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Por decisão judicial, movida pelo MP,
shopping promove reforma e garante
acessibilidade
O Ministério Público do Maranhão conseguiu na
Justiça que o Tocantins Shopping fizesse mudanças
estruturais para garantir acessibilidade. O centro
comercial adequou a estrutura após decisão judicial
proferida em fevereiro deste ano, em resposta à Ação
Civil Pública elaborada pela 4ª Promotoria de Justiça
Especializada na Pessoa Idosa e na Pessoa com
Deficiência de Imperatriz.
A ação foi proposta em 2018 pelo então titular da
pasta, promotor de justiça Joaquim Ribeiro de Sousa
Júnior.
O representante do MPMA também ingressou com
ação pedindo acessibilidade em vários outros pontos
de Imperatriz, a exemplo de bancos, na Avenida
Simplício Moreira e Beira-Rio.

afirma que a decisão é um ganho para os direitos
humanos.
"Essa decisão é fundamental não só para um grupo de
pessoas beneficiadas diretamente por elas, mas é
importante para toda a sociedade, uma vez que efetiva
direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal e nas leis brasileiras. Trata-se de um centro
comercial muito movimentado e precisava observar a
Constituição e as leis", ressalta o promotor de
justiça, Alenilton Santos.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/274/202
10504.pdf

No pedido do Tocantins Shopping, o Ministério
Público se guiou pelas normas em vigência no país,
como as regras da ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas.
DECISÃO Dentre as especificações, o shopping
precisou construir a entrada para pedestres em local
diverso da entrada de veículos; instalar corrimãos de
duas alturas nas rampas; fixar placas de sinalização,
seguindo o símbolo internacional de acesso;
disponibilizar espaço adicional de circulação de 1,20m
ao lado da vaga de pessoas com deficiência, além de
garantir a quantidade mínima de 5% das vagas totais
para idosos e 2% para pessoas com deficiência.
O estabelecimento também ficou obrigado a adequar a
rampa de acesso ao Supermercado Mateus para
diminuir a inclinação e atender o limite fixado por
norma, além de viabilizar a colocação de rampa ou
equipamento eletromecânico de transporte vertical no
acesso ao shopping disponibilizado ao público na Rua
Antônio de Miranda e instalar bebedouro com altura de
acionamento inferior ao limite de 73 cm.
O promotor de justiça que atualmente responde pela
Promotoria Especializada na Pessoa Idosa e na
Pessoa com Deficiência de Imperatriz, Alenilton
Santos, diz que o Ministério Público moveu a ação
por se tratar de um shopping muito movimentado e
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Municípios terão que cobrar comprovação de
comorbidades para vacinação contra a
Covid-19
P or meio do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde (CAOp Saúde), o Ministério
Público do Maranhão está orientando todas as
Promotorias de Justiça com atuação na área da
saúde a requisitar das Secretarias municipais de
Saúde informações sobre que tipo de documentos vão
ser exigidos para comprovação das comorbidades
durante as próximas etapas da campanha de
imunização contra a Covid-19.

devem ser imunizados, também de acordo com o
quantitativo de doses disponibilizado, segundo as
faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44
anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: pessoas com
comorbidades; pessoas com deficiência permanente
cadastradas no BPC; gestantes e puérperas
independentemente de condições pré-existentes.

No último sábado, dia 1º, o CAOP Saúde encaminhou
propostas de recomendações destinadas aos
municípios. No modelo, é indicada a adoção urgente
de estratégias para que seja divulgada amplamente
nas cidades a documentação exigida para demonstrar
a condição de portador de comorbidade.

Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da
Imunização, as pessoas com comorbidades poderão
estar pré-cadastradas no Sistema de Informações do
Programa Nacional de Imunização (SIPNI). Aqueles
que não tiverem sido pré-cadastrados poderão
apresentar qualquer comprovante que demonstre
pertencer a um destes grupos de risco, como exames,
receitas, relatório médico, prescrição médica etc).
Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já
existentes dentro das unidades de saúde dos
municípios.

"O objetivo é esclarecer as dúvidas da população, a
fim de prevenir aglomerações ou tumultos no momento
da aplicação da vacina, o que pode ocorrer caso não
haja clareza quanto às exigências previstas no Plano
Nacional de Operacionalização da Imunização",
explica a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira,
coordenadora do CAOp Saúde.
O documento encaminhado aos membros do
Ministério Público menciona que, "considerando o
extenso grupo populacional que será contemplado
nessa segunda etapa de vacinação, o Ministério da
Saúde apresentou os critérios de priorização para
vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades,
pessoas com deficiência permanente e gestantes e
puérperas".
Num primeiro momento, devem ser vacinados
proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de
doses disponibilizado: pessoas com Síndrome de
Down, independentemente da idade; pessoas com
doença renal crônica em terapia de substituição renal
(diálise) independentemente da idade; gestantes e
puérperas com comorbidades, independentemente da
idade; pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;
pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no
Programa de Benefício de Prestação Continuada
(BPC) de 55 a 59 anos.
Na segunda fase da vacinação para este público,

