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MPMA requer suspensão de processo
licitatório da Prefeitura de Bacuriba
O Ministério Público do Maranhão ingressou, em 15
de fevereiro, junto ao Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MA), com uma representação, com pedido de
liminar, para suspensão de processo licitatório, contra
o Município de Bacuri e o secretário municipal de
Administração e Finanças.
A suspensão requerida tem como objeto a licitação por
Tomadas de Preços número 13/2020, organizada pela
Prefeitura de Bacuri, para a contratação de empresa
especializada na construção e manutenção de poços
artesianos no município. O valor do contrato é de R$
1.195.908,91. A empresa vencedora foi a Canorte
Construções Ltda.
Para o titular da Promotoria de Justiça de Bacuri, Igor
Adriano Trinta Marques, há fortes indícios de que a
empresa em questão, que tem sede no Município de
Turiaçu, não possui o suporte para executar serviços
de tal envergadura.
"Além do mais, o proprietário da empresa Canorte,
Raimundo Adailson da Silva Cardoso, possui uma
extensa ficha em que figura como réu em ações em
âmbito criminal na Justiça Estadual, assim como
processos na esfera da Justiça Eleitoral e frente ao
Tribunal de Contas do Estado, quedando-se na
fumaça de irregularidades também na licitação",
acrescenta o membro do Ministério Público.
De acordo com a representação, o fato de a licitação
ter sido realizada durante a pandemia de Covid-19,
mesmo com a Recomendação da Controladoria Geral
da União para a não realização de certames
presenciais, priorizando-se a modelagem eletrônica,
pode ter ajudado a restringir a concorrência, uma vez
que, eventuais empresas interessadas podem ser
prejudicadas pelas restrições impostas pelo cenário de
crise vivenciado atualmente.
A licitação foi homologada em 25 de janeiro deste ano
pela Prefeitura de Bacuri.
O promotor de justiça citou trecho do documento
enviado pela CGU aos prefeitos e secretários
estaduais do Maranhão que considera que "a
marcação de sessões públicas in loco possivelmente
contribuirá com a redução de empresas participantes
e, consequentemente, ensejará restrições à ampla
competitividade, o que poderá redundar em

