a nossa
população, bem como acelerar o processo de
imunização", enfatizou.
Joel Nunes afirmou que, até o final desta semana, a
Prefeitura de São Luís abrirá 120 leitos exclusivos
para Covid-19, tanto de UTI quanto de enfermaria, e
dará sequência ao processo de expansão dos centros
de referência das síndromes gripais leves. Em relação
à vacinação, o secretário municipal da Saúde disse
que o prefeito Eduardo Braide, com a Frente Nacional
de Prefeitos, aderiu a um consórcio que possibilitará,
futuramente, a aquisição de vacinas, pelos municípios,
diretamente dos fabricantes.
"É um início de tratativa. A gente entende que a
vacinação precisa ser expandida, a nossa cobertura
vacinal ainda é muito pequena. E uma das maneiras
que se pensou para aumentar é essa compra direta.

Paralelamente a isso, a gente aguarda que novos
envios, lotes maiores, das que nós temos
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde venham até
o Maranhão, e consequentemente para os municípios,
e que a gente continue avançando nos públicos-alvos
e aumentando a nossa cobertura vacinal", detalhou.
Também participaram da reunião o procurador do
Município na Área da Saúde, João Teixeira; o chefe da
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde,
Filipe Franco, e o assessor Jurídico da Secretaria
Municipal de Saúde, Adenauer Rocha. Pelo Ministério
Público do Maranhão, estiveram presentes os
promotores de justiça Carlos Henrique Vieira, diretor
da Secretaria de Planejamento e Gestão, Carlos
Henrique Brasil Teles de Menezes e Danilo José de
Castro Ferreira.
Foto: Divulgação
Site: https://www.zecasoares.com/2021/03/03/mp-cobraagilidade-na-abertura-de-leitos-para-covid-em-sao-luis/
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Portaria para restringir horário do comércio
deve ser editada hoje
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB),
concluiu ontem a terceira rodada de reuniões antes de
definir novas regras e restrições como forma de
combater o avanço da segunda onda da pandemia do
novo coronavírus no estado.

Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Na tarde de ontem, foram ouvidos representantes do
setor empresarial maranhense - antes, já haviam
ocorrido encontros com o Comitê Científico e com o
representantes dos três poderes - para a definição de
portarias que disciplinarão o funcionamento do serviço
público, do comércio, de bares, restaurantes e do setor
educacional

Outra decisão tomada nesta semana diz respeito ao
funcionalismo público: segundo o que ficou acordado,
o serviço presencial em secretarias e órgãos públicos,
de todos os poderes, ficará suspenso por dez dias, a
partir da próxima segunda-feira, 8.

A O Estado, o secretário de Estado da Indústria,
Comércio e Energia, Simplício Araújo (SD), afirmou
que, no máximo até a manhã de hoje uma portaria
específica sobre o funcionamento de empresas e do
comércio deve ser publicada pelo governador.
Até o fechamento desta edição, segundo ele, ainda
não estavam definidas as novas diretrizes, mas o mais
provável é que haja restrições de horário de
funcionamento, bem como proibição de funcionamento
de alguns setores.

O chefe do Executivo estadual tem declarado que,
apesar disso, prefeitos podem determinar lockdown
em suas cidades isoladamente.

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), já anunciou, após
participar da reunião, a suspensão das atividades
presenciais a partir desta data.
Para ele, o isolamento máximo seria o cenário ideal
para conter o aumento do número de casos. "O
cenário ideal seria o lockdown mas, neste momento,
não será possível pelas implicações sociais. Por isso,
em consenso, com o objetivo de preservar a saúde
dos maranhenses, decidimos tomar medidas mais
restritivas em locais de maior aglomeração", disse.
Mais

As medidas apontam para restrição de horários e
também restrição a alguns segmentos", destacou, sem
citar quais segmentos.
O Estado apurou que bares e restaurantes devem
sofrer as maiores restrições. Portaria deve sair, no
máximo, até amanhã [hoje] de manhã", completou.
O titular da Seinc também reforçou que, por ora, o
governo segue sem qualquer indicativo de lockdown
no Maranhão.
Sem bloqueio
A decisão de restringir atividades, mas de não
determinar um bloqueio total em todo o estado já havia
sido anunciada por Dino na segunda-feira, 1º, em
reunião, no Palácio dos Leões, com prefeitos da
Região Metropolitana de São Luís, de Imperatriz, e
autoridades da Assembleia Legislativa do Maranhão,
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), do
Ministério Público do Maranhão (MPMA) e Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão (TCE), Federação
dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e da

