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Ato regulamentar disciplina funcionamento
de forças-tarefas no MPMA - EM FOCO

 

O DEBATE / MA - CIDADE - pág.: 06. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

EM FOCO

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, editou
o Ato Regulamentar 22/2021, publicado nesta
segunda-feira, 22, disciplinando, no âmbito do
Ministério Público do Maranhão, a atuação de forças-
tarefas.

A força-tarefa é um gmpo de trabalho formado p°r
membros do Ministério Público designados para
atuação conjunta e coordenada,  por  prazo
determinado e objetivo definido, mediante provocação
fundamentada do promotor ou procurador de justiça
para o qual tenha sido originalmente distribuído o feito
(processo judicial, procedimento extrajudicial,
representação cível ou criminal, dentre outros), a
quem caberá a coordenação dos trabalhos.

O ato destaca que o grupo de trabalho se divide em
força-tarefa e grupo-tarefa. O primeiro é uma equipe
de trabalho °Peraclonal destila a atuar ,. a$M de
^nhedda complexidade ou grave repercussão social,
economica ou jurídica. Já o grupo-tarefa é uma equipe
destinada a atuar nos casos criminais de menor ou
médio potencial ofensivo, expressivamente repetidos,
que, pelo seu volume, recomendem a atuação
conjunta, a critério do promotor natural.

A condução, gestão e governança dos trabalhos, nos
dois casos, deve observar o princípio da colegialidade,
prevalecendo a maioria na tomada de decisões. Os
procedimentos investigatórios criminais poderão ser
instaurados por meio de atuação conjunta entre
Ministério Públicos dos Estados, da União e de outros
países.

REQUISIT°S O pedido de constituição de força-tarefa
ou grupo-tarefa deverá indicar a necessidade de o
membro responsável pela coordenação dedicar-se
com exclusividade aos trabalhos; os nomes dos
membros que deverão integrar o grupo, com
desoneração total, parcial ou sem desoneração de
outras atividades.

CNJ e CGJ-MA vão realizar mapeamento de áreas de
desmatamento no Maranhão Uma ação conjunta do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Comissão
Permanente dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, e da Corregedoria Geral da Justiça do
Maranhão (CGJ-MA) realizará o mapeamento das

regiões de desmatamento no Maranhão, que atingem
florestas públicas, terras indígenas e terras públicas da
União e do Estado, com o objetivo de regularizar a
situação fundiária das propriedade e coibir a prática de
crimes ambientais.

O mapeamento territorial foi acertado durante reunião
entre o corregedor-geral da Justiça, desembargador
Paulo Velten, presidente do Fórum Fundiário de
Corregedores-Gerais de Justiça do MATOPIBA
(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia); a conselheira
Maria Tereza Uille Gomes, presidente da Comissão
Permanente dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e da Agenda 2030 do Conselho Nacional
de Just iça (CNJ); Richard Mart ins Torsiano,
coordenador executivo do Núcleo de Regularização
Fundiária (CGJ-PI), as juízas Sara Gama, auxiliar da
CGJ-MA, e Ticiany Maciel Palácio, coordenadora do
Núcleo Fundiário do Maranhão; e o juiz Douglas Lima
da Guia, membro do Núcleo. Na oportunidade, foram
discutidas ações conjuntas das instituições envolvidas,
voltadas para regularização fundiária e conservação
ambiental, que preveem, ainda, a integração dos
cadastros e registros públicos das florestas públicas,
terras indígenas, da União e dos Estados localizadas
no Maranhão. O estudo será realizado com o apoio
técnico do Laboratório de Inovação, Inteligência e
ODS (LIODS) do CNJ e do Núcleo de Regularização
Fundiária da CGJ-PI e participação dos cartórios de
Registro de Imóveis maranhenses.

DESMATAMENTO A conselheira do CNJ informou
que o Brasil tem 850 milhões de hectares de terras e
311 milhões de hectares de florestas públicas
registradas no Serviço Florestal Brasileiro.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

25-03-2021/
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Município de Imperatriz é obrigado a
cumprir antecipação de feriado estadual

nesta sexta, dia 26
 

JORNAL PEQUENO / ON LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

(Foto: Reprodução)

Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão , o Poder Judiciário determinou, nesta
quarta-feira, 24, que o Município de Imperatriz
obedeça à Medida Provisória nº 343 que antecipou o
feriado de 28 de julho para esta sexta-feira , 26 de
março . O objetivo é conter a proliferação do
coronavírus e diminuir a circulação de pessoas.

Em caso de descumprimento, a Prefeitura de
Imperatriz será obrigada a pagar multa de R$ 100 mil.
A decisão do juiz federal Rafael Lima da Costa obriga
o  Execu t i vo  mun ic ipa l  a  também cumpr i r
imediatamente o Decreto Estadual 36.601, de 19 de
março, adotando medidas concretas para garantir,
ainda, que nos dias 27 e 28 de março sejam exercidas
apenas as atividades consideradas essenciais. A
Medida Provisória foi assinada na mesma data do
decreto.

O Município de Imperatriz também é obrigado a
promover, em seus canais de comunicação, inclusive
redes sociais, a divulgação do conteúdo da decisão
judicial para conhecimento da população.

A decisão é uma resposta à comunicação feita pelo
Executivo municipal de que tanto a antecipação do
feriado quanto a restrição das atividades nos dias 27 e
28 de março não seriam adotadas na cidade.

Na decisão, o Judiciário destaca que "está clara a
intenção do Município de Imperatriz, no sentido de
descumprir os decretos mais restritivos editados pelo
Estado do Maranhão, assim como as decisões
judiciais".

Além disso, os decretos estaduais aplicam-se a todos
os municípios maranhenses. Outro ponto abordado na
decisão é que o controle da disseminação do novo
coronavírus não se enquadra no conceito de "assunto
de interesse local", previsto na Constituição Federal.

De acordo com os boletins epidemiológicos, a situação
de Imperatriz acompanha o crescimento do cenário
nacional, ou seja, o pico da doença. Até o dia 23 de
março, já foram contabilizadas 100 mortes pela Covid-

19, número bastante superior aos meses anteriores.
Em janeiro foram registradas 16 mortes e outras 69
em fevereiro.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/03/25/municipio-
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Município é obrigado a cumprir antecipação
de feriado estadual nesta sexta, dia 26

 

O ESTADO DO MARANHÃO ON/LINE / MA. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Imperatriz - ? Atendendo ao pedido do Ministério
Público do Maranhão, o Poder Judiciário determinou,
na quarta-feira, 24, que o Município de Imperatriz
obedeça à Medida Provisória nº 343 que antecipou o
feriado de 28 de julho para esta sexta-feira, 26 de
março. O objetivo é conter a proliferação do
coronavírus e diminuir a circulação de pessoas.

Em caso de descumprimento, a Prefeitura de
Imperatriz será obrigada a pagar multa de R$ 100 mil.
A decisão do juiz federal Rafael Lima da Costa obriga
o  Execu t i vo  mun ic ipa l  a  também cumpr i r
imediatamente o Decreto Estadual 36.601, de 19 de
março, adotando medidas concretas para garantir,
ainda, que nos dias 27 e 28 de março sejam exercidas
apenas as atividades consideradas essenciais. A
Medida Provisória foi assinada na mesma data do
decreto.

O Município de Imperatriz também é obrigado a
promover, em seus canais de comunicação, inclusive
redes sociais, a divulgação do conteúdo da decisão
judicial para conhecimento da população.

A decisão é uma resposta à comunicação feita pelo
Executivo municipal de que tanto a antecipação do
feriado quanto a restrição das atividades nos dias 27 e
28 de março não seriam adotadas na cidade.

Na decisão, o Judiciário destaca que "está clara a
intenção do Município de Imperatriz, no sentido de
descumprir os decretos mais restritivos editados pelo
Estado do Maranhão, assim como as decisões
judiciais".

Além disso, os decretos estaduais aplicam-se a todos
os municípios maranhenses. Outro ponto abordado na
decisão é que o controle da disseminação do novo
coronavírus não se enquadra no conceito de "assunto
de interesse local", previsto na Constituição Federal.