contratações não vantajosas para a Administração".
Além disso, foi observado que as sessões licitatórias
podem oferecer risco de contágio aos representantes
das empresas que se fizerem presentes, bem como
aos agentes de compras (membros de comissões de
licitação, pregoeiros e membros de equipes de apoio),
que são fundamentais para o adequado
funcionamento dos órgãos públicos durante a crise.
SEM RELAÇÃO COM A PANDEMIA Na
Representação, a Promotoria de Justiça de Bacuri
ressaltou que a contratação contestada não possui
nenhuma relação com o enfrentamento ao avanço da
pandemia no Município. "Na atual situação de
pandemia, mostra-se, a princípio, completamente
inoportuna e desarrazoada a realização de qualquer
licitação não relacionada ao enfrentamento da
pandemia, ou que não seja de extrema necessidade,
especialmente se considerados aspectos como
necessidade, adequação e conveniência", destacou o
membro do Ministério Público.
Foi enfatizado, ainda, que, em análise de contratações
realizadas pela Secretaria Municipal de Administração
e Finanças de Bacuri, foi possível identificar certames
de licitação que afetam os princípios constitucionais de
legalidade e publicidade.
"Reitere-se que não houve ampla publicidade da
licitação em questão tampouco de tais documentos em
sítios oficiais da Prefeitura de Bacuri e do Tribunal de
Contas do MA, a justificar clara violação ao princípio
constitucional da publicidade", disse o membro do
Ministério Público.
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Atividades presenciais estão suspensas no
Ministério Público até o dia 17
O Ministério Público do Maranhão suspendeu as
atividades presenciais nas Promotorias de Justiça da
Ilha de São Luís, incluindo os municípios de São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, no período de
4 a 17 de março. A medida também atinge as
comarcas do interior do estado cujo risco de
transmissão da Covid-19 seja igual ou superior a 1.0.
O objetivo é prevenir a proliferação do coronavírus e
um período de aumento dos casos e de déficit de
leitos clínicos e de UTI. A medida foi estabelecida por
meio dos Atos 13 e 14/2021, publicados nesta quartafeira, 3, pelo procurador- geral de justiça, Eduardo
Nicolau.
A suspensão atinge também a Procuradoria Geral de
Justiça, setores administrativos e demais unidades
ministeriais da capital maranhense.
O atendimento ao público será mantido por telefone,
cujo número será fixado na entrada das respectivas
Promotorias de Justiça. Os demandantes ainda
poderão utilizar os canais da Ouvidoria do MPMA pelo
whatsapp
(98)
991371298
ou
ouvidoria@mpma.mp.br.
Em casos excepcionais, o atendimento será realizado
presencialmente no horário de 8 às 13h.
As atividades que não podem ser realizadas por meio
remoto, a exemplo da execução de mandados,
protocolo e transporte, serão executadas mediante
rodízio. A escala será feita pela chefia imediata.
Ficam suspensas, no âmbito do MPMA e das
Promotorias de Justiça, todos os prazos de
procedimentos extrajudiciais.
As medidas estão baseadas em normas e protocolos
das autoridades sanitárias do Estado do Maranhão,
além das orientações do Conselho Nacional do
Ministério Público, do Gabinete de Monitoramento da
Pandemia da Covid-19 do MPMA, bem como do
Decreto Estadual nº 36.531, de 03 de março de 2021.
(Oséas Batista/ CCOM-MPMA)
Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/232/oprogresso--05-de-marco-de-2021
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MP solicita imunização prioritária de
conselheiros tutelares em quatro cidades da
Região Tocantina
O Ministério Público do Maranhão encaminhou,
nesta quarta-feira, 3, ofício aos prefeitos de Imperatriz,
Governador Edison Lobão, Davinópolis e Vila Nova
dos Martírios solicitando que os conselheiros tutelares
dos respectivos municípios sejam incluídos no grupo
prioritário para vacinação contra a Covid-19. O
documento segue orientação da Secretaria Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculada
ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos.
No documento, o promotor de justiça Domingos
Eduardo da Silva destaca que os conselheiros
tutelares devem fazer parte do grupo prioritário a fim
de garantir a segurança no trabalho e a continuidade
do atendimento realizado pelo órgão, responsável pela
defe- MP solicita imunização prioritária de conselheiros
tutelares em quatro cidades da Região Tocantina sa
de crianças e adolescentes.
Segundo dados do Sistema de Informação para
Infância e Adolescência, foram registrados 151.335 mil
atendimentos pelos conselheiros em 2020.
A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente destacou que os cerca de 30 mil
conselheiros não interromperam suas atividades e
atendimentos presenciais na pandemia. "A atuação no
atendimento de denúncias compreende visita a
escolas, residências, abrigos institucionais e entidades
de atendimento socioeducativo", afirmou, em um ofício
direcionado aos prefeitos brasileiros, o secretário
nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Maurício José Silva Cunha.
Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/232/oprogresso--05-de-marco-de-2021
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Reunião discute fiscalização de medidas
mais rígidas contra a Covid-19
Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 4,
na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em São
Luís, o Ministério Público do Maranhão e órgãos
ligados à saúde e à segurança pública discutiram a
operacionalização das medidas de fiscalização contra
o novo coronavírus, com base nas restrições
estabelecidas pelo decreto estadual n° 36.531/21.

protocolos sanitários. De acordo com a promotora de
justiça, esse foi um pedido de empresários, pois
aqueles que estão de acordo com as normas estão
sendo prejudicados por outros que descumprem as
regras.

Na abertura dos trabalhos, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, expressou toda a sua
preocupação com a situação enfrentada pelo
Maranhão, com praticamente 100% de ocupação dos
leitos hospitalares em todo o estado. "Esse é o pior
momento que já enfrentamos e precisamos agir com
firmeza para garantir a vida do nosso povo", afirmou.

Lítia Cavalcanti contou que a Promotoria vem fazendo
um monitoramento de redes sociais e tem
encaminhado os casos de descumprimento das
normas à Delegacia do Consumidor. Com isso, estão
sendo lavrados termos circunstanciados de ocorrência
nos casos em que não há flagrante. Uma lista de
infratores reincidentes será encaminhada pelo
Ministério Público para a Secretaria de Segurança
Pública.

De acordo com o procurador, as Promotorias de
Justiça de Defesa da Saúde, do Consumidor e
Criminais estão atuando diretamente na fiscalização
de eventuais casos de descumprimento das medidas
determinadas.
O secretário de estado de Segurança Pública,
Jefferson Portela, ressaltou que os hospitais
maranhenses estão superlotados e a contaminação
pelo novo coronavírus está em uma escala de
crescimento, alertando para o risco de situações
semelhantes às já vividas por outros estados
brasileiros.
Jefferson Portela afirmou que as forças de segurança
atuarão de forma firme na fiscalização das normas
sanitárias, adotando todas as medidas legais de
contenção. De acordo com o secretário, um número de
Whatsapp está disponível para que a população
contribua com os órgãos de fiscalização, denunciando
aglomerações e o desrespeito às regras de
distanciamento social.
Pelo número (98) 98451.3541, poderão ser
encaminhadas denúncias, fotos e vídeos que, além de
embasarem a atuação das forças de segurança, serão
compartilhadas com os órgãos integrantes do Comitê
Estadual de Direito a Saúde, para que cada órgão
tome as medidas cabíveis dentro de suas atribuições.
A titular da 2ª Promotoria de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, lembrou as nove
Recomendações emitidas para diversos setores
econômicos e pediu mais rigor na fiscalização dos