Academias
O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, expediu na segunda-feira, 1º,
Recomendação às academias e estabelecimentos
destinados à prática de atividade física de São Luís,
contendo medidas sanitárias para a prevenção do
contágio pela Covid-19.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/03/03/port
aria-para-restringir-horario-do-comercio-deve-sereditada-hoje/
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PF apura desvio de verbas da Covid-19 em
Imperatriz
A Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quartafeira, (03/03/2021), a Operação "RECÔNDITO"
decorrente de investigação policial que apura supostas
fraudes em procedimentos licitatórios e sobrepreço em
contratos públicos firmados pela Secretaria Municipal
de Saúde de Imperatriz - SEMU, no ano de 2020, na
gestão do prefeito Assis Ramos, com a utilização de
recursos públicos federais destinados ao combate do
novo Coronavírus.
As investigações tiveram início após monitoramento de
licitações e contratações públicas, desenvolvido no
âmbito do Ministério Público do Estado do MA e
Ministério Público Federal, nesta cidade, com base em
parecer técnico apontando irregularidades no processo
de seleção de empresas para prestação de serviço.
No curso das investigações, a Polícia Federal
identificou diversos indícios de fraude em processo de
dispensa de licitação que culminou com a contratação
de empresa de fachada, integrada por sócios
"laranjas", que foram beneficiados em contrato que
tinha por objeto o fornecimento de refeições para
atender demanda do Centro Municipal de Tratamento
do COVID-19.
Nesta fase, estão sendo mobilizados 25 policiais
federais para o cumprimento de 07 (sete) mandados
de busca e apreensão no município de
Imperatriz/MA, decorrentes de representação da
Polícia Federal, todos expedidos pela 1ª Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Imperatriz-MA. As
medidas objetivam angariar novos elementos de prova
que permitam a individualização de conduta dos
envolvidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de
associação criminosa (art. 288 do CP), fraude à
licitação (art. 90 da lei 8.666/93), corrupção ativa (art.
333 do CP) e corrupção passiva (art. 317 do CP),
dentre outras infrações penais.
A denominação "Recôndito" faz referência à utilização
de empresa "de fachada", operada por empresários
ocultos, com o único objetivo de participar de
processos de contração com o poder público.
A PF informa que para a execução do trabalho nesta
data foram adotadas todas as medidas de prevenção
ao contágio do Covid-19, visando a preservação da

saúde dos servidores e cidadãos envolvidos.
Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/pf-apuradesvio-de-verbas-da-covid-19-em-imperatriz/
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Covid-19: Polícia Federal realiza operação
contra fraudes em licitações na Prefeitura de
Imperatriz
GILBERTO LIMA

do Centro Municipal de Tratamento do Covid-19.

A

Nesta

Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira
(3), a Operação "Recôndito"

fase, estão sendo mobilizados 25 policiais federais
para o cumprimento de sete mandados

decorrente de investigação policial que apura supostas
fraudes em procedimentos

de busca e apreensão no município de Imperatriz,
decorrentes de representação

licitatórios e sobrepreço em contratos públicos
firmados pela Secretaria Municipal

da Polícia Federal, todos expedidos pela 1ª Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ

de Saúde de Imperatriz (SEMU), no ano de 2020, na
gestão do prefeito Assis Ramos,

na cidade. As medidas objetivam angariar novos
elementos de prova que permitam

com a utilização de recursos públicos federais
destinados ao combate do novo Coronavírus.

a individualização de conduta dos envolvidos.
Os

As
investigações tiveram início após monitoramento de
licitações e contratações
públicas, desenvolvido no âmbito do Ministério
Público do Estado do MA e Ministério
Público Federal, em Imperatriz, com base em parecer
técnico apontando

investigados poderão responder pelos crimes de
associação criminosa (art. 288
do CP), fraude à licitação (art. 90 da lei 8.666/93),
corrupção ativa (art. 333
do CP) e corrupção passiva (art. 317 do CP), dentre
outras infrações penais.
A

irregularidades no processo de seleção de empresas
para prestação de serviço.