De acordo com os boletins epidemiológicos, a situação
de Imperatriz acompanha o crescimento do cenário
nacional, ou seja, o pico da doença. Até o dia 23 de
março, já foram contabilizadas 100 mortes pela Covid-
19, número bastante superior aos meses anteriores.
Em janeiro foram registradas 16 mortes e outras 69
em fevereiro.

Site:
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SÃO LUÍS - MPMA apura cumprimento de
medidas sanitárias por concessionárias de

transportes públicos
 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Diante de notícias divulgadas em mídias sociais nos
últ imos dias acerca do aumento do f luxo de
ambulâncias vindas do interior do estado para São
Luís por meio de ferry-boat, a 2ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Consumidor de São Luís encaminhou,
nesta quarta- fe i ra,  24,  of íc ios às empresas
responsáveis pelo serviço de transporte aquaviário e à
Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), solicitando esclarecimentos acerca do
cumprimento das medidas sanitárias no interior das
embarcações.

Assinados pela promotora de justiça Lítia Cavalcanti,
os documentos enviados às empresas Internacional
Marítima e ServiPorto requisitaram informações sobre
as providências adotadas pelas operadoras do serviço
de ferry-boat para "o cumprimento dos protocolos
sanitários, dispostos nas Portarias Estaduais e
Recomendação expedida por esta Promotoria de
Justiça, em especial acerca dos procedimentos de
higienização das embarcações após o término de cada
viagem".

Para o presidente da Agência de Mobilidade Urbana,
Daniel Carvalho, foi solicitado esclarecimento acerca
da efetividade das fiscalizações sobre o cumprimento
dos referidos protocolos pelas concessionárias.

TRANSPORTE COLETIVO

Ainda nesta quarta-feira, a 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís buscou apurar
denúncias sobre a existência de ônibus parados nas
garagens das principais empresas de transporte de
São Luís. Também por meio de ofícios, encaminhados
ao titular da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte, Cláudio Ribeiro, e à presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de São Luís (SET), Jorgelle Matos Freitas, foram
solicitados esclarecimentos acerca do assunto.

A representante do Ministério Público requereu
informações sobre as fiscalizações realizadas no
transporte público da capital, tendo em vista o
cumprimento dos protocolos sanitários pelas empresas
concessionárias do serviço, conforme disposto nas
Portarias Estaduais e Recomendação expedida pela

Promotoria do Consumidor.

De forma especí f ica,  os of íc ios sol ic i taram
esclarecimentos à SMTT e ao SET sobre a quantidade
de veículos aptos a circular, indicando o consórcio
responsável, a empresa a que pertence e a idade do
ve ícu lo ;  o  pe rcen tua l  da  f ro ta  c i r cu lan te ,
acompanhadas dos documentos comprobatórios dos
índices de cumprimento de viagens de cada linha no
período de 3 de março até a presente data; e a
comprovação das medidas adotadas no interior dos
veículos, nos Terminais de Integração e nos abrigos
de ônibus para a fiel observância dos protocolos
sanitários regulamentados pelo Poder Público.

"Além de diversos fatores sociais envolvidos, como a
carência de sistemas de saúde adequados e a maior
dificuldade de manter o distanciamento social,
geralmente a população periférica é aquela que
precisa usar o transporte público por maiores
distâncias e tempo de percurso, o que aumenta o risco
de contaminação, devido à carga viral presente neste
ambiente de maior fluxo de pessoas", argumentou a
promotora de justiça Lítia Cavalcanti, ao justificar os
pedidos de informações.

Site: https://omaranhense.com/sao-luis-mpma-apura-

cumprimento-de-medidas-sanitarias-por-
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Yglésio solicita ao MP adoção de medidas
para aumentar circulação de ônibus em SL

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Dando prosseguimento ao trabalho focado no
transporte público de São Luís e municípios vizinhos, o
deputado estadual Yglésio Moyses (PROS) pediu ao
Ministério Público do Maranhão, na manhã desta
quarta-feira (24), que adote medidas para o aumento
da frota de ônibus em circulação na capital.

A solicitação integra parte de um conjunto de ações
desenvolvidas para garantir à população que os
ônibus não circulem lotados durante a pandemia,
principalmente porque os números referentes a novos
casos e óbitos por Covid-19 aumentaram bastante.
Além disso, o período de chuvas dificulta ainda mais a
situação de quem precisa do transporte público.

Por meio de suas redes sociais e na Assembleia
Legislativa, o deputado vem alertando para os riscos
que as pessoas correm nos coletivos, especialmente
nos horários de pico, associados à redução na frota
dos ônibus. Recentemente, o parlamentar mostrou que
grande parte dos 835 ônibus aptos a circular
permanece parada nas garagens.

Segundo documento disponibilizado pelo MP-MA, a
Secretaria de Trânsito e Transportes de São Luís e o
Sind icato  das Empresas de Transpor te  de
Passageiros, as providências já estão sendo tomadas.

Site: https://omaranhense.com/yglesio-solicita-ao-mp-
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Projeto de Lei prevê investigação e
acompanhamento de alunos que apresentam

violência doméstica (Câmara SL)
 

O QUARTO PODER ON LINE / MA. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foi aprovado na terça-feira,  23, em sessão
extraordinária remota da Câmara Municipal de São
Luís, o projeto de lei nº 038/21, da vereadora Concita
Pinto (PCdoB), que estabelece a obrigatoriedade, nas
redes públ ica e part icular de Educação, da
investigação e do acompanhamento de crianças e
adolescentes que apresentam atitudes características
da vivência de violência doméstica.

A medida contribuirá, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação, para a implantação de
protocolo de averiguação e acompanhamento de
cr ianças  e  ado lescentes ,  que demonst rem
comportamentos característ icos de violência
doméstica contra mulheres da família, nas escolas
públicas e particulares do município.

O projeto de lei de Concita Pinto, dispõe que, uma vez
que a criança ou o adolescente presencie violência
doméstica contra mulheres no ambiente familiar, a
instituição de ensino deverá notificar o Conselho
Tutelar, o Ministério Público, a Casa da Mulher
Brasileira ou qualquer órgão competente, para
resguardar aos menores e dar assistência necessária
à genitora e/ou mulher lesada.

De acordo com a proposição da vereadora, o protocolo
de averiguação deve ser montado por equipe
multidisciplinar, sempre resguardando os interesses
das crianças e dos adolescentes.

"A qual i f icação técnica e emocional  desses
profissionais que irão lidar com o petiz, é fundamental,
pois possibilitará uma rede de apoio sustentável.
Quando não há capacitação, podem ser adotados
procedimentos inadequados e prejudiciais para os
jovens e as suas famílias", ressaltou Concita Pinto.

Site: https://oquartopoder.com/politica/camara-
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Município de Imperatriz é obrigado a
cumprir antecipação de feriado estadual

nesta sexta-feira
 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Poder Judiciário determinou, nessa
quarta-feira (24), que o município de Imperatriz
obedeça à Medida Provisória nº 343 que antecipou o
feriado de 28 de julho para esta sexta-feira, 26 de
março. O objetivo é conter a proliferação do
coronavírus e diminuir a circulação de pessoas.

Em caso de descumprimento, a Prefeitura de
Imperatriz será obrigada a pagar multa de R$ 100 mil.
A decisão do juiz federal Rafael Lima da Costa obriga
o  Execu t i vo  mun ic ipa l  a  também cumpr i r ,
imediatamente, o Decreto Estadual 36.601, de 19 de
março, adotando medidas concretas para garantir,
ainda, que, nos dias 27 e 28 de março, sejam
exercidas apenas as atividades consideradas
essenciais. A Medida Provisória foi assinada na
mesma data do decreto.

O município de Imperatriz também é obrigado a
promover, em seus canais de comunicação, inclusive
redes sociais, a divulgação do conteúdo da decisão
judicial para conhecimento da população.

A decisão é uma resposta à comunicação feita pelo
Executivo municipal de que tanto a antecipação do
feriado quanto a restrição das atividades nos dias 27 e
28 de março não seriam adotadas na cidade.