FISCALIZAÇÃO

O comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão,
Cel. Pedro Ribeiro, explicou que a PM, o Corpo de
Bombeiros e a Vigilância Sanitária atuarão de forma
conjunta nas atividades de fiscalização. Na Ilha de São
Luís, oito equipes formadas por representantes das
três instituições trabalharão 24h nas ações previstas e
no atendimento às denúncias recebidas da população.
"Vamos atuar de forma contundente para combater
possíveis infratores", garantiu.
O Cel. Pedro Ribeiro também pediu o apoio do
Ministério Público do Maranhão quanto a um decreto
publicado pela Prefeitura de Imperatriz, que permite o
funcionamento do comércio até as 23 horas,
contrariando a normativa estadual, que determina o
encerramento das atividades às 21 horas. O
procurador-geral de justiça determinou, de imediato,
ao promotor de justiça Danilo Castro, da Assessoria
Especial da PGJ, que verifique a situação junto aos
promotores de justiça de Imperatriz.
De acordo com o Cel. Célio Roberto, comandante do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, além da
intensificação das ações de fiscalização, o órgão já
realizou a suspensão temporária de todas as
autorizações de eventos emitidas. O comandante do
CBMMA lembrou que a missão principal do órgão é
salvar vidas e que a atuação fiscalizadora será
intensificada nas próximas semanas.
O superintendente da Vigilância Sanitária Estadual,
Edmilson Diniz, que participou via conferência,
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detalhou a atuação conjunta que será desenvolvida
em Imperatriz. A fiscalização será realizada por oito
equipes nos períodos da manhã e tarde e quatro
equipes à noite. Diniz lembrou que a fiscalização não
será restrita a bares ou festas, mas acontecerá em
todos os setores produtivos, já que todos eles têm
protocolos sanitários a seguir.
A presidente do Procon, Karen Barros, afirmou que o
órgão se juntará às ações de fiscalização. Segundo
ela, o Procon também irá disponibilizar um telefone
exclusivo para o recebimento de denúncias e tirar
dúvidas do consumidor.
O perito-geral do estado, Miguel Alves, reforçou a
necessidade de conscientização da população,
destacando que a diminuição do contágio do novo
coronavírus é necessária para a manutenção de
serviços essenciais.
IMPRENSA
Os integrantes do Comitê de Fiscalização Covid-19
também enfatizaram a importância da parceria dos
órgãos de imprensa na disseminação da importância
das medidas de distanciamento e no esclarecimento
da população a respeito das ações desenvolvidas.
Juntos, representantes dos diversos órgãos,
assinaram uma nota a respeito do tema:
NOTA
O Comitê de Fiscalização COVID-19, representado
pelo Ministério Público do Maranhão, por meio do
procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau, pelo secretário de Estado de Segurança
Pública, Jefferson Portela, pelo Comando Geral da
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e demais
órgãos envolvidos, pede o apoio irrestrito dos veículos
de comunicação no sentido de esclarecer a população
sobre a necessidade de divulgar informações que
reforcem o respeito e cumprimento de todas as
medidas que estão sendo adotadas pelas autoridades
competentes para evitar a disseminação da Covid-19,
tendo em vista a grave situação em que o estado do
Maranhão se encontra, com a ocupação de leitos em
quase 100% de sua totalidade e a circulação de
variantes do coronavírus.
As autoridades que assinam esta nota conjunta
entendem a preocupação do setor econômico com a
manutenção de suas atividades, mas reforçam a
urgência de que tais medidas sejam tomadas no
sentido de evitar um colapso das redes públicas e
privadas de saúde do estado. Com isso, pedimos o
apoio de todos os segmentos midiáticos na
publicização de todas as informações necessárias
para esclarecer a população, bem como a não

veiculação de discursos que sugiram que as medidas
tenham o objetivo de perseguição ao desenvolvimento
econômico do estado ou notícias falsas sobre o
assunto.
Cientes da importância de uma imprensa
comprometida com o bem-estar social, contamos com
a colaboração de todos e todas no enfrentamento da
pandemia.
Site: https://omaranhense.com/reuniao-discutefiscalizacao-de-medidas-mais-rigidas-contra-a-covid-19/
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Fiscalização mais rígidas das medidas de
restrição contra CoVID-19
Marco Aurélio D Eça

