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Feriado - BASTIDORES
CORIOLANO FILHO

Nos últimos dois dias ocorreu em Imperatriz uma
verdadeira queda-de-braço envolvendo Estado e
Município por conta do feriado da Adesão do
Maranhão à Independência, antecipando pelo
governador Flávio Dino do dia 28 de julho para hoje,
26 de março. O Município não estava disposto a
cumprir a decisão do Palácio dos Leões, decidindo
que os órgãos públicos municipais funcionariam
normalmente e o comércio ficando por conta da
decisão dos próprios empresários. Foram dois dias de
reuniões e muito disse-me-disse. Entretanto, terminou
prevalecendo a decisão do governo, não por vontade
da prefeitura e dos comerciantes, mas por força de
uma decisão da Justiça Federal, acatando um pedido
do Ministério Público Estadual para que o município
cumpra o decreto do estado. Portanto, hoje é feriado
em Imperatriz.
E Não adianta fechar as lojas do centro comercial e
deixar o "pau quebrar" à noite, com bares e
lanchonetes funcionando.
Se for para fechar, que seja tudo.

federais Gil Cutrim (PRB), Juscelino Filho (DEM),
Cléber Verde (PRB) e Pedro Lucas (PTB), o exprefeito de Timon, Luciano Leitoa (PSB), os
presidentes da Assembleia Legislativa, deputado
Othelino Neto (PCdoB), da Câmara Municipal de São
Luís, vereador Osmar Filho (PDT), e da Famem,
prefeito Erlânio Xavier (PDT), além do deputado
Glalbert Cutrim (PDT), do secretário Márcio Honaiser
(PDT) e do ex-juiz federal e ex-candidato a prefeito de
São Luís, Carlos Madeira (Solidariedade).
"Tivemos uma importante reunião em Brasília para
articularmos ações de enfrentamento à pandemia de
COVID- 19 no Maranhão. Há uma preocupação
grande em garantirmos as condições necessárias para
que a população tenha atendimento em caso de
adoecimento e, sobretudo, de prevenção com as
medidas corretas e vacinação em massa", disse
Wverton.
Atrasada Em nota oficial, a Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP) considerou "atrasada" a declaração,
em rede nacional, do presidente da República, Jair
Bolsonaro, que se solidarizou com as vítimas da
COVID-19. "Faria algum sentido há seis ou oito
meses.

Números Enquanto questões como essa do feriado
ficam sendo objeto de discussões, a pandemia vai
avançando e sendo batidos "recordes" de mortes a
cada dia. Boletim desta quarta-feira da Secretaria de
Estado da Saúde apontava 236.832 casos registrados
de Covid-19 no estado, com 5.798 mortes.

Agora, se apresenta como um discurso vazio e não
expressa confiança. Mas, de sua fala, com muitos
pontos que distorcem os fatos e posições do governo
federal durante a pandemia, o que mais se destaca
são os silêncios", afirma a nota.

Em Imperatriz são 12.563 casos desde o início da
pandemia, com o número de mortes já passando de
600. A taxa de ocupação dos leitos de UTI estava em
95,83% (69 dos 72 leitos ocupados).

Atrasada II Ainda segundo a nota da FNP. "o
presidente deixou de falar de assuntos importantes e
inescapáveis como lockdown, isolamento, escassez de
medicamentos e de oxigênio.

Vacinação Mesmo diante de todo esse quadro
gravíssimo, a vacinação continua lenta em grande
parte do País, e em Imperatriz não está sendo
diferente.

Além disso, as erráticas decisões sobre aquisições e a
enorme descredibilidade de seus repetidos
argumentos contrários às vacinas agravam o cenário.
Somente no consórcio global Covax Facility, o Brasil
optou apenas pela compra da cota mínima (10% da
população), quando seria possível contar com pelo
menos quatro vezes mais (40% da população). Esses
posicionamentos e ações estão levando o país a uma
situação vexatória e caótica".

Em Belém-PA está mais avançada. Nesta sextafeira,
estarão sendo vacinadas naquela capital as pessoas
de 62 e 63 anos. Amanhã, sábado, os de 61, e no
domingo de 60.
Mobilização Lideranças políticas do Maranhão
estiveram reunidas em Brasília, por inciativa do
senador Weverton Rocha (PDT), e pediram "vacina
para todos já!". Entre as lideranças estavam a
senadora Eliziane Gama (Cidadania), os deputados
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Município é obrigado a cumprir antecipação
de feriado estadual nesta sexta-feira
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 janeiro foram registradas 16 mortes e outras 69
em fevereiro.
Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/248/oprogresso--26-de-marco-de-2021

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 Executivo municipal a também cumprir
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 Covid19, número bastante superior aos meses anteriores.
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Ato regulamentar disciplina funcionamento
de forças-tarefas no MPMA
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 forçastarefas.
A força-tarefa é um grupo de trabalho formado por
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 operacional destinada a atuar nos casos
de reconhecida complexidade ou grave repercussão
social, econômica 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.