denominação "Recôndito" faz referência à utilização de
empresa "de fachada",

No
curso das investigações, a Polícia Federal identificou
diversos indícios de

operada por empresários ocultos, com o único objetivo
de participar de
processos de contração com o poder público.

fraude em processo de dispensa de licitação que
culminou com a contratação de

A

empresa de fachada, integrada por sócios "laranjas",
que foram beneficiados em

PF informa que para a execução do trabalho nesta
data foram adotadas todas as

contrato que tinha por objeto o fornecimento de
refeições para atender demanda

medidas de prevenção ao contágio do Covid-19,
visando a preservação da saúde
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dos servidores e cidadãos envolvidos.
Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/03/covid-19policia-federal-realiza.html
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Operação da Polícia Federal apura desvios
de recursos públicos na saúde de Imperatriz
Eduardo Ericeira

Imperatriz/MA - A Polícia Federal, deflagrou na manhã
desta quarta-feira, (03/03/2021), a Operação
"RECÔNDITO" decorrente de investigação policial que
apura supostas fraudes em procedimentos licitatórios
e sobrepreço em contratos públicos firmados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz - SEMU,
no ano de 2020, com a utilização de recursos públicos
federais destinados ao combate do novo Coronavírus.
As investigações tiveram início após monitoramento de
licitações e contratações públicas, desenvolvido no
âmbito do Ministério Público do Estado do MA e
Ministério Público Federal, nesta cidade, com base
em parecer técnico apontando irregularidades no
processo de seleção de empresas para prestação de
serviço.
No curso das investigações, a Polícia Federal
identificou diversos indícios de fraude em processo de
dispensa de licitação que culminou com a contratação
de empresa de fachada, integrada por sócios
"laranjas", que foram beneficiados em contrato que
tinha por objeto o fornecimento de refeições para
atender demanda do Centro Municipal de Tratamento
do COVID-19.
Nesta fase, estão sendo mobilizados 25 policiais
federais para o cumprimento de 07 sete mandados de
busca e apreensão no município de Imperatriz/MA,
decorrentes de representação da Polícia Federal,
todos expedidos pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal
da SSJ de Imperatriz-MA,. As medidas objetivam
angariar novos elementos de prova que permitam a
individualização de conduta dos envolvidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de
associação criminosa (art. 288 do CP), fraude à
licitação (art. 90 da lei 8.666/93), corrupção ativa (art.
333 do CP) e corrupção passiva (art. 317 do CP),
dentre outras infrações penais.
A denominação "Recôndito" faz referência à utilização
de empresa "de fachada", operada por empresários
ocultos, com o único objetivo de participar de
processos de contração com o poder público.
A PF informa que para a execução do trabalho nesta
data foram adotadas todas as medidas de prevenção

ao contágio do Covid-19, visando a preservação da
saúde dos servidores e cidadãos envolvidos.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/operac
ao-da-policia-federal-apura.html
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Polícia Federal realiza operação para apurar
fraudes na gestão do prefeito Assis Ramos
John Cutrim

Imperatriz/MA - A Polícia Federal, deflagrou na manhã
desta quarta-feira, (03/03/2021), a Operação
"RECÔNDITO" decorrente de investigação policial que
apura supostas fraudes em procedimentos licitatórios
e sobrepreço em contratos públicos firmados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz - SEMU,
no ano de 2020, na gestão do prefeito Assis Ramos,
com a utilização de recursos públicos federais
destinados ao combate do novo Coronavírus.
As investigações tiveram início após monitoramento de
licitações e contratações públicas, desenvolvido no
âmbito do Ministério Público do Estado do MA e
Ministério Público Federal, nesta cidade, com base em
parecer técnico apontando irregularidades no processo
de seleção de empresas para prestação de serviço.
No curso das investigações, a Polícia Federal
identificou diversos indícios de fraude em processo de
dispensa de licitação que culminou com a contratação
de empresa de fachada, integrada por sócios
"laranjas", que foram beneficiados em contrato que
tinha por objeto o fornecimento de refeições para
atender demanda do Centro Municipal de Tratamento
do COVID-19.
Nesta fase, estão sendo mobilizados 25 policiais
federais para o cumprimento de 07 (sete) mandados
de busca e apreensão no município de
Imperatriz/MA, decorrentes de representação da
Polícia Federal, todos expedidos pela 1ª Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Imperatriz-MA,. As
medidas objetivam angariar novos elementos de prova
que permitam a individualização de conduta dos
envolvidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de
associação criminosa (art. 288 do CP), fraude à
licitação (art. 90 da lei 8.666/93), corrupção ativa (art.
333 do CP) e corrupção passiva (art. 317 do CP),
dentre outras infrações penais.
A denominação "Recôndito" faz referência à utilização
de empresa "de fachada", operada por empresários
ocultos, com o único objetivo de participar de
processos de contração com o poder público.
A PF informa que para a execução do trabalho nesta