COMPROVANTES

DOSES TROCADAS
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Saúde (CAOp Saúde) do MPMA também orientou aos
promotores de justiça que requisitem informações
junto aos gestores municipais de saúde sobre a
ocorrência da aplicação da vacina contra a Covid-19
de fabricantes diferentes da primeira para a segunda
dose.
A medida é decorrente de notícias publicadas na
imprensa de que 16.481 mil pessoas no Brasil
receberam a primeira e segunda doses do imunizante
de fabricantes diferentes, o que representa um
potencial risco sanitário, tendo em vista que não há
conhecimento dos efeitos adversos da troca de
vacinas.
A recomendação do Ministério Público busca obter
informações sobre as providências que estão sendo
tomadas pelos gestores municipais diante da
ocorrência e para preveni-la, devendo encaminhar,
inclusive, os documentos comprobatórios, bem como
esclarecer se os casos que, por ventura ocorrerem,
serão monitorados pelas equipes de saúde.
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"Nossa intenção com tais documentos é fiscalizar e
coibir omissões pontuais, cumprindo o papel do
Ministério Público de indutor de políticas públicas. É
mais um objetivo preventivo do que repressivo",
ressalta a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira.
Site:
https://centraldenoticias.radio.br/2021/05/04/municipiosterao-que-cobrar-comprovacao-de-comorbidades-paravacinacao-contra-a-covid-19/
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Justiça obriga shopping a garantir
acessibilidade em Imperatriz
O Ministério Público do Maranhão conseguiu na
Justiça que o Shopping Timbira fizesse mudanças
estruturais para garantir acessibilidade. O centro
comercial adequou a estrutura após decisão judicial
proferida em fevereiro deste ano, em resposta à Ação
Civil Pública elaborada pela 4ª Promotoria de Justiça
Especializada na Pessoa Idosa e na Pessoa com
Deficiência de Imperatriz.

"Essa decisão é fundamental não só para um grupo de
pessoas beneficiadas diretamente por elas, mas é
importante para toda a sociedade, uma vez que efetiva
direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal e nas leis brasileiras. Trata-se de um centro
comercial muito movimentado e precisava observar a
Constituição e as leis", ressalta o promotor de
justiça, Alenilton Santos.

A ação foi proposta em 2018 pelo então titular da
pasta, promotor de justiça Joaquim Ribeiro de Sousa
Júnior. O representante do MPMA também ingressou
com ação pedindo acessibilidade em vários outros
pontos de Imperatriz, a exemplo de bancos, na
Avenida Simplício Moreira e Beira-Rio.

Site: https://centraldenoticias.radio.br/2021/05/04/justicaobriga-shopping-a-garantir-acessibilidade-em-imperatriz/

No pedido do Shopping Timbira, o Ministério Público
se guiou pelas normas em vigência no país, como as
regras da ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
DECISÃO
Dentre as especificações, o shopping precisou
construir a entrada para pedestres em local diverso da
entrada de veículos; instalar corrimãos de duas alturas
nas rampas; fixar placas de sinalização, seguindo o
símbolo internacional de acesso; disponibilizar espaço
adicional de circulação de 1,20m ao lado da vaga de
pessoas com deficiência, além de garantir a
quantidade mínima de 5% das vagas totais para
idosos e 2% para pessoas com deficiência.
O estabelecimento também ficou obrigado a adequar a
rampa de acesso ao Supermercado Mateus para
diminuir a inclinação e atender o limite fixado por
norma, além de viabilizar a colocação de rampa ou
equipamento eletromecânico de transporte vertical no
acesso ao shopping disponibilizado ao público na Rua
Antônio de Miranda e instalar bebedouro com altura de
acionamento inferior ao limite de 73 cm.
O promotor de justiça que atualmente responde pela
Promotoria Especializada na Pessoa Idosa e na
Pessoa com Deficiência de Imperatriz, Alenilton
Santos, diz que o Ministério Público moveu a ação
por se tratar de um shopping muito movimentado e
afirma que a decisão é um ganho para os direitos
humanos.
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Justiça obriga shopping a garantir
acessibilidade em Imperatriz
Por G1 MA - São Luís

Justiça obriga shopping a garantir acessibilidade em
Imperatriz - Foto: Divulgação/Ministério Público do
Maranhão
Uma decisão da Justiça obrigou o Shopping Timbira,
situado na cidade de Imperatriz, a 626 km de São
Luís, a adequar o espaço para as pessoas com pouca
mobilidade. A decisão foi baseada em uma Ação Civil
Pública elaborada pela 4ª Promotoria de Justiça
Especializada na Pessoa Idosa e na Pessoa com
Deficiência de Imperatriz.
Segundo o órgão ministerial, dentre as especificações,
o shopping precisou construir a entrada para
pedestres em local diverso da entrada de veículos,
instalar corrimãos de duas alturas nas rampas, fixar
placas de sinalização, seguindo o símbolo
internacional de acesso, disponibilizar espaço
adicional de circulação de 1,20m ao lado da vaga de
pessoas com deficiência, além de garantir a
quantidade mínima de 5% das vagas totais para
idosos e 2% para pessoas com deficiência.
O estabelecimento também ficou obrigado a adequar a
rampa de acesso ao supermercado que fica dentro do
shopping para diminuir a inclinação e atender o limite
fixado por norma, além de viabilizar a colocação de
rampa ou equipamento eletromecânico de transporte
vertical no acesso ao shopping disponibilizado ao
público na Rua Antônio de Miranda e instalar
bebedouro com altura de acionamento inferior ao limite
de 73 cm.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/05/04/jus
tica-obriga-shopping-a-garantir-acessibilidade-emimperatriz.ghtml
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MPMA requer que municípios cobrem
comprovação das comorbidades para
vacinação
Assessoria