Compete, ainda, ao chefe do MPMA, com a
concordância do promotor de justiça titular ou por
solicitação deste, autorizar a criação de força ou
grupo- tarefa e adotar as seguintes medidas para
regular sua formação: definir o objeto da investigação
e o prazo de funcionamento; designar os membros e
servidores que integrarão e o seu coordenador,
observando o princípio do promotor natural e a da
garantir da inamovibilidade.
Outra atribuição do procurador- geral de justiça é
convidar outras instituições públicas ou privadas para
integrar o grupo; providenciar recursos humanos e
materiais para seu funcionamento; e estabelecer a
periodicidade de apresentação dos relatórios de
atuação.
Caberá ao coordenador da força ou grupo-tarefa,
convocar e presidir as reuniões de trabalho, promover
a distribuição de tarefas e intermediar a atuação
cooperativa e harmônica entre seus integrantes para
otimizar os resultados, além de elaborar relatórios para
apresentação ao procurador- geral de justiça.
PRORROGAÇÃO A força ou grupo-tarefa poderá ter
seu prazo inicial prorrogado. Em casos excepcionais, o
chefe do MPMA poderá autorizar a prorrogação por
mais de uma vez.
Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/248/oprogresso--26-de-marco-de-2021

REQUISITOS 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.
Também deve ser indicada a estrutura de apoio
necessária ao seu funcionamento, como número de
servidores e recursos tecnológicos. A constituição do
grupo de trabalho, nas duas modalidades, será feita
por ato do procurador-geral de justiça.
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1.298 casos de Covid-19 confirmados no
sistema prisional do Maranhão
Segundo o acompanhamento realizado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), o sistema prisional
maranhense registra 1.298 casos confirmados de
contaminação pelo novo coronavírus: 422 entre
pessoas presas e 876 entre funcionários. No sistema
socioeducativo, 14 adolescentes em cumprimento de
medidas já contraíram a doença, assim como 131
servidores. Nenhum óbito por Covid-19 foi registrado
nessas instituições. Nos presídios, porém, foram
contabilizadas duas mortes de detentos em
decorrência do coronavírus e nove entre servidores.
De acordo com o Monitoramento Local Covid-19, no
Maranhão, já foram realizados em presídios estaduais,
1.672 testes em pessoas privadas de liberdade e
1.430 em servidores do sistema.
No sistema educativo já foram feitos 14 testes em
adolescentes privados de liberdade e em servidores
foram 343.Quanto a recursos e equipamentos de
proteção distribuídos para essa população do estado,
foram entregues 81.968 máscaras para pessoas
presas (mais de uma unidade por indivíduo), e
176.859 máscaras para funcionários.

aprovadas em plenário, incluindo item que trata da
priorização dessa população na vacinação.
Na atualização, foi verificado que segue em alta o
número de novos casos de óbito por Covid- 19 em
estabelecimentos prisionais e unidades
socioeducativas em todo o Brasil. No último mês, o
índice de mortes nessas instituições registrou aumento
de 17,6%, totalizando 334 registros oficiais de óbitos
de pessoas privadas de liberdade e servidores.
O aumento é mais que o dobro identificado no mês
anterior, de 8,4%. Nos primeiros 67 dias deste ano, a
quantidade de mortes pela doença foi 190% superior
ao registrado no último bimestre de 2020.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/03/26
/

Para o sistema socioeducativo, cada adolescente
recebeu duas máscaras, que são repostas de acordo
com a necessidade. Para servidores, foram
distribuídas 26.530 máscaras descartáveis, 19.500
luvas de procedimento e 155 máscaras N95, além de
álcool em gel.
Sobre o levantamento Atualizado quinzenalmente às
quartas-feiras, o levantamento é realizado com o
auxílio do programa Fazendo Justiça, parceria do CNJ
com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e apoio do Ministério da
Justiça e Segurança Pública para a superação de
desafios estruturais nos sistemas de privação de
liberdade.
O acompanhamento sobre a situação da pandemia em
estabelecimentos de privação de liberdade é realizado
desde junho do ano passado pelo Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e
do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas
(DMF/CNJ), a partir de dados disponibilizados pelas
autoridades locais. Nesta semana, as orientações do
CNJ ao Judiciário nacional para o combate à doença
nos ambientes de privação de liberdade foram
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Prefeitura cumpre antecipação do feriado e
Assis Ramos pede para que as pessoas
fiquem em casa
Prefeitura de Imperatriz informa que a antecipação do
feriado desta sexta-feira, 26, decretada pelo Governo
do Estado, fica mantida.
A data é originalmente comemorada em 28 de julho de
2021 e comemora a Adesão do Maranhão à
Independência do Brasil. A determinação, que
suspende atividades em todo o estado, também inclui
os dias 27, sábado, e 28, domingo.

ou não no feriado devem ser encaminhadas ao
Governo do Estado.
Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/248/oprogresso--26-de-marco-de-2021

A Justiça Federal também determinou ao município o
cumprimento da antecipação do feriado. Empresários
e comerciários locais já estão cientes da nova ordem,
que se encontra no site da Prefeitura.
Podem funcionar feiras, mercados e supermercados,
drive thru e delivery, hospitais, laboratórios, clínicas
veterinárias, segurança pública e privada, coleta de
lixo, postos de combustíveis, serviços funerários,
pontos de parada de caminhoneiros nas rodovias,
borracharias, oficinas e farmácias.
O prefeito Assis Ramos comenta que este momento o
lockdown não acabaria com a pandemia, já que
estabelecimentos como padarias, postos de gasolina,
farmácias e igrejas, por exemplo, continuariam abertos
e não é possível fazer com que cem por cento das
pessoas fique em casa.
Ainda, de acordo com o prefeito, mais da metade da
população de Imperatriz vive na informalidade, "não
têm patrão nem portas para abrirem e fecharem,
fazem o que a necessidade lhes manda fazer; se
pararem um só dia, falta o mínimo para por na mesa e
os filhos precisam comer", comenta Assis.
Serviços essenciais da Prefeitura continuam e a
população pode contar com os ambulatórios
destinados exclusivamente para a Covid - 19, Upa São
José, além da rede estadual.
Assis Ramos ainda faz um apelo para a população
imperatrizense. "A todos, eu peço encarecidamente:
fiquem em casa, vamos fazer valer ainda que
minimamente mais esse sacrifício", diz o prefeito.
Eventuais dúvidas acerca do que ainda pode funcionar
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