Na decisão, o Judiciário destaca que "está clara a
intenção do município de Imperatriz, no sentido de
descumprir os decretos mais restritivos editados pelo
Estado do Maranhão, assim como as decisões
judiciais".

Além disso, os decretos estaduais aplicam-se a todos
os municípios maranhenses. Outro ponto abordado na
decisão é que o controle da disseminação do novo
coronavírus não se enquadra no conceito de "assunto
de interesse local", previsto na Constituição Federal.

De acordo com os boletins epidemiológicos, a situação
de Imperatriz acompanha o crescimento do cenário
nacional, ou seja, o pico da doença. Até o dia 23 de
março, já foram contabilizadas 100 mortes pela Covid-
19, número bastante superior aos meses anteriores.
Em janeiro, foram registradas 16 mortes e outras 69

em fevereiro.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/03/municipio-

de-imperatriz-e-obrigado.html
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Em São Luís, MP-MA apura cumprimento
de medidas sanitárias por concessionárias de

transportes públicos
 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Diante de notícias divulgadas em mídias sociais nos
últ imos dias acerca do aumento do f luxo de
ambulâncias vindas do interior do Estado para São
Luís por meio de "ferryboat", a 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís
encaminhou, nessa quarta-feira (24), ofícios às
empresas responsáveis pelo serviço de transporte
aquaviário e à Agência de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos (MOB), solicitando esclarecimentos
acerca do cumprimento das medidas sanitárias no
interior das embarcações.

Assinados pela promotora de Justiça Lítia Cavalcanti,
os documentos enviados às empresas Internacional
Marítima e ServiPorto requisitaram informações sobre
as providências adotadas pelas operadoras do serviço
de "ferryboat" para "o cumprimento dos protocolos
sanitários, dispostos nas Portarias Estaduais e
Recomendação expedida por esta Promotoria de
Justiça, em especial acerca dos procedimentos de
higienização das embarcações após o término de cada
viagem".

Para o presidente da Agência de Mobilidade Urbana,
Daniel Carvalho, foi solicitado esclarecimento acerca
da efetividade das fiscalizações sobre o cumprimento
dos referidos protocolos pelas concessionárias.

Transporte coletivo

Ainda nessa quarta-feira, a 2ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Consumidor de São Luís buscou apurar
informações sobre a existência de ônibus parados nas
garagens das principais empresas de transporte de
São Luís. Também por meio de ofícios, encaminhados
ao titular da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte, Cláudio Ribeiro, e à presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de São Luís (SET), Jorgelle Matos Freitas, foram
solicitados esclarecimentos acerca do assunto.

A representante do Ministério Público requereu
informações sobre as fiscalizações realizadas no
transporte público da capital, tendo em vista o
cumprimento dos protocolos sanitários pelas empresas
concessionárias do serviço, conforme disposto nas
Portarias Estaduais e Recomendação expedida pela

Promotoria do Consumidor.

De forma especí f ica,  os of íc ios sol ic i taram
esclarecimentos à SMTT e ao SET sobre a quantidade
de veículos aptos a circular, indicando o consórcio
responsável, a empresa a que pertence e a idade do
ve ícu lo ;  o  pe rcen tua l  da  f ro ta  c i r cu lan te ,
acompanhadas dos documentos comprobatórios dos
índices de cumprimento de viagens de cada linha no
período de 3 de março até a presente data; e a
comprovação das medidas adotadas no interior dos
veículos, nos Terminais de Integração e nos abrigos
de ônibus para a fiel observância dos protocolos
sanitários regulamentados pelo Poder Público.

"Além de diversos fatores sociais envolvidos, como a
carência de sistemas de saúde adequados e a maior
dificuldade de manter o distanciamento social,
geralmente a população periférica é aquela que
precisa usar o transporte público por maiores
distâncias e tempo de percurso, o que aumenta o risco
de contaminação, devido à carga viral presente neste
ambiente de maior fluxo de pessoas", argumentou a
promotora de Justiça Lítia Cavalcanti, ao justificar os
pedidos de informações.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/03/em-sao-luis-

mp-ma-apura-cumprimento-de.html
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MPMA apura cumprimento de medidas
sanitárias por concessionárias de transportes

públicos
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

Diante de notícias divulgadas em mídias sociais nos
últ imos dias acerca do aumento do f luxo de
ambulâncias vindas do interior do estado para São
Luís por meio de ferry-boat, a 2ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Consumidor de São Luís encaminhou,
nesta quarta- fe i ra,  24,  of íc ios às empresas
responsáveis pelo serviço de transporte aquaviário e à
Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), solicitando esclarecimentos acerca do
cumprimento das medidas sanitárias no interior das
embarcações.

Assinados pela promotora de justiça Lítia Cavalcanti,
os documentos enviados às empresas Internacional
Marítima e ServiPorto requisitaram informações sobre
as providências adotadas pelas operadoras do serviço
de ferry-boat para "o cumprimento dos protocolos
sanitários, dispostos nas Portarias Estaduais e
Recomendação expedida por esta Promotoria de
Justiça, em especial acerca dos procedimentos de
higienização das embarcações após o término de cada
viagem".

Para o presidente da Agência de Mobilidade Urbana,
Daniel Carvalho, foi solicitado esclarecimento acerca
da efetividade das fiscalizações sobre o cumprimento
dos referidos protocolos pelas concessionárias.

Ainda nesta quarta-feira, a 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís buscou apurar
denúncias sobre a existência de ônibus parados nas
garagens das principais empresas de transporte de
São Luís. Também por meio de ofícios, encaminhados
ao titular da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte, Cláudio Ribeiro, e à presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de São Luís (SET), Jorgelle Matos Freitas, foram
solicitados esclarecimentos acerca do assunto.

A representante do Ministério Público requereu
informações sobre as fiscalizações realizadas no
transporte público da capital, tendo em vista o
cumprimento dos protocolos sanitários pelas empresas
concessionárias do serviço, conforme disposto nas
Portarias Estaduais e Recomendação expedida pela

Promotoria do Consumidor.

De forma especí f ica,  os of íc ios sol ic i taram
esclarecimentos à SMTT e ao SET sobre a quantidade
de veículos aptos a circular, indicando o consórcio
responsável, a empresa a que pertence e a idade do
ve ícu lo ;  o  pe rcen tua l  da  f ro ta  c i r cu lan te ,
acompanhadas dos documentos comprobatórios dos
índices de cumprimento de viagens de cada linha no
período de 3 de março até a presente data; e a
comprovação das medidas adotadas no interior dos
veículos, nos Terminais de Integração e nos abrigos
de ônibus para a fiel observância dos protocolos
sanitários regulamentados pelo Poder Público.

"Além de diversos fatores sociais envolvidos, como a
carência de sistemas de saúde adequados e a maior
dificuldade de manter o distanciamento social,
geralmente a população periférica é aquela que
precisa usar o transporte público por maiores
distâncias e tempo de percurso, o que aumenta o risco
de contaminação, devido à carga viral presente neste
ambiente de maior fluxo de pessoas", argumentou a
promotora de justiça Lítia Cavalcanti, ao justificar os
pedidos de informações.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/mpma-

apura-cumprimento-de-medidas_25.html
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Município de Imperatriz é obrigado a
cumprir antecipação de feriado estadual

nesta sexta
 

BLOG JOHN CUTRIM. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

John Cutrim

Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Poder Judiciário determinou, nesta
quarta-feira, 24, que o Município de Imperatriz
obedeça à Medida Provisória nº 343 que antecipou o
feriado de 28 de julho para esta sexta-feira, 26 de
março. O objetivo é conter a proliferação do
coronavírus e diminuir a circulação de pessoas.

Em caso de descumprimento, a Prefeitura de
Imperatriz será obrigada a pagar multa de R$ 100 mil.
A decisão do juiz federal Rafael Lima da Costa obriga
o  Execu t i vo  mun ic ipa l  a  também cumpr i r
imediatamente o Decreto Estadual 36.601, de 19 de
março, adotando medidas concretas para garantir,
ainda, que nos dias 27 e 28 de março sejam exercidas
apenas as atividades consideradas essenciais. A
Medida Provisória foi assinada na mesma data do
decreto.