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 4,
na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em São
Luís, o Ministério Público do Maranhão e órgãos
ligados à saúde e à segurança pública discutiram a
operacionalização das medidas de fiscalização contra
o novo coronavírus, com base nas restrições
estabelecidas pelo decreto estadual n° 36.531/21.
Na abertura dos trabalhos, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, expressou toda a sua
preocupação com a situação enfrentada pelo
Maranhão, com praticamente 100% de ocupação dos
leitos hospitalares em todo o estado. "Esse é o pior
momento que já enfrentamos e precisamos agir com
firmeza para garantir a vida do nosso povo", afirmou.
De acordo com o procurador, as Promotorias de
Justiça de Defesa da Saúde, do Consumidor e
Criminais estão atuando diretamente na fiscalização
de eventuais casos de descumprimento das medidas
determinadas.
O secretário de estado de Segurança Pública,
Jefferson Portela, ressaltou que os hospitais
maranhenses estão superlotados e a contaminação
pelo novo coronavírus está em uma escala de
crescimento, alertando para o risco de situações
semelhantes às já vividas por outros estados
brasileiros.
Jefferson Portela afirmou que as forças de segurança
atuarão de forma firme na fiscalização das normas
sanitárias, adotando todas as medidas legais de
contenção. De acordo com o secretário, um número de
Whatsapp está disponível para que a população
contribua com os órgãos de fiscalização, denunciando
aglomerações e o desrespeito às regras de
distanciamento social.
Pelo número (98) 98451.3541, poderão ser
encaminhadas denúncias, fotos e vídeos que, além de
embasarem a atuação das forças de segurança, serão
compartilhadas com os órgãos integrantes do Comitê
Estadual de Direito a Saúde, para que cada órgão
tome as medidas cabíveis dentro de suas atribuições.
A titular da 2ª Promotoria de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, lembrou as nove

Recomendações emitidas para diversos setores
econômicos e pediu mais rigor na fiscalização dos
protocolos sanitários. De acordo com a promotora de
justiça, esse foi um pedido de empresários, pois
aqueles que estão de acordo com as normas estão
sendo prejudicados por outros que descumprem as
regras.
FISCALIZAÇÃO
Lítia Cavalcanti contou que a Promotoria vem fazendo
um monitoramento de redes sociais e tem
encaminhado os casos de descumprimento das
normas à Delegacia do Consumidor. Com isso, estão
sendo lavrados termos circunstanciados de ocorrência
nos casos em que não há flagrante. Uma lista de
infratores reincidentes será encaminhada pelo
Ministério Público para a Secretaria de Segurança
Pública.
O comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão,
Cel. Pedro Ribeiro, explicou que a PM, o Corpo de
Bombeiros e a Vigilância Sanitária atuarão de forma
conjunta nas atividades de fiscalização. Na Ilha de São
Luís, oito equipes formadas por representantes das
três instituições trabalharão 24h nas ações previstas e
no atendimento às denúncias recebidas da população.
"Vamos atuar de forma contundente para combater
possíveis infratores", garantiu.
O Cel. Pedro Ribeiro também pediu o apoio do
Ministério Público do Maranhão quanto a um decreto
publicado pela Prefeitura de Imperatriz, que permite o
funcionamento do comércio até as 23 horas,
contrariando a normativa estadual, que determina o
encerramento das atividades às 21 horas. O
procurador-geral de justiça determinou, de imediato,
ao promotor de justiça Danilo Castro, da Assessoria
Especial da PGJ, que verifique a situação junto aos
promotores de justiça de Imperatriz.
De acordo com o Cel. Célio Roberto, comandante do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, além da
intensificação das ações de fiscalização, o órgão já
realizou a suspensão temporária de todas as
autorizações de eventos emitidas. O comandante do
CBMMA lembrou que a missão principal do órgão é
salvar vidas e que a atuação fiscalizadora será
intensificada nas próximas semanas.
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O superintendente da Vigilância Sanitária Estadual,
Edmilson Diniz, que participou via conferência,
detalhou a atuação conjunta que será desenvolvida
em Imperatriz. A fiscalização será realizada por oito
equipes nos períodos da manhã e tarde e quatro
equipes à noite. Diniz lembrou que a fiscalização não
será restrita a bares ou festas, mas acontecerá em
todos os setores produtivos, já que todos eles têm
protocolos sanitários a seguir.
A presidente do Procon, Karen Barros, afirmou que o
órgão se juntará às ações de fiscalização. Segundo
ela, o Procon também irá disponibilizar um telefone
exclusivo para o recebimento de denúncias e tirar
dúvidas do consumidor.
O perito-geral do estado, Miguel Alves, reforçou a
necessidade de conscientização da população,
destacando que a diminuição do contágio do novo
coronavírus é necessária para a manutenção de
serviços essenciais.
Site:
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2021/03/05/fiscaliz
acao-mais-rigidas-das-medidas-de-restricao-contracovid-19/
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MP pede suspensão de licitação milionária
da Prefeitura de Bacuri
Blog do Neto Weba