Por meio do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde (CAOp Saúde), o Ministério
Público do Maranhão está orientando todas as
Promotorias de Justiça com atuação na área da
saúde a requisitar das Secretarias municipais de
Saúde informações sobre que tipo de documentos vão
ser exigidos para comprovação das comorbidades
durante as próximas etapas da campanha de
imunização contra a Covid-19.
No último sábado, dia 1º, o CAOP Saúde encaminhou
propostas de recomendações destinadas aos
municípios. No modelo, é indicada a adoção urgente
de estratégias para que seja divulgada amplamente
nas cidades a documentação exigida para demonstrar
a condição de portador de comorbidade.
"O objetivo é esclarecer as dúvidas da população, a
fim de prevenir aglomerações ou tumultos no momento
da aplicação da vacina, o que pode ocorrer caso não
haja clareza quanto às exigências previstas no Plano
Nacional de Operacionalização da Imunização",
explica a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira,
coordenadora do CAOp Saúde.
O documento encaminhado aos membros do
Ministério Público menciona que, "considerando o
extenso grupo populacional que será contemplado
nessa segunda etapa de vacinação, o Ministério da
Saúde apresentou os critérios de priorização para
vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades,
pessoas com deficiência permanente e gestantes e
puérperas".
Num primeiro momento, devem ser vacinados
proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de
doses disponibilizado: pessoas com Síndrome de
Down, independentemente da idade; pessoas com
doença renal crônica em terapia de substituição renal
(diálise) independentemente da idade; gestantes e
puérperas com comorbidades, independentemente da
idade; pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;
pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no
Programa de Benefício de Prestação Continuada
(BPC) de 55 a 59 anos.

Na segunda fase da vacinação para este público,
devem ser imunizados, também de acordo com o
quantitativo de doses disponibilizado, segundo as
faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44
anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: pessoas com
comorbidades; pessoas com deficiência permanente
cadastradas no BPC; gestantes e puérperas
independentemente de condições pré-existentes.
COMPROVANTES
Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da
Imunização, as pessoas com comorbidades poderão
estar pré-cadastradas no Sistema de Informações do
Programa Nacional de Imunização (SIPNI). Aqueles
que não tiverem sido pré-cadastrados poderão
apresentar qualquer comprovante que demonstre
pertencer a um destes grupos de risco, como exames,
receitas, relatório médico, prescrição médica etc).
Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já
existentes dentro das unidades de saúde dos
municípios.
DOSES TROCADAS
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Saúde (CAOp Saúde) do MPMA também orientou aos
promotores de justiça que requisitem informações
junto aos gestores municipais de saúde sobre a
ocorrência da aplicação da vacina contra a Covid-19
de fabricantes diferentes da primeira para a segunda
dose.
A medida é decorrente de notícias publicadas na
imprensa de que 16.481 mil pessoas no Brasil
receberam a primeira e segunda doses do imunizante
de fabricantes diferentes, o que representa um
potencial risco sanitário, tendo em vista que não há
conhecimento dos efeitos adversos da troca de
vacinas.
A recomendação do Ministério Público busca obter
informações sobre as providências que estão sendo
tomadas pelos gestores municipais diante da
ocorrência e para preveni-la, devendo encaminhar,
inclusive, os documentos comprobatórios, bem como
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esclarecer se os casos que, por ventura ocorrerem,
serão monitorados pelas equipes de saúde.
"Nossa intenção com tais documentos é fiscalizar e
coibir omissões pontuais, cumprindo o papel do
Ministério Público de indutor de políticas públicas. É
mais um objetivo preventivo do que repressivo",
ressalta a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira.
Site: http://www.ma10.com.br/2021/05/04/mpma-requerque-municipios-cobrem-comprovacao-dascomorbidades-para-vacinacao/
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Municípios terão que cobrar comprovação
das comorbidades
Assessoria

Por meio do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde (CAOp Saúde), o Ministério
Público do Maranhão está orientando todas as
Promotorias de Justiça com atuação na área da
saúde a requisitar das Secretarias municipais de
Saúde informações sobre que tipo de documentos vão
ser exigidos para comprovação das comorbidades
durante as próximas etapas da campanha de
imunização contra a Covid-19.
No último sábado, dia 1º, o CAOP Saúde encaminhou
propostas de recomendações destinadas aos
municípios. No modelo, é indicada a adoção urgente
de estratégias para que seja divulgada amplamente
nas cidades a documentação exigida para demonstrar
a condição de portador de comorbidade.
"O objetivo é esclarecer as dúvidas da população, a
fim de prevenir aglomerações ou tumultos no momento
da aplicação da vacina, o que pode ocorrer caso não
haja clareza quanto às exigências previstas no Plano
Nacional de Operacionalização da Imunização",
explica a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira,
coordenadora do CAOp Saúde.
O documento encaminhado aos membros do
Ministério Público menciona que, "considerando o
extenso grupo populacional que será contemplado
nessa segunda etapa de vacinação, o Ministério da
Saúde apresentou os critérios de priorização para
vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades,
pessoas com deficiência permanente e gestantes e
puérperas".
Num primeiro momento, devem ser vacinados
proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de
doses disponibilizado: pessoas com Síndrome de
Down, independentemente da idade; pessoas com
doença renal crônica em terapia de substituição renal
(diálise) independentemente da idade; gestantes e
puérperas com comorbidades, independentemente da
idade; pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;
pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no
Programa de Benefício de Prestação Continuada
(BPC) de 55 a 59 anos.
Na segunda fase da vacinação para este público,
devem ser imunizados, também de acordo com o