O Município de Imperatriz também é obrigado a
promover, em seus canais de comunicação, inclusive
redes sociais, a divulgação do conteúdo da decisão
judicial para conhecimento da população.

A decisão é uma resposta à comunicação feita pelo
Executivo municipal de que tanto a antecipação do
feriado quanto a restrição das atividades nos dias 27 e
28 de março não seriam adotadas na cidade.

Na decisão, o Judiciário destaca que "está clara a
intenção do Município de Imperatriz, no sentido de
descumprir os decretos mais restritivos editados pelo
Estado do Maranhão, assim como as decisões
judiciais".

Além disso, os decretos estaduais aplicam-se a todos
os municípios maranhenses. Outro ponto abordado na
decisão é que o controle da disseminação do novo
coronavírus não se enquadra no conceito de "assunto
de interesse local", previsto na Constituição Federal.

De acordo com os boletins epidemiológicos, a situação
de Imperatriz acompanha o crescimento do cenário
nacional, ou seja, o pico da doença. Até o dia 23 de
março, já foram contabilizadas 100 mortes pela Covid-

19, número bastante superior aos meses anteriores.
Em janeiro foram registradas 16 mortes e outras 69
em fevereiro.

Site: https://johncutrim.com.br/municipio-de-imperatriz-

e-obrigado-a-cumprir-antecipacao-de-feriado-estadual-

nesta-sexta-dia-26/
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Nunca foi feito nenhuma licitação em
Montes Altos, enquanto isso o pregoeiro e o

controlador estão deitando e rolando!!!
 

BLOG RUI PORÃO. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rui Marisson

Na sofrida Montes Altos é assim, saiu um

prefeito ruim e entrou outro pior, segundo informações,
o Prefeito Domingos França, não manda em

nada, quem dá a palavra final é o sobrinho, o
Controlador Geral do Município,

Lucas Resplandes Gomes, que tem as senhas do
município.

Até hoje, o município

tá fazendo os seus contratos através de dispensa de
licitações, nenhuma

licitação foi feita, segundo informações, o pau quebrou
entre o Pregoeiro Pablo

Solano Viana Barbosa e o vice-prefeito Garibaldinho,
que não está aceitando a

forma como os contratos estão sendo feitos, há
suspeitas que Pablo está direcionando os

contratos para algumas empresas.

Eita cidade pra não ter sorte com seus

administradores e o pior, estamos apenas no 3º mês,
falta ainda 3 anos e 9

meses, anote aí, a bagaceira vai ser grande.

Alô alô Ministério Público, faça

uma auditoria nos contratos e veja se há alguma
irregularidade, por que ainda não fizeram nenhuma

licitação???

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/nunca-foi-

feito-nenhuma-licitacao-em.html
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Promotoria do Consumidor apura
cumprimento de medidas sanitárias por
concessionárias de transportes públicos

 

BLOG DIEGO EMIR. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Diante de notícias divulgadas em mídias sociais nos
últ imos dias acerca do aumento do f luxo de
ambulâncias vindas do interior do estado para São
Luís por meio de ferry-boat, a 2ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Consumidor de São Luís encaminhou,
nesta quarta- fe i ra,  24,  of íc ios às empresas
responsáveis pelo serviço de transporte aquaviário e à
Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), solicitando esclarecimentos acerca do
cumprimento das medidas sanitárias no interior das
embarcações.

Assinados pela promotora de justiça Lítia Cavalcanti,
os documentos enviados às empresas Internacional
Marítima e ServiPorto requisitaram informações sobre
as providências adotadas pelas operadoras do serviço
de ferry-boat para "o cumprimento dos protocolos
sanitários, dispostos nas Portarias Estaduais e
Recomendação expedida por esta Promotoria de
Justiça, em especial acerca dos procedimentos de
higienização das embarcações após o término de cada
viagem".

Para o presidente da Agência de Mobilidade Urbana,
Daniel Carvalho, foi solicitado esclarecimento acerca
da efetividade das fiscalizações sobre o cumprimento
dos referidos protocolos pelas concessionárias.

TRANSPORTE COLETIVO

Ainda nesta quarta-feira, a 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís buscou apurar
denúncias sobre a existência de ônibus parados nas
garagens das principais empresas de transporte de
São Luís. Também por meio de ofícios, encaminhados
ao titular da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte, Cláudio Ribeiro, e à presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de São Luís (SET), Jorgelle Matos Freitas, foram
solicitados esclarecimentos acerca do assunto.

A representante do Ministério Público requereu
informações sobre as fiscalizações realizadas no
transporte público da capital, tendo em vista o
cumprimento dos protocolos sanitários pelas empresas
concessionárias do serviço, conforme disposto nas
Portarias Estaduais e Recomendação expedida pela

Promotoria do Consumidor.

De forma especí f ica,  os of íc ios sol ic i taram
esclarecimentos à SMTT e ao SET sobre a quantidade
de veículos aptos a circular, indicando o consórcio
responsável, a empresa a que pertence e a idade do
ve ícu lo ;  o  pe rcen tua l  da  f ro ta  c i r cu lan te ,
acompanhadas dos documentos comprobatórios dos
índices de cumprimento de viagens de cada linha no
período de 3 de março até a presente data; e a
comprovação das medidas adotadas no interior dos
veículos, nos Terminais de Integração e nos abrigos
de ônibus para a fiel observância dos protocolos
sanitários regulamentados pelo Poder Público.

"Além de diversos fatores sociais envolvidos, como a
carência de sistemas de saúde adequados e a maior
dificuldade de manter o distanciamento social,
geralmente a população periférica é aquela que
precisa usar o transporte público por maiores
distâncias e tempo de percurso, o que aumenta o risco
de contaminação, devido à carga viral presente neste
ambiente de maior fluxo de pessoas" , argumentou a
promotora de justiça Lítia Cavalcanti, ao justificar os
pedidos de informações.

Site: http://diegoemir.com/2021/03/promotoria-do-

consumidor-apura-cumprimento-de-medidas-sanitarias-

por-concessionarias-de-transportes-publicos/

16

http://diegoemir.com/2021/03/promotoria-do-consumidor-apura-cumprimento-de-medidas-sanitarias-por-concessionarias-de-transportes-publicos/
http://diegoemir.com/2021/03/promotoria-do-consumidor-apura-cumprimento-de-medidas-sanitarias-por-concessionarias-de-transportes-publicos/
http://diegoemir.com/2021/03/promotoria-do-consumidor-apura-cumprimento-de-medidas-sanitarias-por-concessionarias-de-transportes-publicos/


Homem de 54 anos é preso por suspeita de
estuprar menina de 9 anos no Maranhão

 

AGORA NORDESTE / TIMBAÚBA / PE - NOTÍCIAS. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (23), um
homem de 54 anos suspeito de estuprar uma menina
de nove anos em Santa Quitéria do Maranhão, cidade
localizada a 350 km de São Luís. Atualmente, a vítima
está com 14 anos.

De acordo com a polícia, o homem, conhecido como
Peba era vizinho da menina. As investigações
apontam que no dia do crime, a criança estava
passando no terreno da casa do suspeito para ir à
casa de uma amiga, quando foi derrubada por ele no
chão. A criança desmaiou e acordou após o crime.

A menina foi ouvida pelo Conselho Tutelar da cidade e
pelo Ministério Público do Maranhão (MP-MA). O
suspeito também foi prestou depoimento e ambos
passaram por exames médicos.

O homem vai responder pelo crime de estupro de
vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.
Após a prisão, ele foi encaminhado para o Sistema
Penitenciário do Maranhão, onde vai permanecer à
disposição da justiça.