O Ministério Público do Maranhão ingressou, em 15
de fevereiro, junto ao Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MA), com uma representação, com pedido de
liminar, contra o Município de Bacuri e o secretário
municipal de Administração e Finanças, para
suspensão de processo licitatório .
A suspensão requerida tem como objeto a licitação por
Tomadas de Preços número 13/2020, organizada pela
Prefeitura de Bacuri, para a contratação de empresa
especializada na construção e manutenção de poços
artesianos no município. O valor do contrato é de R$
1.195.908,91. A empresa vencedora foi a Canorte
Construções Ltda.
Para o titular da Promotoria de Justiça de Bacuri, Igor
Adriano Trinta Marques, há fortes indícios de que a
empresa em questão, que tem sede no Município de
Turiaçu, não possui o suporte para executar serviços
de tal envergadura.
"Além do mais, o proprietário da empresa Canorte,
Raimundo Adailson da Silva Cardoso, possui uma
extensa ficha em que figura como réu em ações em
âmbito criminal na Justiça Estadual, assim como
processos na esfera da Justiça Eleitoral e frente ao
Tribunal de Contas do Estado, quedando-se na
fumaça de irregularidades também na licitação",
acrescenta o membro do Ministério Público.
De acordo com a representação, o fato de a licitação
ter sido realizada durante a pandemia de Covid-19,
mesmo com a Recomendação da Controladoria Geral
da União para a não realização de certames
presenciais, priorizando-se a modelagem eletrônica,
pode ter ajudado a restringir a concorrência, uma vez
que eventuais empresas interessadas podem ser
prejudicadas pelas restrições impostas pelo cenário de
crise vivenciado atualmente.
A licitação foi homologada em 25 de janeiro deste ano
pela Prefeitura de Bacuri.
O promotor de justiça citou trecho do documento
enviado pela CGU aos prefeitos e secretários
estaduais do Maranhão que considera que "a
marcação de sessões públicas in loco possivelmente
contribuirá com a redução de empresas participantes

e, consequentemente, ensejará restrições à ampla
competitividade, o que poderá redundar em
contratações não vantajosas para a Administração".
Além disso, foi observado que as sessões licitatórias
podem oferecer risco de contágio aos representantes
das empresas que se fizerem presentes, bem como
aos agentes de compras (membros de comissões de
licitação, pregoeiros e membros de equipes de apoio),
que são fundamentais para o adequado
funcionamento dos órgãos públicos durante a crise.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/03/mp-pedesuspensao-de-licitacao.html
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MPMA assina termo de adesão ao Programa
Estacionamento Verde
Reginaldo Rodrigues

INCENTIVO

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
assinou, na manhã desta quinta-feira, 4, termo de
adesão ao programa Estacionamento Verde, proposto
pelo Fórum Estadual de Educação Ambiental do
Maranhão e pela Universidade Estadual do
Maranhão (Uema).

Durante a assinatura, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, destacou a sua satisfação em aderir
ao programa que objetiva melhorar a qualidade de
vida dos habitantes da cidade. "É uma grande alegria
receber tanta gente que gosta da gente e do lugar em
que se vive. O Ministério Público tem a obrigação de
cuidar das pessoas e do meio ambiente e não pode se
eximir em nenhum momento dessa atribuição",
enfatizou.

O objetivo do programa é incentivar as instituições
públicas e privadas a arborizarem os estacionamentos
não cobertos, independentemente do tamanho da
área. A adesão é voluntária e a instituição que adere
recebe apoio técnico para a implementação do
programa.
A arborização dos estacionamentos de São Luís está
prevista na Lei Municipal nº 6.247/2017, que dispõe
sobre programa de arborização dos estacionamentos
horizontais da cidade.
Cabe à instituição que aderir à proposta apresentar
plano de trabalho, no prazo de 60 dias após a
assinatura, contendo o objetivo a ser alcançado, o
método, os resultados e o cronograma de
implementação das ações. O termo de adesão tem
vigência de três anos.
O plano de trabalho será submetido à avaliação da
coordenação do Fórum Estadual de Educação
Ambiental do Maranhão e da comissão avaliadora da
Uema.
Em caso de aprovação, será emitido o Certificado de
Adesão ao Estacionamento Verde. Após 12 meses,
será concedido o Selo Estacionamento Verde, em
reconhecimento formal ao desempenho na execução
do plano. Este documento será renovado anualmente.
Formarão a comissão avaliadora representantes do
corpo docente da Uema, com conhecimentos nas
áreas de arborização urbana, paisagismo e
infraestrutura.
Também assinaram o documento o coordenador do
Fórum Estadual de Educação Ambiental do
Maranhão, o advogado Sálvio Dino Júnior, e o vicereitor da Uema, Walter Canales Sant'ana, que
representou o reitor Gustavo Pereira da Costa.