data foram adotadas todas as medidas de prevenção
ao contágio do Covid-19, visando a preservação da
saúde dos servidores e cidadãos envolvidos.
Site: https://johncutrim.com.br/policia-federal-realizaoperacao-para-apurar-fraudes-na-gestao-do-prefeitoassis-ramos/
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PF realiza "Operação Recôndito" na
Secretaria Municipal de Imperatriz
Jorge Aragão

A Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quartafeira, (03/03/2021), a Operação "RECÔNDITO"
decorrente de investigação policial que apura supostas
fraudes em procedimentos licitatórios e sobrepreço em
contratos públicos firmados pela Secretaria Municipal
de Saúde de Imperatriz - SEMU, no ano de 2020, na
gestão do prefeito Assis Ramos, com a utilização de
recursos públicos federais destinados ao combate do
novo Coronavírus.
As investigações tiveram início após monitoramento de
licitações e contratações públicas, desenvolvido no
âmbito do Ministério Público do Estado do MA e
Ministério Público Federal, nesta cidade, com base em
parecer técnico apontando irregularidades no processo
de seleção de empresas para prestação de serviço.
No curso das investigações, a Polícia Federal
identificou diversos indícios de fraude em processo de
dispensa de licitação que culminou com a contratação
de empresa de fachada, integrada por sócios
"laranjas", que foram beneficiados em contrato que
tinha por objeto o fornecimento de refeições para
atender demanda do Centro Municipal de Tratamento
do COVID-19.
Nesta fase, estão sendo mobilizados 25 policiais
federais para o cumprimento de 07 (sete) mandados
de busca e apreensão no município de
Imperatriz/MA, decorrentes de representação da
Polícia Federal, todos expedidos pela 1ª Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Imperatriz-MA,. As
medidas objetivam angariar novos elementos de prova
que permitam a individualização de conduta dos
envolvidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de
associação criminosa (art. 288 do CP), fraude à
licitação (art. 90 da lei 8.666/93), corrupção ativa (art.
333 do CP) e corrupção passiva (art. 317 do CP),
dentre outras infrações penais.
A denominação "Recôndito" faz referência à utilização
de empresa "de fachada", operada por empresários
ocultos, com o único objetivo de participar de
processos de contração com o poder público.
A PF informa que para a execução do trabalho nesta

data foram adotadas todas as medidas de prevenção
ao contágio do Covid-19, visando a preservação da
saúde dos servidores e cidadãos envolvidos.
Site:
https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/03/03/pfrealiza-operacao-recondito-na-secretaria-municipal-deimperatriz/
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Flávio Dino reúne, reúne. e nada decide
Marco Aurélio D Eça

Inseguro quanto ao que fazer diante da nova onda de
contaminação pelo coronavírus no Maranhão o
governador Flávio Dino mostra-se sem rumo na
condução das ações contra a pandemia.
Na tarde desta terça-feria, 2, ele reuniu apenas
capitães da indústria e altos executivos do setor de
comércio para discutir restrições ás atividades nãoessenciais.
Mas nenhuma decisão foi anunciada, assim como
correu após a reunião com prefeitos e representantes
do Judiciário e do Ministério Público.
O governador comunista mostra-se claramente
perdido em meio apo aumento dos casos de CoVID-19
e quer dividir com terceiros as suas próprias
responsabilidade.
Segundo apurou o blog Marco Aurélio D'Eça , Flávio
Dino tenta ganhar tempo para aguardar uma eventual
decisão da Justiça sobre o pedido de lockdown feito
pela Defensoria Pública do Estado.
Na prática, ele quer fechar tudo, mas quer que essa
decisão recaia sobre outros ombros, não os dele.
E diante de tanta insegurança, a CoVID-19 avança
aceleradamente no estado.
Site:
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2021/03/03/flaviodino-reune-reune-e-nada-decide/

