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CNJ faz novas recomendações para conter
covid-19 em presídios

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Ter, 16 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

BRASÍLIA - O ministro Luiz Fux, presidente do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assinou uma
nova resolução com orientações adicionais aos juízes
sobre como conter a disseminação da covid-19 no
sistema prisional.

A nova determinação, baixada nessa segunda-feira
(15), prevê medidas adicionais a serem observadas
pelos magistrados, além das que já haviam sido
adotadas em resolução de março do ano passado,
quando o CNJ recomendou, por exemplo, a revisão de
todas as prisões provisórias no país. A vigência tanto
da nova resolução (91/2021) como da antiga (62/2020)
vai agora até dezembro de 2021.

Entre as novas recomendações está a de que o
Judiciário participe da elaboração de planos e
promova campanhas para a vacinação dos presos.
Outra orientação é que os recursos arrecadados com
multas judiciais sejam investidos na compra de
medicamentos e materiais de limpeza.

A nova resolução reforça a necessidade de garantir o
acesso de órgãos como o Ministério Público e a
Defensoria Pública para inspeções em unidades
prisionais. A norma também mantém orientação para o
monitoramento de casos e a testagem em massa, e
orienta o Judiciário a realizar campanhas e ações de
cuidado da saúde, incluindo a saúde mental.

Prisões em flagrante

As resoluções do CNJ também preveem a análise
rigorosa da necessidade de prisões em flagrante e a
suspensão das audiências de custódia presenciais.
Outra medida recomendada é a restrição no acesso a
presídios, com a adoção de rodízio na visitação por
familiares e adoção de meios eletrônicos para o
contato.

Todas as recomendações valem também para o
sistema socioeducativo, que abriga menores
infratores. As determinações já estão em vigor, mas
ainda devem ser referendadas neste mês pelo plenário
do CNJ.

A resolução foi publicada em meio a um aumento nos
casos de covid-19 e de óbitos pela doença registrados
no sistema prisional, conforme mostra levantamento
do próprio CNJ.
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Em Coroatá sistema de vacinação está
completamente desorganizado

 

BLOG DO MINARD. Ter, 16 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Sob responsabilidade do prefeito Luís da Amovelar
Filho (PT), o processo de vacinação contra a COVID
realizado em Coroatá tem gerado muitas críticas e
revoltado a população da cidade.

Sem controle e com uma nítida desorganização, vários
jovens têm furado a fila de prioridade e estão
recebendo os imunizantes.

Nos últimos dias dois casos chamaram atenção.
Ambos têm menos 30 anos e não atuam na linha de
frente de combate ao coronavírus.

Uma é sobrinha do prefeito e de um grande
empresário da cidade e formada em Direito, ela
trabalha em uma área técnica da Secretaria de Saúde.
Já outro caso é de um assessor de comunicação da
Secretaria de Saúde e com menos de 30 dias no
serviço já foi vacinado.

Enquanto isso, servidores que trabalham desde o
início da pandemia em áreas diversas no Hospital
Macrorregional de Coroatá, coveiros, garis, guardas
municipais, agentes de trânsito e outros, ainda não
foram convocados para se vacinarem.

Os dois casos de fura filas citados se chocam
diretamente com o protocolo do Ministério da Saúde
sobre a lista de prioridade para a vacinação.

Há poucos dias o Ministério da Saúde reiterou ao
Supremo Tribunal Federal o grupo prioritário de
vacinação, que obrigatoriamente deve ser nessa
ordem: trabalhadores da saúde, idosos e deficientes
inst i tucional izados, pessoas idosas, povos e
c o m u n i d a d e s  t r a d i c i o n a i s ,  p e s s o a s  c o m
comorbidades, pessoas com deficiência permanente,
pessoas em situação de rua, população privada de
liberdade e trabalhadores de serviços essenciais.

Sobre os trabalhadores de saúde, diante da
indisponibilidade inicial de doses para atender a 100%
dos profissionais, deve prevalecer o atendimento das
equipes de vacinação que estiverem inicialmente
envolvidas na vacinação ou que atendam casos
suspeitos e confirmados de covid-19.

Como se vê, os jovens que não se encaixam nesses
perfis não deveriam ser vacinados neste momento, por
não serem prioridades da vacinação.

Enquanto isso, a vacinação de idosos e pessoas com
comorbidades, que são os indivíduos mais vulneráveis
a desenvolverem o estágio grave da doença, segue
em ritmo lento.

Com mais de 70 mil habitantes, Coroatá recebeu até
agora 2.784 doses, que imunizarão apenas 1.392
pessoas.

Com suspeitas de vários outros casos de fura fila, o
Ministério Público da cidade deve investigar as
denúncias.
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Arrocha o Buriti - Posto Buriti de Imperatriz,
assinou contrato de cerca de R$ 6 milhões de

reais com a Prefeitura de Acailândia!!!
 

BLOG RUI PORÃO. Ter, 16 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rui Marisson

O ano de 2021 começou muito bem pro Posto

Buriti de Imperatriz, somente com o município de
Acailândia, foram assinados 6

contratos, dando um total de R$ 5.770.467,00, a filial
sortuda foi a da Rua Dom

Pedro II no Parque Buriti.

Como

é que estão sendo feitos esses abastecimentos, os
veiculos estão rodando os 140

kms de Açailândia até Imperatriz, ida e volta? Seria
bom o Ministério Público

da uma olhadinha, essa distância consome no minimo
20% do tanque de um veiculo

popular!!!
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