Para o coordenador do Fórum Estadual de Educação
Ambiental do Maranhão, Sálvio Dino, uma das
vantagens do programa é que o trabalho, embora
baseado em lei, é feito por meio do diálogo e de uma
perspectiva educacional. "Todas as leis evidentemente
existem para serem cumpridas. Mas não devem ser
observadas unicamente pela sociedade pela carga de
coercitividade e obrigatoriedade que possuem, mas
também pelo caráter educacional, pedagógico. Nesse
sentido, a Lei Municipal nº 6.247/2017 tem essa
perspectiva".
O vice-reitor da Uema, Walter Canales Sant'ana,
ressaltou que o programa Estacionamento Verde é
uma iniciativa coletiva, que reúne várias instituições,
objetivando uma mudança de cultura na sociedade.
Também destacou que o programa Café Sustentável,
desenvolvido pela Uema em parceria com outras
instituições, incluindo o MPMA, deve fornecer as
mudas de árvores para os estacionamentos. "A
universidade faz o seu papel e está sempre de portas
abertas para a causa do meio ambiente e de outros
programas que envolvam a ciência, a cultura e a
educação em nosso estado".
A diretora da Escola Superior do Ministério Público
do Maranhão (ESMP), promotora de justiça Karla
Adriana Holanda Farias Vieira, ressaltou que a
assinatura da adesão ao programa Estacionamento
Verde incentiva outras instituições públicas ou
privadas a seguirem este exemplo. "Inspira outros a
firmarem o mesmo termo para tirar do papel a Lei
Municipal 6.247/2017, indicando que devemos
arborizar todos os nossos espaços", completou
ECOLOGIA
Após a assinatura, o professor-doutor da Uema,
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Leonardo Ruivo, proferiu a palestra "Ecologia em
saída: uma perspectiva filosófica sobre a crise
climática", que contou com a mediação do professordoutor, Roberto Mauro Gurgel. O objetivo foi expor o
papel da filosofia perante os problemas climáticos. A
atividade foi organizada em parceria com a ESMP.
No começo da exposição, o palestrante destacou que
a crise climática, chamada erroneamente por alguns
de mudança climática, já mostra evidências do seu
impacto que, segundo ele, é enorme e que, embora
bastante divulgado, é muito pouco ouvido. "O mundo
já tem uma temperatura de 1.1 grau mais alta do que
na época antes da Revolução Industrial. Parece
pouco, mas, do ponto de vista do impacto, é bastante
grande. Em recente estudo de 2018 são apontados
467 diferentes impactos distribuídos em seis
categorias: água, alimentação, economia,
infraestrutura, saúde e segurança".
No decorrer da palestra, Leonardo Ruivo se focou em
dois problemas graves: o apartheid climático,
causado pelo aquecimento global, que afeta
principalmente populações indígenas e ribeirinhas, e o
aparecimento de epidemias, decorrente do
desmatamento maciço de florestas tropicais, como é
o caso dos vírus da Aids, Ebola e Sars. "Cada dia,
mais e mais, diversas instituições apontam a crise
climática como uma ameaça existencial de médio
prazo à civilização humana".
Ele comentou que, frente a esta catástrofe, é preciso
uma mudança radical de nosso estilo de vida,
substituindo o uso de combustíveis fósseis,
principalmente a gasolina, e incentivando a utilização
de carros elétricos e do transporte ferroviário, além da
modificação das formas de aquecimento e
resfriamento das casas e dos hábitos alimentares.
Outro fator é o incentivo a criação e preservação das
áreas verdes. "Nós vamos precisar tomar medidas
drásticas, desagradáveis. Nesse momento, é
importante dizer que a crise climática irá afetar de
forma desproporcional o mundo em desenvolvimento".
PARTICIPANTES
Do MPMA, também acompanharam a solenidade as
procuradoras de justiça Mariléa Campos dos Santos
Costa (presidente da Comissão de Gestão Ambiental
do MPMA) e Regina Maria da Costa Leite
(subprocuradora-geral de justiça para Assuntos
Administrativos) e o promotor de justiça Luís
Fernando Cabral Barreto Júnior (coordenador do
Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente CAO-UMA). Esteve presente, ainda, o juiz Douglas de
Melo Martins.
Informação : MPMA