Site:

https://www.agoranordeste.com.br/noticia/03/25/2021/ho

mem-de-54-anos-e-preso-por-suspeita-de-estuprar-

menina-de-9-anos-no-maranhao.html
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Justiça obriga Imperatriz a cumprir decreto
estadual e fechar comércio

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

IMPERATRIZ - O juiz federal determinou, nesta quinta-
feira (35), que o município de Imperatriz obedeça ao
feriado estadual de 28 de julho, antecipado para 26 de
março, de acordo com a Medida provisória 343, de
19/03/2021. A decisão foi atendendo a um pedido do
Ministério Público do Maranhão.

A decisão pede ainda que a prefeitura cumpra
imediatamente o Decreto Estadual 36.601, de
19/03/2021, adotando medidas concretas para permitir
que nos dias 27 e 28 de março de 2021 somente
sejam exercidas as atividades previstas no art. 11-C
do referido ato normativo.

Em caso de descumprimento, o município deve pagar
multa de R$ 100 mil. Na decisão, o juiz se baseou no
atual quadro da pandemia no estado, e justificou que a
disseminação do novo coronavírus não se enquadra
no conceito de assunto de interesse local .

A decisão considera ainda os últimos boletins
epidemiológicos divulgados pela Prefeitura Municipal,
que mostram que a cidade está acompanhando o atual
cenário nacional, enfrentando o pico da doença. Até o
dia 23 - faltando ainda oito dias para o fim do mês - já
foram contabilizados 100 óbitos, número bastante
superior ao observado nos meses de janeiro (16) e
fevereiro (69).

Em nota, a Aliança Empresarial, formada pelos
sindicatos patronais e de trabalhadores do comércio,
informou que vai acatar a decisão da Justiça,
suspendendo as atividades nesta sexta (26) e sábado
(27).

Site:

https://imirante.com/imperatriz/noticias/2021/03/25/justic

a-obriga-imperatriz-a-cumprir-decreto-estadual-e-fechar-

comercio.shtml
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VÍDEO: Ministério Público investiga
transporte de ambulância do interior do

Estado para São Luís em ferry-boat
 

CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

D iante de notícias divulgadas em mídias sociais nos
últ imos dias acerca do aumento do f luxo de
ambulâncias vindas do interior do estado para São
Luís por meio de ferry-boat, a 2ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Consumidor de São Luís encaminhou,
nesta quarta- fe i ra,  24,  of íc ios às empresas
responsáveis pelo serviço de transporte aquaviário e à
Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), solicitando esclarecimentos acerca do
cumprimento das medidas sanitárias no interior das
embarcações.

Assinados pela promotora de justiça Lítia Cavalcanti,
os documentos enviados às empresas Internacional
Marítima e ServiPorto requisitaram informações sobre
as providências adotadas pelas operadoras do serviço
de ferry-boat para "o cumprimento dos protocolos
sanitários, dispostos nas Portarias Estaduais e
Recomendação expedida por esta Promotoria de
Justiça, em especial acerca dos procedimentos de
higienização das embarcações após o término de cada
viagem".

Para o presidente da Agência de Mobilidade Urbana,
Daniel Carvalho, foi solicitado esclarecimento acerca
da efetividade das fiscalizações sobre o cumprimento
dos referidos protocolos pelas concessionárias.

TRANSPORTE COLETIVO

Ainda nesta quarta-feira, a 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís buscou apurar
denúncias sobre a existência de ônibus parados nas
garagens das principais empresas de transporte de
São Luís. Também por meio de ofícios, encaminhados
ao titular da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte, Cláudio Ribeiro, e à presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de São Luís (SET), Jorgelle Matos Freitas, foram
solicitados esclarecimentos acerca do assunto.

A representante do Ministério Público requereu
informações sobre as fiscalizações realizadas no
transporte público da capital, tendo em vista o
cumprimento dos protocolos sanitários pelas empresas
concessionárias do serviço, conforme disposto nas
Portarias Estaduais e Recomendação expedida pela

Promotoria do Consumidor.

De forma especí f ica,  os of íc ios sol ic i taram
esclarecimentos à SMTT e ao SET sobre a quantidade
de veículos aptos a circular, indicando o consórcio
responsável, a empresa a que pertence e a idade do
ve ícu lo ;  o  pe rcen tua l  da  f ro ta  c i r cu lan te ,
acompanhadas dos documentos comprobatórios dos
índices de cumprimento de viagens de cada linha no
período de 3 de março até a presente data; e a
comprovação das medidas adotadas no interior dos
veículos, nos Terminais de Integração e nos abrigos
de ônibus para a fiel observância dos protocolos
sanitários regulamentados pelo Poder Público.

"Além de diversos fatores sociais envolvidos, como a
carência de sistemas de saúde adequados e a maior
dificuldade de manter o distanciamento social,
geralmente a população periférica é aquela que
precisa usar o transporte público por maiores
distâncias e tempo de percurso, o que aumenta o risco
de contaminação, devido à carga viral presente neste
ambiente de maior fluxo de pessoas", argumentou a
promotora de justiça Lítia Cavalcanti, ao justificar os
pedidos de informações.

Site:

https://centraldenoticias.radio.br/2021/03/25/ministerio-

publico-investiga-transporte-de-ambulancia-do-interior-

do-estado-para-sao-luis-em-ferry-boat/
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Município de Imperatriz é obrigado a
cumprir antecipação de feriado estadual

 

CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A tendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Poder Judiciário determinou, nesta
quarta-feira, 24, que o Município de Imperatriz
obedeça à Medida Provisória nº 343 que antecipou o
feriado de 28 de julho para esta sexta-feira, 26 de
março. O objetivo é conter a proliferação do
coronavírus e diminuir a circulação de pessoas.

Em caso de descumprimento, a Prefeitura de
Imperatriz será obrigada a pagar multa de R$ 100 mil.
A decisão do juiz federal Rafael Lima da Costa obriga
o  Execu t i vo  mun ic ipa l  a  também cumpr i r
imediatamente o Decreto Estadual 36.601, de 19 de
março, adotando medidas concretas para garantir,
ainda, que nos dias 27 e 28 de março sejam exercidas
apenas as atividades consideradas essenciais. A
Medida Provisória foi assinada na mesma data do
decreto.

O Município de Imperatriz também é obrigado a
promover, em seus canais de comunicação, inclusive
redes sociais, a divulgação do conteúdo da decisão
judicial para conhecimento da população.

A decisão é uma resposta à comunicação feita pelo
Executivo municipal de que tanto a antecipação do
feriado quanto a restrição das atividades nos dias 27 e
28 de março não seriam adotadas na cidade.

Na decisão, o Judiciário destaca que "está clara a
intenção do Município de Imperatriz, no sentido de
descumprir os decretos mais restritivos editados pelo
Estado do Maranhão, assim como as decisões
judiciais".

Além disso, os decretos estaduais aplicam-se a todos
os municípios maranhenses. Outro ponto abordado na
decisão é que o controle da disseminação do novo
coronavírus não se enquadra no conceito de "assunto
de interesse local", previsto na Constituição Federal.

De acordo com os boletins epidemiológicos, a situação
de Imperatriz acompanha o crescimento do cenário
nacional, ou seja, o pico da doença. Até o dia 23 de
março, já foram contabilizadas 100 mortes pela Covid-
19, número bastante superior aos meses anteriores.
Em janeiro foram registradas 16 mortes e outras 69
em fevereiro.

Site:
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Justiça obriga município de Imperatriz a
aderir antecipação de feriado devido ao

avanço da Covid-19 no MA
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Por G1 MA - São Luís, MA

A Justiça determinou na quarta-feira (24), que o
município de Imperatriz, cidade a 626 km de São Luís,
cumpra a Medida Provisória (MP) que antecipou o
feriado de 28 de julho para esta sexta-feira (26) e
suspenda o funcionamento de serviços não essenciais
durante o período.

A ação é do Ministério Público do Maranhão (MP-
MA). A MP publicada pelo Governo do Estado
antecipou o feriado de 28 de julho, Adesão do
Maranhão à Independência do Brasil, devido ao
avanço da pandemia de Covid-19. Com isso, o estado
terá a suspensão de serviços não essenciais até o
domingo (28).