BLOG WILTON LIMA. Qua, 3 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Governo editará hoje decreto com restrições
ao comércio e empresas
De O Estado
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB),
concluiu ontem a terceira rodada de reuniões antes de
definir novas regras e restrições como forma de
combater o avanço da segunda onda da pandemia do
novo coronavírus no estado.
Na tarde de terça-feira, 2, foram ouvidos
representantes do setor empresarial maranhense antes, já haviam ocorrido encontros com o Comitê
Científico e com o representantes dos três poderes para a definição de portarias que disciplinarão o
funcionamento do serviço público, do comércio, de
bares, restaurantes e do setor educacional
A O Estado, o secretário de Estado da Indústria,
Comércio e Energia, Simplício Araújo (SD), afirmou
que, no máximo até a manhã de hoje uma portaria
específica sobre o funcionamento de empresas e do
comércio deve ser publicada pelo governador.
Até o fechamento desta edição, segundo ele, ainda
não estavam definidas as novas diretrizes, mas o mais
provável é que haja restrições de horário de
funcionamento, bem como proibição de funcionamento
de alguns setores.

de Contas do Estado do Maranhão (TCE), Federação
dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e da
Universidade Federal do Maranhão (Ufma).
O chefe do Executivo estadual tem declarado que,
apesar disso, prefeitos podem determinar lockdown
em suas cidades isoladamente.
Outra decisão tomada nesta semana diz respeito ao
funcionalismo público: segundo o que ficou acordado,
o serviço presencial em secretarias e órgãos públicos,
de todos os poderes, ficará suspenso por dez dias, a
partir da próxima segunda-feira, 8.
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), já anunciou, após
participar da reunião, a suspensão das atividades
presenciais a partir desta data.
Para ele, o isolamento máximo seria o cenário ideal
para conter o aumento do número de casos. "O
cenário ideal seria o lockdown mas, neste momento,
não será possível pelas implicações sociais. Por isso,
em consenso, com o objetivo de preservar a saúde
dos maranhenses, decidimos tomar medidas mais
restritivas em locais de maior aglomeração", disse.
Academias

"As medidas apontam para restrição de horários e
também restrição a alguns segmentos", destacou, sem
citar quais segmentos.
O Estado apurou que bares e restaurantes devem
sofrer as maiores restrições. "Portaria deve sair, no
máximo, até amanhã [hoje] de manhã", completou.
O titular da Seinc também reforçou que, por ora, o
governo segue sem qualquer indicativo de lockdown
no Maranhão.
Sem bloqueio
A decisão de restringir atividades, mas de não
determinar um bloqueio total em todo o estado já havia
sido anunciada por Dino na segunda-feira, 1º, em
reunião, no Palácio dos Leões, com prefeitos da
Região Metropolitana de São Luís, de Imperatriz, e
autoridades da Assembleia Legislativa do Maranhão,
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), do
Ministério Público do Maranhão (MPMA) e Tribunal