quantitativo de doses disponibilizado, segundo as
faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44
anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: pessoas com
comorbidades; pessoas com deficiência permanente
cadastradas no BPC; gestantes e puérperas
independentemente de condições pré-existentes.
COMPROVANTES
Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da
Imunização, as pessoas com comorbidades poderão
estar pré-cadastradas no Sistema de Informações do
Programa Nacional de Imunização (SIPNI). Aqueles
que não tiverem sido pré-cadastrados poderão
apresentar qualquer comprovante que demonstre
pertencer a um destes grupos de risco, como exames,
receitas, relatório médico, prescrição médica etc).
Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já
existentes dentro das unidades de saúde dos
municípios.
DOSES TROCADAS
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Saúde (CAOp Saúde) do MPMA também orientou aos
promotores de justiça que requisitem informações
junto aos gestores municipais de saúde sobre a
ocorrência da aplicação da vacina contra a Covid-19
de fabricantes diferentes da primeira para a segunda
dose.
A medida é decorrente de notícias publicadas na
imprensa de que 16.481 mil pessoas no Brasil
receberam a primeira e segunda doses do imunizante
de fabricantes diferentes, o que representa um
potencial risco sanitário, tendo em vista que não há
conhecimento dos efeitos adversos da troca de
vacinas.
A recomendação do Ministério Público busca obter
informações sobre as providências que estão sendo
tomadas pelos gestores municipais diante da
ocorrência e para preveni-la, devendo encaminhar,
inclusive, os documentos comprobatórios, bem como
esclarecer se os casos que, por ventura ocorrerem,
serão monitorados pelas equipes de saúde.
"Nossa intenção com tais documentos é fiscalizar e
coibir omissões pontuais, cumprindo o papel do
Ministério Público de indutor de políticas públicas. É
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mais um objetivo preventivo do que repressivo",
ressalta a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira.
Site: http://www.ma10.com.br/2021/05/04/municipiosterao-que-cobrar-comprovacao-das-comorbidades/
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Shopping de Imperatriz terá que garantir
acessibilidade
Assessoria

humanos.

O Ministério Público do Maranhão conseguiu na
Justiça que o Shopping Timbira fizesse mudanças
estruturais para garantir acessibilidade. O centro
comercial adequou a estrutura após decisão judicial
proferida em fevereiro deste ano, em resposta à Ação
Civil Pública elaborada pela 4ª Promotoria de Justiça
Especializada na Pessoa Idosa e na Pessoa com
Deficiência de Imperatriz.

"Essa decisão é fundamental não só para um grupo de
pessoas beneficiadas diretamente por elas, mas é
importante para toda a sociedade, uma vez que efetiva
direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal e nas leis brasileiras. Trata-se de um centro
comercial muito movimentado e precisava observar a
Constituição e as leis", ressalta o promotor de
justiça, Alenilton Santos.

A ação foi proposta em 2018 pelo então titular da
pasta, promotor de justiça Joaquim Ribeiro de Sousa
Júnior. O representante do MPMA também ingressou
com ação pedindo acessibilidade em vários outros
pontos de Imperatriz, a exemplo de bancos, na
Avenida Simplício Moreira e Beira-Rio.

Site: http://www.ma10.com.br/2021/05/04/shopping-deimperatriz-tera-que-garantir-acessibilidade/

No pedido do Shopping Tocantins, o Ministério
Público se guiou pelas normas em vigência no país,
como as regras da ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas.
DECISÃO
Dentre as especificações, o shopping precisou
construir a entrada para pedestres em local diverso da
entrada de veículos; instalar corrimãos de duas alturas
nas rampas; fixar placas de sinalização, seguindo o
símbolo internacional de acesso; disponibilizar espaço
adicional de circulação de 1,20m ao lado da vaga de
pessoas com deficiência, além de garantir a
quantidade mínima de 5% das vagas totais para
idosos e 2% para pessoas com deficiência.
O estabelecimento também ficou obrigado a adequar a
rampa de acesso ao Supermercado Mateus para
diminuir a inclinação e atender o limite fixado por
norma, além de viabilizar a colocação de rampa ou
equipamento eletromecânico de transporte vertical no
acesso ao shopping disponibilizado ao público na Rua
Antônio de Miranda e instalar bebedouro com altura de
acionamento inferior ao limite de 73 cm.
O promotor de justiça que atualmente responde pela
Promotoria Especializada na Pessoa Idosa e na
Pessoa com Deficiência de Imperatriz, Alenilton
Santos, diz que o Ministério Público moveu a ação
por se tratar de um shopping muito movimentado e
afirma que a decisão é um ganho para os direitos
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MP requer que municípios cobrem
comprovação de comorbidades para
vacinação
mpma