De acordo com o MP, a ação foi movida após o
município informar que não iria aderir a antecipação do
feriado e nem as restrições de atividades nos dias 27 e
28 de março.

A decisão também determina que o município
promova em seus canais de comunicação a decisão
judicial para conhecimento da população. Em caso de
descumprimento, a Prefeitura de Imperatriz pode
pagar uma multa de R$ 100 mil.

Desde o mês de fevereiro, Imperatriz tem registrado
uma alta signif icativa no número de casos e
internações de pacientes com Covid-19. Desde o início
da pandemia, a segunda maior cidade do Maranhão já
confirmou mais de 12 mil casos do novo coronavírus.

Na quarta-feira (24), segundo a Secretaria de Estado
da Saúde (SES), o município chegou a 95,83% de
ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e 97,42% dos leitos clínicos.

Segundo os os boletins epidemiológicos, até o dia 23
de março, já foram contabilizadas 100 mortes pela
Covid-19, número superior aos meses anteriores. Em
janeiro, por exemplo, foram contabilizadas 16 mortes e
outras 69 em fevereiro.

Site:
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São Luís: alerta crítico no sistema de saúde
pública, aponta Fiocruz
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A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desde julho de
2020, realiza o Observatório Fiocruz Covid-19, que faz
o monitoramento - entre outros números da pandemia
no Brasil - das taxas de ocupação de leitos de UTI
para adultos com coronavírus no Sistema Único de
Saúde (SUS). Nesta terça-feira, 23, mais uma edição
do boletim foi divulgado e São Luís foi elencada entre
as capitais com taxas iguais ou superiores a 90%. Na
atualização da Secretaria Municipal de Saúde
(Semus) desta terça, o número exato da taxa de
ocupação para leitos de UTI na cidade, ficou em
96,6%.

Ao lado de São Luís, estão: Porto Velho (100%), Rio
Branco (94%), Macapá (99%), Teresina (99%),
Fortaleza (96%), Natal (96%), João Pessoa (93%),
Aracaju (91%), Belo Horizonte (107%), Vitória (96%),
São Paulo (92%), %), Curitiba (100%), Florianópolis
(98%), Porto Alegre (103%), Campo Grande (106%),
Cuiabá (99%), Goiânia (98%) e Brasília (99%).
Conforme trecho do Observatório Covid-19, os
pesquisadores retratam cenário nacional de colapso
do sistema de saúde para o atendimento de pacientes
que requerem cuidados complexos para a Covid-19,
além de prejuízos imensuráveis no atendimento de
pacientes que demandam cuidados em razão de
outros problemas de saúde.

"Os cientistas ressaltam que medidas rigorosas para o
controle e prevenção da doença, que começam a ser
adotadas no país, são fundamentais para interromper
a tendência de descontrole da pandemia, mitigando
efeitos sobre o sistema de saúde e, especialmente,
poupando vidas", diz trecho do boletim da Fiocruz.
Situação em São Luís Até o fechamento desta edição,
a última atualização da Semus, informou que de 30
leitos de UTI para tratamento da Covid-19 na rede
pública municipal, 29 estavam ocupados, ou seja,
uma taxa de ocupação de 96,6%. Quantos aos leitos
de enfermaria ou clínicos, a situação parece estar
mais controlada. Do total de 90 leitos da rede
municipal, 44 (48,8%) estão sendo utilizados por
pacientes com coronavírus. A média dos últimos sete
dias (17 a 23 de março), ficou em 86,64% para UTI.

Para o epidemiologista, Antônio Augusto Moura Silva,
ainda não é possível prever quando São Luís chegará
no seu limite de leitos disponíveis. "A cada dia nos
aproximamos de uma real saturação de serviços de
saúde, mas é impossível prever data", afirmou.

O Estado manteve contato com a Semus para saber
se a cidade está preparada para uma possível falta de
leitos de UTI e se há a possibilidade de falta de
oxigênio para pacientes com Covid-19 em São Luís,
mas até o fechamento desta edição, não obteve
resposta.

Oxigênio Em reportagem publicada pelo site de O
Estado, nesta terça-feira, 23, o secretário de Estado
da Saúde (SES), Carlos Lula, e representantes de
empresas fornecedoras de oxigênio para unidades
hospitalares do Maranhão alertaram, para a situação
"grave" e "preocupante" do abastecimento do insumo
em municípios do Maranhão. "No pior momento de
2020, entre abril e maio, tínhamos estocado, do total
de oxigênio produzido, apenas 15%, com autonomia
para menos de 10 dias; hoje, esse índice subiu para
58%. Ou seja, estamos tendo que circular muito mais
para atender a demanda e o nosso estoque está
sendo reduzido com maior brevidade", explicou Paulo
Baraúna, representante da empresa White Martins,

SAIBA MAIS A situação em todo o estado não é muito
distante do vivido na capital, no boletim da SES de
terça, taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos
Covid-19 na Grande Ilha (São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), ficou em
96,02%, são apenas 10 leitos livres. Quantos aos
clínicos, a taxa está em 97,77%, de 493 leitos
disponíveis 482 estão ocupados.

Em imperatriz, a situação é mais preocupante. De 72
leitos disponíveis de UTI, 70 estão ocupados, ou seja,
97,22%. Os leitos clínicos estão com taxa de
ocupação de 97,94%.

Nas demais regiões do estado, os leitos estão com
uma taxa de ocupação mais controlada. De 216 leitos
de UTI, apenas 38 (82,41%) estão em uso, quanto aos
de enfermaria 276 (58,23%) de 474 estão sendo
utilizados para tratar da Covid-19.

multinacional brasileira do ramo de fabricação de
gases industriais e medicinais.

Segundo o executivo, o volume de oxigênio que está
sendo consumido nesta segunda onda da pandemia
da Covid no Maranhão é bem maior do que o da
primeira onda, no ano passado. O Estado também
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procurou a SES para saber se o Maranhão está
preparado para uma possível falta desse insumo, mas
não obteve resposta até o fechamento desta edição.*

SAIBA MAIS Recomendações da Fiocruz para
diminuição de casos e redução na pressão sobre o
sistema de saúde: A proibição de eventos presenciais
como shows, congressos, atividades religiosas,
esportivas e correlatas em todo território nacional; A
suspensão das atividades presenciais de todos os
níveis da educação do país; O toque de recolher
nacional a partir das 20h até as 6h e durante os finais
de semana; O fechamento das praias e bares;

A adoção de trabalho remoto sempre que possível,
tanto no setor público, quanto no privado; A instituição
de barreiras sanitárias nacionais e internacionais,
considerando o fechamento dos aeroportos e do
transporte interestadual; A adoção de medidas para
redução da superlotação nos transportes coletivos
u r b a n o s ;  A  a m p l i a ç ã o  d a  t e s t a g e m  e
acompanhamento dos testados, com isolamento dos
casos suspeitos e monitoramento dos contatos.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/03/25
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Ato regulamentar disciplina funcionamento
de forças-tarefas no MPMA - EM FOCO
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EM FOCO

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, editou
o Ato Regulamentar 22/2021, publicado nesta
segunda-feira, 22, disciplinando, no âmbito do
Ministério Público do Maranhão, a atuação de forças-
tarefas.

A força-tarefa é um gmpo de trabalho formado p°r
membros do Ministério Público designados para
atuação conjunta e coordenada,  por  prazo
determinado e objetivo definido, mediante provocação
fundamentada do promotor ou procurador de justiça
para o qual tenha sido originalmente distribuído o feito
(processo judicial, procedimento extrajudicial,
representação cível ou criminal, dentre outros), a
quem caberá a coordenação dos trabalhos.

O ato destaca que o grupo de trabalho se divide em
força-tarefa e grupo-tarefa. O primeiro é uma equipe
de trabalho °Peraclonal destila a atuar ,. a$M de
^nhedda complexidade ou grave repercussão social,
economica ou jurídica. Já o grupo-tarefa é uma equipe
destinada a atuar nos casos criminais de menor ou
médio potencial ofensivo, expressivamente repetidos,
que, pelo seu volume, recomendem a atuação
conjunta, a critério do promotor natural.