Site:
http://www.reginaldocazumba.com.br/2021/03/mpmaassina-termo-de-adesao-ao-programa.html
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Governo espera ouvir empresários antes de
decretar novas restrições
Ogovernador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB),
decidiu que vai ouvir empresários antes de definir um
decreto com novas restrições a atividades
consideradas não essenciais no estado como forma de
conter a segunda onda da Covid- 19.
Após 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 (TCE), Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), ele
apontou, ainda, que não vai decretar lockdown no
estado por ora.
Prefeitos podem determinar o bloqueio total em suas
cidades isoladamente, conforme já havia antecipado
pelo comunista em manifestação nas redes sociais
antes do encontro de ontem.
Outra decisão tomada na reunião 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 10 dias, a
partir da próxima segunda-feira, 8.
A reunião com empresários e comerciantes deve
ocorrer ainda na manhã de hoje, também na sede do
governo estadual.
As decisões anunciadas foram tomadas no mesmo dia
em que o Maranhão voltou a ver crescer o número de
mortes pela Covid-19. Após registrar 20 mortes em
dois dias seguidos - no sábado, 27, e no domingo, 28 , o estado teve 24 mortes computadas na segundafeira, segundo boletim epidemiológico emitido pela
Secretaria de Estado da Saúde (SES). Números como
esses não eram registrados há praticamente sete
meses entre os maranhenses.
Agora, o Maranhão chegou a 219.632 pessoas
diagnosticadas com Covid-19 e 5.074 óbitos em
decorrência da doença. O número de pacientes ativos
também aumentou e chegou a 10.016.
Justiça Enquanto autoridades e gestores tratam de
medidas para conter o avanço da pandemia no estado,
segue tramitando na Justiça local um pedido dos

defensores públicos estaduais Clarice Binda, titular do
Núcleo de Direitos Humanos, e Cosmo da Silva,
titular do Núcleo de Defesa da Saúde, da Pessoa com
Deficiência e da Pessoa Idosa, pela renovação de
medidas restritivas a bares, restaurantes e festas em
todo o Maranhão.
Caberá à juíza Jaqueline Caracas decidir nos
próximos dias o assunto.
Por ora, ela responde pela Vara de Interesses Difusos
e Coletivos de São Luís, onde o caso tramita, uma vez
que o seu titular, Douglas de Melo Martins, entrou de
férias ontem, e só retorna no dia 21.
Na petição a ser despachada por Caracas, os
defensores solicitam, ainda, limitação do
funcionamento do transporte público urbano à sua
ocupação restrita ao número de passageiros sentados,
e redução de 50% do número de passageiros do
transporte aquaviário intermunicipal de passageiros e
veículos por meio de ferry boats, com o aumento da
frota posta em circulação.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/03/02
/
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Prefeitos ameaçam acionar Dino no MP por
retenção de vacinas
gilbertoleda

A decisão do governador Flávio Dino (PCdoB) de reter
doses vacinas e não enviar a municípios que não
comprovarem a aplicação de pelo menos 60% das
doses já aplicadas ( saiba mais ) pode lhe render uma
ação no Ministério Público.
Dois prefeitos ouvidos pelo Blog do Gilberto Léda sob
condição de anonimato avisaram que, se o comunista
cumprir o que prometera, ele será denunciado ao MP.
Segundo eles, os problemas com o processamento de
dados da vacinação não é apenas dos municípios.
"Existe divergência entre o número de doses recebidas
e o contabilizado no sistema", disse um deles.
De acordo com o segundo gestor, há casos em que o
sistema informa um número de doses maior que o
efetivamente recebido. "Tem o caso de um município
que recebeu 700 vacinas e no sistema aparecem
1.220", reclamou.
Uma comitiva se prepara para pedir uma reunião com
Dino. Pelos dados desta semana, quase 170
municípios - dos 217 do Maranhão - não receberiam
novas doses de imunizantes se o governador levar
adiante seu propósito.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/03/05/prefeitosameacam-acionar-dino-no-mp-por-retencao-de-vacinas/
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Covid-19: MP e SSP prometem fiscalização
mais rígida de restrições
gilbertoleda