SÃO LUÍS - Por meio do Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde (CAOp Saúde), o
Ministério Público do Maranhão está orientando
todas as Promotorias de Justiça com atuação na área
da saúde a requisitar das Secretarias municipais de
Saúde informações sobre que tipo de documentos vão
ser exigidos para comprovação das comorbidades
durante as próximas etapas da campanha de
imunização contra a Covid-19.
No último sábado, dia 1º, o CAOP Saúde encaminhou
propostas de recomendações destinadas aos
municípios. No modelo, é indicada a adoção urgente
de estratégias para que seja divulgada amplamente
nas cidades a documentação exigida para demonstrar
a condição de portador de comorbidade.
"O objetivo é esclarecer as dúvidas da população, a
fim de prevenir aglomerações ou tumultos no momento
da aplicação da vacina, o que pode ocorrer caso não
haja clareza quanto às exigências previstas no Plano
Nacional de Operacionalização da Imunização",
explica a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira,
coordenadora do CAOp Saúde.
O documento encaminhado aos membros do
Ministério Público menciona que, "considerando o
extenso grupo populacional que será contemplado
nessa segunda etapa de vacinação, o Ministério da
Saúde apresentou os critérios de priorização para
vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades,
pessoas com deficiência permanente e gestantes e
puérperas".
Num primeiro momento, devem ser vacinados
proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de
doses disponibilizado: pessoas com Síndrome de
Down, independentemente da idade; pessoas com
doença renal crônica em terapia de substituição renal
(diálise) independentemente da idade; gestantes e
puérperas com comorbidades, independentemente da
idade; pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;
pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no
Programa de Benefício de Prestação Continuada
(BPC) de 55 a 59 anos.

Na segunda fase da vacinação para este público,
devem ser imunizados, também de acordo com o
quantitativo de doses disponibilizado, segundo as
faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44
anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: pessoas com
comorbidades; pessoas com deficiência permanente
cadastradas no BPC; gestantes e puérperas
independentemente de condições pré-existentes.
COMPROVANTES
Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da
Imunização, as pessoas com comorbidades poderão
estar pré-cadastradas no Sistema de Informações do
Programa Nacional de Imunização (SIPNI). Aqueles
que não tiverem sido pré-cadastrados poderão
apresentar qualquer comprovante que demonstre
pertencer a um destes grupos de risco, como exames,
receitas, relatório médico, prescrição médica etc).
Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já
existentes dentro das unidades de saúde dos
municípios.
DOSES TROCADAS
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Saúde (CAOp Saúde) do MPMA também orientou aos
promotores de justiça que requisitem informações
junto aos gestores municipais de saúde sobre a
ocorrência da aplicação da vacina contra a Covid-19
de fabricantes diferentes da primeira para a segunda
dose.
A medida é decorrente de notícias publicadas na
imprensa de que 16.481 mil pessoas no Brasil
receberam a primeira e segunda doses do imunizante
de fabricantes diferentes, o que representa um
potencial risco sanitário, tendo em vista que não há
conhecimento dos efeitos adversos da troca de
vacinas.
A recomendação do Ministério Público busca obter
informações sobre as providências que estão sendo
tomadas pelos gestores municipais diante da
ocorrência e para preveni-la, devendo encaminhar,
inclusive, os documentos comprobatórios, bem como
11
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esclarecer se os casos que, por ventura ocorrerem,
serão monitorados pelas equipes de saúde.
"Nossa intenção com tais documentos é fiscalizar e
coibir omissões pontuais, cumprindo o papel do
Ministério Público de indutor de políticas públicas. É
mais um objetivo preventivo do que repressivo",
ressalta a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/05/04/mprequer-que-municipios-cobrem-comprovacao-decomorbidades-para-vacinacao/
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IMPERATRIZ - A pedido do Ministério
Público, shopping garante acessibilidade
O Ministério Público do Maranhão conseguiu na
Justiça que o Shopping Timbira fizesse mudanças
estruturais para garantir acessibilidade. O centro
comercial adequou a estrutura após decisão judicial
proferida em fevereiro deste ano, em resposta à Ação
Civil Pública elaborada pela 4ª Promotoria de Justiça
Especializada na Pessoa Idosa e na Pessoa com
Deficiência de Imperatriz.

"Essa decisão é fundamental não só para um grupo de
pessoas beneficiadas diretamente por elas, mas é
importante para toda a sociedade, uma vez que efetiva
direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal e nas leis brasileiras. Trata-se de um centro
comercial muito movimentado e precisava observar a
Constituição e as leis", ressalta o promotor de
justiça, Alenilton Santos.

A ação foi proposta em 2018 pelo então titular da
pasta, promotor de justiça Joaquim Ribeiro de Sousa
Júnior. O representante do MPMA também ingressou
com ação pedindo acessibilidade em vários outros
pontos de Imperatriz, a exemplo de bancos, na
Avenida Simplício Moreira e Beira-Rio.