A condução, gestão e governança dos trabalhos, nos
dois casos, deve observar o princípio da colegialidade,
prevalecendo a maioria na tomada de decisões. Os
procedimentos investigatórios criminais poderão ser
instaurados por meio de atuação conjunta entre
Ministério Públicos dos Estados, da União e de outros
países.

REQUISIT°S O pedido de constituição de força-tarefa
ou grupo-tarefa deverá indicar a necessidade de o
membro responsável pela coordenação dedicar-se
com exclusividade aos trabalhos; os nomes dos
membros que deverão integrar o grupo, com
desoneração total, parcial ou sem desoneração de
outras atividades.

CNJ e CGJ-MA vão realizar mapeamento de áreas de
desmatamento no Maranhão Uma ação conjunta do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Comissão
Permanente dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, e da Corregedoria Geral da Justiça do
Maranhão (CGJ-MA) realizará o mapeamento das

regiões de desmatamento no Maranhão, que atingem
florestas públicas, terras indígenas e terras públicas da
União e do Estado, com o objetivo de regularizar a
situação fundiária das propriedade e coibir a prática de
crimes ambientais.

O mapeamento territorial foi acertado durante reunião
entre o corregedor-geral da Justiça, desembargador
Paulo Velten, presidente do Fórum Fundiário de
Corregedores-Gerais de Justiça do MATOPIBA
(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia); a conselheira
Maria Tereza Uille Gomes, presidente da Comissão
Permanente dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e da Agenda 2030 do Conselho Nacional
de Just iça (CNJ); Richard Mart ins Torsiano,
coordenador executivo do Núcleo de Regularização
Fundiária (CGJ-PI), as juízas Sara Gama, auxiliar da
CGJ-MA, e Ticiany Maciel Palácio, coordenadora do
Núcleo Fundiário do Maranhão; e o juiz Douglas Lima
da Guia, membro do Núcleo. Na oportunidade, foram
discutidas ações conjuntas das instituições envolvidas,
voltadas para regularização fundiária e conservação
ambiental, que preveem, ainda, a integração dos
cadastros e registros públicos das florestas públicas,
terras indígenas, da União e dos Estados localizadas
no Maranhão. O estudo será realizado com o apoio
técnico do Laboratório de Inovação, Inteligência e
ODS (LIODS) do CNJ e do Núcleo de Regularização
Fundiária da CGJ-PI e participação dos cartórios de
Registro de Imóveis maranhenses.

DESMATAMENTO A conselheira do CNJ informou
que o Brasil tem 850 milhões de hectares de terras e
311 milhões de hectares de florestas públicas
registradas no Serviço Florestal Brasileiro.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

25-03-2021/
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SÃO LUÍS - MPMA apura cumprimento de
medidas sanitárias por concessionárias de

transportes públicos
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Diante de notícias divulgadas em mídias sociais nos
últ imos dias acerca do aumento do f luxo de
ambulâncias vindas do interior do estado para São
Luís por meio de ferry-boat, a 2ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Consumidor de São Luís encaminhou,
nesta quarta- fe i ra,  24,  of íc ios às empresas
responsáveis pelo serviço de transporte aquaviário e à
Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), solicitando esclarecimentos acerca do
cumprimento das medidas sanitárias no interior das
embarcações.

Assinados pela promotora de justiça Lítia Cavalcanti,
os documentos enviados às empresas Internacional
Marítima e ServiPorto requisitaram informações sobre
as providências adotadas pelas operadoras do serviço
de ferry-boat para "o cumprimento dos protocolos
sanitários, dispostos nas Portarias Estaduais e
Recomendação expedida por esta Promotoria de
Justiça, em especial acerca dos procedimentos de
higienização das embarcações após o término de cada
viagem".

Para o presidente da Agência de Mobilidade Urbana,
Daniel Carvalho, foi solicitado esclarecimento acerca
da efetividade das fiscalizações sobre o cumprimento
dos referidos protocolos pelas concessionárias.

TRANSPORTE COLETIVO

Ainda nesta quarta-feira, a 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís buscou apurar
denúncias sobre a existência de ônibus parados nas
garagens das principais empresas de transporte de
São Luís. Também por meio de ofícios, encaminhados
ao titular da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte, Cláudio Ribeiro, e à presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de São Luís (SET), Jorgelle Matos Freitas, foram
solicitados esclarecimentos acerca do assunto.

A representante do Ministério Público requereu
informações sobre as fiscalizações realizadas no
transporte público da capital, tendo em vista o
cumprimento dos protocolos sanitários pelas empresas
concessionárias do serviço, conforme disposto nas
Portarias Estaduais e Recomendação expedida pela

Promotoria do Consumidor.

De forma especí f ica,  os of íc ios sol ic i taram
esclarecimentos à SMTT e ao SET sobre a quantidade
de veículos aptos a circular, indicando o consórcio
responsável, a empresa a que pertence e a idade do
ve ícu lo ;  o  pe rcen tua l  da  f ro ta  c i r cu lan te ,
acompanhadas dos documentos comprobatórios dos
índices de cumprimento de viagens de cada linha no
período de 3 de março até a presente data; e a
comprovação das medidas adotadas no interior dos
veículos, nos Terminais de Integração e nos abrigos
de ônibus para a fiel observância dos protocolos
sanitários regulamentados pelo Poder Público.

"Além de diversos fatores sociais envolvidos, como a
carência de sistemas de saúde adequados e a maior
dificuldade de manter o distanciamento social,
geralmente a população periférica é aquela que
precisa usar o transporte público por maiores
distâncias e tempo de percurso, o que aumenta o risco
de contaminação, devido à carga viral presente neste
ambiente de maior fluxo de pessoas", argumentou a
promotora de justiça Lítia Cavalcanti, ao justificar os
pedidos de informações.

Site: https://omaranhense.com/sao-luis-mpma-apura-

cumprimento-de-medidas-sanitarias-por-

concessionarias-de-transportes-publicos/
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Mãe e pai são presos pela prática de crimes
ao filho de 3 meses (Polícia)
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André Gomes

A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia
Especial da Mulher de São José de Ribamar
(pertencente ao SAISP Leste subordinados a SPCC),
com apoio da Guarda Municipal, na tarde de hoje
23.03.2021, deram Cumprimento ao Mandado de
Prisão Preventiva, Representado pela Titular da DEM
desta UPJ, em desfavor dos nacionais R. S. B. (20) e
A. M. S. F. (18), pela *prática dos crimes de tortura e
suspeita de estupro de vunerável , figurando como
vítima o filho do casal P. L. B. S. com apenas 03
meses de idade.

O fato criminoso chegou ao conhecimento desta
Unidade no dia 12.02.2021, por profissionais de saúde
do Hospital Municipal de São José de Ribamar, que
atenderam o bebê. Ele apresentava ferimento extenso
na língua, fissura no ânus e quadro grave de
desnutrição. Foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante
em desfavor do casal na ocasião, mas depois posto
em liberdade.

Evoluíndo as investigações com Documentos Médicos,
Relatório do Conselho Tutelar, Boletins de Ocorrências
e Exame de verificação de práticas libidinosas, a
Delegada resolveu representar pela Prisão Cautelar
dos pais da vítima.

Com o Mandado de Prisão em mãos R. S. B. foi
localizado na Vila Roseana Sarney, na Rua São
Francisco e A. M. S. F. no Bairro Turiuba II nesta
cidade.

Os presos foram encaminhados a Unidade Prisional
de Pedrinhas, ficando à disposição da justiça.

Denuncias pelo WhatsApp (98 99108-1952) garantindo
o sigilo.

@policiacivilma

@sspmaranhao

@ssp_pcma

#policiacivilma

#policiaemdefesadasociedade

#segurancapublica

Site: https://andreimprensa.com.br/policia/mae-e-pai-

sao-presos-pela-pratica-de-crimes-ao-filho-de-3-meses/
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Sem licitação, Maura Jorge contrata posto de
combustível da própria secretária de Saúde
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A prefeita de Lago da Pedra Maura Jorge (PSDB)
contratou por meio do processo administrativo nº
008/2021 resultante da Dispensa de Licitação nº
005/2021, o Posto de Combustível Mendes, de
propriedade da sua própria secretária Municipal de
Saúde, Almiralice Mendes Pereira.