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 4,
na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em São
Luís, o Ministério Público do Maranhão e órgãos
ligados à saúde e à segurança pública discutiram a
operacionalização das medidas de fiscalização contra
o novo coronavírus, com base nas restrições
estabelecidas pelo decreto estadual n° 36.531/21.
Na abertura dos trabalhos, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, expressou toda a sua
preocupação com a situação enfrentada pelo
Maranhão, com praticamente 100% de ocupação dos
leitos hospitalares em todo o estado. "Esse é o pior
momento que já enfrentamos e precisamos agir com
firmeza para garantir a vida do nosso povo", afirmou.
De acordo com o procurador, as Promotorias de
Justiça de Defesa da Saúde, do Consumidor e
Criminais estão atuando diretamente na fiscalização
de eventuais casos de descumprimento das medidas
determinadas.
O secretário de estado de Segurança Pública,
Jefferson Portela, ressaltou que os hospitais
maranhenses estão superlotados e a contaminação
pelo novo coronavírus está em uma escala de
crescimento, alertando para o risco de situações
semelhantes às já vividas por outros estados
brasileiros.
Jefferson Portela afirmou que as forças de segurança
atuarão de forma firme na fiscalização das normas
sanitárias, adotando todas as medidas legais de
contenção. De acordo com o secretário, um número de
Whatsapp está disponível para que a população
contribua com os órgãos de fiscalização, denunciando
aglomerações e o desrespeito às regras de
distanciamento social.
Pelo número (98) 98451.3541, poderão ser
encaminhadas denúncias, fotos e vídeos que, além de
embasarem a atuação das forças de segurança, serão
compartilhadas com os órgãos integrantes do Comitê
Estadual de Direito a Saúde, para que cada órgão
tome as medidas cabíveis dentro de suas atribuições.
A titular da 2ª Promotoria de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, lembrou as nove

Recomendações emitidas para diversos setores
econômicos e pediu mais rigor na fiscalização dos
protocolos sanitários. De acordo com a promotora de
justiça, esse foi um pedido de empresários, pois
aqueles que estão de acordo com as normas estão
sendo prejudicados por outros que descumprem as
regras.
FISCALIZAÇÃO
Lítia Cavalcanti contou que a Promotoria vem fazendo
um monitoramento de redes sociais e tem
encaminhado os casos de descumprimento das
normas à Delegacia do Consumidor. Com isso, estão
sendo lavrados termos circunstanciados de ocorrência
nos casos em que não há flagrante. Uma lista de
infratores reincidentes será encaminhada pelo
Ministério Público para a Secretaria de Segurança
Pública.
O comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão,
Cel. Pedro Ribeiro, explicou que a PM, o Corpo de
Bombeiros e a Vigilância Sanitária atuarão de forma
conjunta nas atividades de fiscalização. Na Ilha de São
Luís, oito equipes formadas por representantes das
três instituições trabalharão 24h nas ações previstas e
no atendimento às denúncias recebidas da população.
"Vamos atuar de forma contundente para combater
possíveis infratores", garantiu.
O Cel. Pedro Ribeiro também pediu o apoio do
Ministério Público do Maranhão quanto a um decreto
publicado pela Prefeitura de Imperatriz, que permite o
funcionamento do comércio até as 23 horas,
contrariando a normativa estadual, que determina o
encerramento das atividades às 21 horas. O
procurador-geral de justiça determinou, de imediato,
ao promotor de justiça Danilo Castro, da Assessoria
Especial da PGJ, que verifique a situação junto aos
promotores de justiça de Imperatriz.
De acordo com o Cel. Célio Roberto, comandante do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, além da
intensificação das ações de fiscalização, o órgão já
realizou a suspensão temporária de todas as
autorizações de eventos emitidas. O comandante do
CBMMA lembrou que a missão principal do órgão é
salvar vidas e que a atuação fiscalizadora será
intensificada nas próximas semanas.
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O superintendente da Vigilância Sanitária Estadual,
Edmilson Diniz, que participou via conferência,
detalhou a atuação conjunta que será desenvolvida
em Imperatriz. A fiscalização será realizada por oito
equipes nos períodos da manhã e tarde e quatro
equipes à noite. Diniz lembrou que a fiscalização não
será restrita a bares ou festas, mas acontecerá em
todos os setores produtivos, já que todos eles têm
protocolos sanitários a seguir.
A presidente do Procon, Karen Barros, afirmou que o
órgão se juntará às ações de fiscalização. Segundo
ela, o Procon também irá disponibilizar um telefone
exclusivo para o recebimento de denúncias e tirar
dúvidas do consumidor.
O perito-geral do estado, Miguel Alves, reforçou a
necessidade de conscientização da população,
destacando que a diminuição do contágio do novo
coronavírus é necessária para a manutenção de
serviços essenciais.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/03/05/covid-19-mpe-ssp-prometem-fiscalizacao-mais-rigida-de-restricoes/