Site: https://omaranhense.com/imperatriz-a-pedido-doministerio-publico-shopping-garante-acessibilidade/

No pedido do Shopping Tocantins, o Ministério
Público se guiou pelas normas em vigência no país,
como as regras da ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas.
DECISÃO
Dentre as especificações, o shopping precisou
construir a entrada para pedestres em local diverso da
entrada de veículos; instalar corrimãos de duas alturas
nas rampas; fixar placas de sinalização, seguindo o
símbolo internacional de acesso; disponibilizar espaço
adicional de circulação de 1,20m ao lado da vaga de
pessoas com deficiência, além de garantir a
quantidade mínima de 5% das vagas totais para
idosos e 2% para pessoas com deficiência.
O estabelecimento também ficou obrigado a adequar a
rampa de acesso ao Supermercado Mateus para
diminuir a inclinação e atender o limite fixado por
norma, além de viabilizar a colocação de rampa ou
equipamento eletromecânico de transporte vertical no
acesso ao shopping disponibilizado ao público na Rua
Antônio de Miranda e instalar bebedouro com altura de
acionamento inferior ao limite de 73 cm.
O promotor de justiça que atualmente responde pela
Promotoria Especializada na Pessoa Idosa e na
Pessoa com Deficiência de Imperatriz, Alenilton
Santos, diz que o Ministério Público moveu a ação
por se tratar de um shopping muito movimentado e
afirma que a decisão é um ganho para os direitos
humanos.
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MPMA requer que municípios cobrem
comprovação das comorbidades para
vacinação contra Covid-19
Por meio do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde (CAOp Saúde), o Ministério
Público do Maranhão está orientando todas as
Promotorias de Justiça com atuação na área da
saúde a requisitar das Secretarias municipais de
Saúde informações sobre que tipo de documentos vão
ser exigidos para comprovação das comorbidades
durante as próximas etapas da campanha de
imunização contra a Covid-19.

devem ser imunizados, também de acordo com o
quantitativo de doses disponibilizado, segundo as
faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44
anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: pessoas com
comorbidades; pessoas com deficiência permanente
cadastradas no BPC; gestantes e puérperas
independentemente de condições pré-existentes.

No último sábado, dia 1º, o CAOP Saúde encaminhou
propostas de recomendações destinadas aos
municípios. No modelo, é indicada a adoção urgente
de estratégias para que seja divulgada amplamente
nas cidades a documentação exigida para demonstrar
a condição de portador de comorbidade.

Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da
Imunização, as pessoas com comorbidades poderão
estar pré-cadastradas no Sistema de Informações do
Programa Nacional de Imunização (SIPNI). Aqueles
que não tiverem sido pré-cadastrados poderão
apresentar qualquer comprovante que demonstre
pertencer a um destes grupos de risco, como exames,
receitas, relatório médico, prescrição médica etc).
Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já
existentes dentro das unidades de saúde dos
municípios.

"O objetivo é esclarecer as dúvidas da população, a
fim de prevenir aglomerações ou tumultos no momento
da aplicação da vacina, o que pode ocorrer caso não
haja clareza quanto às exigências previstas no Plano
Nacional de Operacionalização da Imunização",
explica a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira,
coordenadora do CAOp Saúde.
O documento encaminhado aos membros do
Ministério Público menciona que, "considerando o
extenso grupo populacional que será contemplado
nessa segunda etapa de vacinação, o Ministério da
Saúde apresentou os critérios de priorização para
vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades,
pessoas com deficiência permanente e gestantes e
puérperas".
Num primeiro momento, devem ser vacinados
proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de
doses disponibilizado: pessoas com Síndrome de
Down, independentemente da idade; pessoas com
doença renal crônica em terapia de substituição renal
(diálise) independentemente da idade; gestantes e
puérperas com comorbidades, independentemente da
idade; pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;
pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no
Programa de Benefício de Prestação Continuada
(BPC) de 55 a 59 anos.
Na segunda fase da vacinação para este público,

COMPROVANTES

DOSES TROCADAS
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Saúde (CAOp Saúde) do MPMA também orientou aos
promotores de justiça que requisitem informações
junto aos gestores municipais de saúde sobre a
ocorrência da aplicação da vacina contra a Covid-19
de fabricantes diferentes da primeira para a segunda
dose.
A medida é decorrente de notícias publicadas na
imprensa de que 16.481 mil pessoas no Brasil
receberam a primeira e segunda doses do imunizante
de fabricantes diferentes, o que representa um
potencial risco sanitário, tendo em vista que não há
conhecimento dos efeitos adversos da troca de
vacinas.
A recomendação do Ministério Público busca obter
informações sobre as providências que estão sendo
tomadas pelos gestores municipais diante da
ocorrência e para preveni-la, devendo encaminhar,
inclusive, os documentos comprobatórios, bem como
esclarecer se os casos que, por ventura ocorrerem,
serão monitorados pelas equipes de saúde.
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"Nossa intenção com tais documentos é fiscalizar e
coibir omissões pontuais, cumprindo o papel do
Ministério Público de indutor de políticas públicas. É
mais um objetivo preventivo do que repressivo",
ressalta a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira.
Site: https://omaranhense.com/mpma-requer-quemunicipios-cobrem-comprovacao-das-comorbidadespara-vacinacao-contra-covid-19/
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MP-MA requer que municípios cobrem
comprovação das comorbidades para
vacinação contra covid-19
Por meio do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde (CAOp Saúde), o Ministério
Público do Maranhão está orientando todas as
Promotorias de Justiça com atuação na área da saúde
a requisitar das secretarias municipais de Saúde
informações sobre que tipo de documentos vão ser
exigidos para comprovação das comorbidades durante
as próximas etapas da campanha de imunização
contra a covid-19.

devem ser imunizados, também de acordo com o
quantitativo de doses disponibilizado, segundo as
faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44
anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: pessoas com
comorbidades; pessoas com deficiência permanente
cadastradas no BPC; gestantes e puérperas
independentemente de condições pré-existentes.