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, expediu nesta segunda-feira, 1º,
Recomendação às academias e estabelecimentos
destinados à prática de atividade física de São Luís,
contendo medidas sanitárias para a prevenção do
contágio pelo coronavírus. O documento orienta que
os usuários e trabalhadores somente poderão
ingressar nos estabelecimentos se estiverem usando
máscaras e se higienizarem as mãos com água e
sabão ou álcool 70%, bem como que os profissionais
de educação física orientem os alunos a manter a
utilização da máscara durante todo o período da
atividade, evitando colocá-la abaixo do nariz ou do
queixo, mesmo nos exercícios de maior intensidade.
Site: https://www.wiltonlima.com.br/2021/03/governoeditara-hoje-decreto-com.html
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Polícia Federal realiza operação para apurar
fraudes na gestão do prefeito Assis Ramos
Imperatriz/MA - A Polícia Federal, deflagrou na manhã
desta quarta-feira, (03/03/2021), a Operação
"RECÔNDITO" decorrente de investigação policial que
apura supostas fraudes em procedimentos licitatórios
e sobrepreço em contratos públicos firmados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz - SEMU,
no ano de 2020, na gestão do prefeito Assis Ramos,
com a utilização de recursos públicos federais
destinados ao combate do novo Coronavírus.
As investigações tiveram início após monitoramento de
licitações e contratações públicas, desenvolvido no
âmbito do Ministério Público do Estado do MA e
Ministério Público Federal, nesta cidade, com base em
parecer técnico apontando irregularidades no processo
de seleção de empresas para prestação de serviço.
No curso das investigações, a Polícia Federal
identificou diversos indícios de fraude em processo de
dispensa de licitação que culminou com a contratação
de empresa de fachada, integrada por sócios
"laranjas", que foram beneficiados em contrato que
tinha por objeto o fornecimento de refeições para
atender demanda do Centro Municipal de Tratamento
do COVID-19.
Nesta fase, estão sendo mobilizados 25 policiais
federais para o cumprimento de 07 (sete) mandados
de busca e apreensão no município de
Imperatriz/MA, decorrentes de representação da
Polícia Federal, todos expedidos pela 1ª Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Imperatriz-MA,. As
medidas objetivam angariar novos elementos de prova
que permitam a individualização de conduta dos
envolvidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de
associação criminosa (art. 288 do CP), fraude à
licitação (art. 90 da lei 8.666/93), corrupção ativa (art.
333 do CP) e corrupção passiva (art. 317 do CP),
dentre outras infrações penais.
A denominação "Recôndito" faz referência à utilização
de empresa "de fachada", operada por empresários
ocultos, com o único objetivo de participar de
processos de contração com o poder público.
A PF informa que para a execução do trabalho nesta
data foram adotadas todas as medidas de prevenção
ao contágio do Covid-19, visando a preservação da

saúde dos servidores e cidadãos envolvidos.
Site: https://www.wiltonlima.com.br/2021/03/policiafederal-realiza-operacao-para.html
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Porque os fogos dos bombas bombas, é
apenas uma investigação
A Polícia Federal deflagrou uma operação
(RECÔNDITO), para apuração de supostas
irregularidades e equívocos em algumas licitações e
contratos firmados na gestão do atual prefeito Assis
Ramos (DEM).
Como todo o povo brasileiro tem conhecimento, as
investigações estão sendo realizadas em praticamente
todos os municípios brasileiros em não somente em
Imperatriz.
Os blogueiros e jornalistas bomba bomba bomba, já
estão soltando foguetes como se fosse uma
condenação, mas não é, isto é apenas uma
investigação, que os investigados pode sim
comprovarem suas respectivas lisuras neste processo
investigatório.
Foram 27 policiais e delegados especiais da PF, que
estiveram presente na Secretaria de Saúde de
Imperatriz, e ao todo, houve o cumprimento de sete
mandados de busca.
Um grande jurista imperatrizense, me confidenciou,
que neste caso, para os envolvidos nesta
investigação, será uma ótima oportunidades, dos
mesmos provarem suas inocências.
A atual investigação ocorre, deve o monitoramento do
Ministério Público em licitações e contratações
públicas, sendo assim, algo natural pessoas públicas
serem investigadas, principalmente no momento, que
ocorre uma pandemia em todo o Brasil, e o volume de
verbas federais envolvidas chega a ser bilionária.
Para os blogueiros e jornalistas de plantão, que torcem
sempre ao contrário daqueles que tem bom senso,
vamos aguardar e deixar a Polícia Federal fazer o seu
trabalho, pois até o momento não existe condenação
de ninguém, o que há é apenas uma investigação da
PF, que veio após o monitoramento do Ministério
Público. Agora é aguardarmos o desenrolar dos fatos.
Site:
http://omaiordomundobr.blogspot.com/2021/03/porqueos-fogos-dos-bombas-bombas-e.html