Quando Maura Jorge assumiu a prefeitura no dia 1º de
janeiro de 2021, Almiralice iniciou a gestão como
secretária Municipal de Finanças e ficou no cargo até
dia 19 de fevereiro, após isso foi nomeada secretária
Municipal de Saúde, função que assumiu no dia 22 de
fevereiro e permanece até hoje.

O valor do contrato assinado entre a empresa da
secretária de Saúde e a gestão Maura Jorge é de R$
219.286,25 (duzentos e dezenove mil, duzentos e
oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

- Redes socais

Localizado na Rua Matadouro nº 520, bairro do
Matadouro, o posto está registrado em nome de Eliel
Mendes Pereira, irmão da secretária Almiralice.

Pelas redes sociais é possível comprovar que a
empresa de fato pertence a secretária de Saúde.
Almiralice faz constantes publicações a respeito do
Posto, inclusive, até com promoção de valor no preço
do óleo diesel.

Caso os órgãos de controle e fiscalização de recursos
públicos aprofundem na investigação desse caso, não
resta dúvida que a prefeita Maura Jorge irá responder
por ato de Improbidade Administrativa junto com os
demais envolvimentos que também devem ser
processados pelo crime de prevaricação.

Site: https://www.domingoscosta.com.br/sem-licitacao-

maura-jorge-contrato-posto-de-combustivel-da-propria-

secretaria-de-saude/
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Em São Luís, MP-MA apura cumprimento
de medidas sanitárias por concessionárias de

transportes públicos
 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Diante de notícias divulgadas em mídias sociais nos
últ imos dias acerca do aumento do f luxo de
ambulâncias vindas do interior do Estado para São
Luís por meio de "ferryboat", a 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís
encaminhou, nessa quarta-feira (24), ofícios às
empresas responsáveis pelo serviço de transporte
aquaviário e à Agência de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos (MOB), solicitando esclarecimentos
acerca do cumprimento das medidas sanitárias no
interior das embarcações.

Assinados pela promotora de Justiça Lítia Cavalcanti,
os documentos enviados às empresas Internacional
Marítima e ServiPorto requisitaram informações sobre
as providências adotadas pelas operadoras do serviço
de "ferryboat" para "o cumprimento dos protocolos
sanitários, dispostos nas Portarias Estaduais e
Recomendação expedida por esta Promotoria de
Justiça, em especial acerca dos procedimentos de
higienização das embarcações após o término de cada
viagem".

Para o presidente da Agência de Mobilidade Urbana,
Daniel Carvalho, foi solicitado esclarecimento acerca
da efetividade das fiscalizações sobre o cumprimento
dos referidos protocolos pelas concessionárias.

Transporte coletivo

Ainda nessa quarta-feira, a 2ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Consumidor de São Luís buscou apurar
informações sobre a existência de ônibus parados nas
garagens das principais empresas de transporte de
São Luís. Também por meio de ofícios, encaminhados
ao titular da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte, Cláudio Ribeiro, e à presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de São Luís (SET), Jorgelle Matos Freitas, foram
solicitados esclarecimentos acerca do assunto.

A representante do Ministério Público requereu
informações sobre as fiscalizações realizadas no
transporte público da capital, tendo em vista o
cumprimento dos protocolos sanitários pelas empresas
concessionárias do serviço, conforme disposto nas
Portarias Estaduais e Recomendação expedida pela

Promotoria do Consumidor.

De forma especí f ica,  os of íc ios sol ic i taram
esclarecimentos à SMTT e ao SET sobre a quantidade
de veículos aptos a circular, indicando o consórcio
responsável, a empresa a que pertence e a idade do
ve ícu lo ;  o  pe rcen tua l  da  f ro ta  c i r cu lan te ,
acompanhadas dos documentos comprobatórios dos
índices de cumprimento de viagens de cada linha no
período de 3 de março até a presente data; e a
comprovação das medidas adotadas no interior dos
veículos, nos Terminais de Integração e nos abrigos
de ônibus para a fiel observância dos protocolos
sanitários regulamentados pelo Poder Público.

"Além de diversos fatores sociais envolvidos, como a
carência de sistemas de saúde adequados e a maior
dificuldade de manter o distanciamento social,
geralmente a população periférica é aquela que
precisa usar o transporte público por maiores
distâncias e tempo de percurso, o que aumenta o risco
de contaminação, devido à carga viral presente neste
ambiente de maior fluxo de pessoas", argumentou a
promotora de Justiça Lítia Cavalcanti, ao justificar os
pedidos de informações.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/03/em-sao-luis-

mp-ma-apura-cumprimento-de.html
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MPMA apura cumprimento de medidas
sanitárias por concessionárias de transportes

públicos
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Qui, 25 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

Diante de notícias divulgadas em mídias sociais nos
últ imos dias acerca do aumento do f luxo de
ambulâncias vindas do interior do estado para São
Luís por meio de ferry-boat, a 2ª Promotoria de Justiça
de Defesa do Consumidor de São Luís encaminhou,
nesta quarta- fe i ra,  24,  of íc ios às empresas
responsáveis pelo serviço de transporte aquaviário e à
Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), solicitando esclarecimentos acerca do
cumprimento das medidas sanitárias no interior das
embarcações.

Assinados pela promotora de justiça Lítia Cavalcanti,
os documentos enviados às empresas Internacional
Marítima e ServiPorto requisitaram informações sobre
as providências adotadas pelas operadoras do serviço
de ferry-boat para "o cumprimento dos protocolos
sanitários, dispostos nas Portarias Estaduais e
Recomendação expedida por esta Promotoria de
Justiça, em especial acerca dos procedimentos de
higienização das embarcações após o término de cada
viagem".

Para o presidente da Agência de Mobilidade Urbana,
Daniel Carvalho, foi solicitado esclarecimento acerca
da efetividade das fiscalizações sobre o cumprimento
dos referidos protocolos pelas concessionárias.

Ainda nesta quarta-feira, a 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís buscou apurar
denúncias sobre a existência de ônibus parados nas
garagens das principais empresas de transporte de
São Luís. Também por meio de ofícios, encaminhados
ao titular da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte, Cláudio Ribeiro, e à presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de São Luís (SET), Jorgelle Matos Freitas, foram
solicitados esclarecimentos acerca do assunto.

A representante do Ministério Público requereu
informações sobre as fiscalizações realizadas no
transporte público da capital, tendo em vista o
cumprimento dos protocolos sanitários pelas empresas
concessionárias do serviço, conforme disposto nas
Portarias Estaduais e Recomendação expedida pela

Promotoria do Consumidor.

De forma especí f ica,  os of íc ios sol ic i taram
esclarecimentos à SMTT e ao SET sobre a quantidade
de veículos aptos a circular, indicando o consórcio
responsável, a empresa a que pertence e a idade do
ve ícu lo ;  o  pe rcen tua l  da  f ro ta  c i r cu lan te ,
acompanhadas dos documentos comprobatórios dos
índices de cumprimento de viagens de cada linha no
período de 3 de março até a presente data; e a
comprovação das medidas adotadas no interior dos
veículos, nos Terminais de Integração e nos abrigos
de ônibus para a fiel observância dos protocolos
sanitários regulamentados pelo Poder Público.

"Além de diversos fatores sociais envolvidos, como a
carência de sistemas de saúde adequados e a maior
dificuldade de manter o distanciamento social,
geralmente a população periférica é aquela que
precisa usar o transporte público por maiores
distâncias e tempo de percurso, o que aumenta o risco
de contaminação, devido à carga viral presente neste
ambiente de maior fluxo de pessoas", argumentou a
promotora de justiça Lítia Cavalcanti, ao justificar os
pedidos de informações.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/mpma-

apura-cumprimento-de-medidas_25.html
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