No último sábado, dia 1º, o CAOp Saúde encaminhou
propostas de recomendações destinadas aos
municípios. No modelo, é indicada a adoção urgente
de estratégias para que seja divulgada amplamente
nas cidades a documentação exigida para demonstrar
a condição de portador de comorbidade.

Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da
Imunização, as pessoas com comorbidades poderão
estar pré-cadastradas no Sistema de Informações do
Programa Nacional de Imunização (SIPNI). Aqueles
que não tiverem sido pré-cadastrados poderão
apresentar qualquer comprovante que demonstre
pertencer a um destes grupos de risco, como exames,
receitas, relatório médico, prescrição médica etc.).
Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já
existentes dentro das unidades de saúde dos
municípios.

"O objetivo é esclarecer as dúvidas da população, a
fim de prevenir aglomerações ou tumultos no momento
da aplicação da vacina, o que pode ocorrer caso não
haja clareza quanto às exigências previstas no Plano
Nacional de Operacionalização da Imunização",
explica a promotora de Justiça Ilma de Paiva Pereira,
coordenadora do CAOp Saúde.
O documento encaminhado aos integrantes do
Ministério Público menciona que, "considerando o
extenso grupo populacional que será contemplado
nessa segunda etapa de vacinação, o Ministério da
Saúde apresentou os critérios de priorização para
vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades,
pessoas com deficiência permanente e gestantes e
puérperas".
Num primeiro momento, devem ser vacinados
proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de
doses disponibilizado: pessoas com Síndrome de
Down, independentemente da idade; pessoas com
doença renal crônica em terapia de substituição renal
(diálise) independentemente da idade; gestantes e
puérperas com comorbidades, independentemente da
idade; pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;
pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no
Programa de Benefício de Prestação Continuada
(BPC) de 55 a 59 anos.
Na segunda fase da vacinação para esse público,

Comprovantes

Doses trocadas
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Saúde (CAOp Saúde) do MP-MA também orientou
aos promotores de Justiça que requisitem informações
com os gestores municipais de saúde sobre a
ocorrência da aplicação da vacina contra a covid-19
de fabricantes diferentes da primeira para a segunda
dose.
A medida é decorrente de notícias publicadas na
imprensa de que 16.481 pessoas no Brasil receberam
a primeira e segunda doses do imunizante de
fabricantes diferentes, o que representa um potencial
risco sanitário, tendo em vista que não há
conhecimento dos efeitos adversos da troca de
vacinas.
A recomendação do Ministério Público busca obter
informações sobre as providências que estão sendo
tomadas pelos gestores municipais diante da
ocorrência e para preveni-la, devendo encaminhar,
inclusive, os documentos comprobatórios, bem como
esclarecer se os casos que, por ventura ocorrerem,
serão monitorados pelas equipes de saúde.
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"Nossa intenção com tais documentos é fiscalizar e
coibir omissões pontuais, cumprindo o papel do
Ministério Público de indutor de políticas públicas. É
mais um objetivo preventivo do que repressivo",
ressalta a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/05/mp-marequer-que-municipios-cobrem.html
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Atendendo a solicitações de Yglésio, MPMA
requer mais ônibus circulando em São Luís
(Ações)
Na última quarta-feira (28), o Ministério Público do
Maranhão, por meio da 18ª Promotoria de Justiça
Especializada de Defesa da Saúde de São Luís,
solicitou que todos os ônibus disponíveis na frota
entrassem em operação. O objetivo da decisão é
assegurar aos passageiros mais segurança no
transporte coletivo da Ilha de São Luís.
Essa movimentação do Ministério Público atende a
inúmeras solicitações do deputado estadual Yglésio
Moyses (PROS) que, por meio de suas redes sociais,
emissoras de rádio e na própria Assembleia
Legislativa, já vinha alertando para o risco de
contaminação ao qual os usuários do transporte
coletivo estavam sendo expostos com a lotação nos
ônibus.
Atualmente, de acordo com a decisão, em toda a Ilha,
existe cerca de 171 linhas. A frota cadastrada conta
com 971 ônibus, mas destes, somente 668 ônibus
estão em operação. Nas garagens, um total de 203
veículos está disponível para circular.
Na decisão, o MP definiu lotação máxima de 40
pessoas sentadas nos ônibus convencionais, 59 para
os articulados, o que deve garantir o espaço entre os
passageiros.
São alvos da Ação, que tem por base uma
Representação recebida pela Promotoria, o Estado do
Maranhão, o Município de São Luís, a Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), o Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luís (SET), o Consórcio Taguatur
Ratrans - Consórcio Central, o Consórcio Via SL Ltda.,
o Consórcio Upaon-Açu e a Viação Primor Ltda.
Ao permitir que os usuários do transporte coletivo
sejam expostos a riscos de contaminação, os
acionados descumpriram legislação vigente, já que é
impossível manter o distanciamento social na situação
em que os ônibus se encontram hoje.
Site:
https://luiscardoso.com.br/acoes/2021/05/atendendo-asolicitacoes-de-yglesio-mpma-requer-mais-onibuscirculando-em-sao-luis/
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O MPMA quer que todos os ônibus
disponíveis em São Luís e nas rotas
intermunicipais sejam colocados em
operação durante a pandemia
+++ Transcrição +++ O Ministério Público quer que
todos os ônibus disponíveis em São Luís e nas rotas
intermunicipais sejam colocados em operação durante
a pandemia. Vamos saber mais sobre esse assunto
com o Olavo Sampaio. Bom de Olavo. [MUSIC] Oi
Soares, muito bom dia para você, bom dia para todo
mundo que está acompanhando a gente é do outro
lado. Pois é, essa é uma constatação que todo mundo
já vinha observando desde o início da pandemia, em
que era bem difícil, continua sendo bem difícil cumprir
as medidas sanitárias dentro de um ônibus coletivo,
porque estão lotados, muitos deles, as pessoas vão a
pé, continuam indo a pé e também as pessoas não
tem nenhum tipo de e de cumprimento das medidas
sanitárias que são recomendadas pelas autoridades
sanitárias. Pois bem, vista está essa situação. O
Ministério Público entrou com uma ação civil
pública. A promotoria de defesa da saúde contra a
prefeitura, o estado do Maranhão, a Moby, agência de
mobilidade urbana, os sete, o sindicato das
empresas de trânsito, corte e todas as empresas que
compõem os consórcios que operam o transporte
público aqui em São Luís, todos os consórcios
também foram informados sobre essa ação civil
proposta pelo Ministério Público do Maranhão.
Segundo levantamento, são cento e setenta e uma
linhas de transporte coletivo, treze delas operando na
região metropolitana com serviço semiurbano
novecentos e setenta e um ônibus cadastrados no
sistema, mas apenas em operação seiscentos e
sessenta e oito. um saldo aí diferente de duzentos e
três ônibus, duzentos e três ônibus que segundo o
Ministério Público, poderiam estar circulando e
dando mais uma folga, uma, uma, uma melhor fluidez,
né, chá. E no transporte público aqui da capital, sem
necessidade das pessoas estarem dando em pé nos
ônibus. Muito menos aglomeradas nesse período difícil
que só para se ter uma ideia, o levantamento mostrou
que em dezembro do ano passado, sete vírgula seis
milhões de passageiros circularam nos ônibus,
utilizaram os ônibus coletivos aqui na capital. Promotor
Herbert Figueiredo, que é de defesa da saúde falou
sobre essa medida, a necessidade da da
implementação dessas medidas de filho Igor, né, de

cobrar essas empresas todos esses envolvidos. E
ainda há a questão de saúde pública. Vamos ouvir. No
último dia vinte e oito de abril. O Ministério Público
através da promotoria. Terceira vez de vez. A saúde e
esse é o máximo rigor na vara de TV e fundo contra o
estado do Maranhão, municípios São Luís e casos de
limpeza e transporte passageiros [MUSIC] e o conforto
diz de esportes públicos desta capital, objetivando com
pele a disponibilizar a frota de cem por cento nos
ônibus, o que corresponde aos atuais seiscentos e
vinte em RO oito veículos, mas evitei veículo a ser
utilizado em caso e higiene, totalizando oitocentos e
setenta e um um, dois. O DF de onde foi dado a
população da capital e da e e também na grande São
Luís, a fim de evitar a proliferação do novo. Faz corpo
e dois covid dezenove de maneira a evitar que um
ponto continue ficam superlotadas, porque nós temos
visto, sente que comprovou que a transportes coletivos
representa a segunda maior, a maior causa de
contaminação da covid dezenove, só perdendo para o
ambiente hospitalar. Então a ação, ela o objetivo e
aplicar sanções e aí esse essa essas empresas.
Esporte coletivo impõe ao estado e município também
envolve seis a dois e laborar em relatório e semanais e
encaminhar à Justiça de maneira verificar se estão
sendo que continua sendo praticada há de vir de hosa
a prática de de portar durante esse período de
calamidade pública, disse o poder vir ou passageiros
em onde fica lotado e mal acomodada e ação. O
objetivo aqui e justamente isso que esse passageiros
sejam transportados em casa. Por quê? É um homem
já com a capacidade de passageiros sentados e
quarenta, o Passage para os ônibus convencionais e
cinquenta e nove para os ônibus articulados e a beber
e a distância mínima exigida pela portaria do Ministério
da Saúde será a vez da ação de gente que é de um
mês e esperamos que a liminar concedida em e no
mérito a ação ser julgada procedente. E olha só a
liminar pede para que essas medidas sejam
implementadas no transporte público da capital em até
setenta, idoso, setenta e duas horas, sob pena de
multa de dez mil reais por dia. Para que esses essas
medidas sejam logo colocadas em cumprimento, como
o promotor falou, são quarenta passageiros sentados,
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não pode ninguém em pé nos ônibus convencionais,
cinquenta e nove nos ônibus articulados. A promotoria
também pede fiscalização de todos os órgãos, além da
Vigilância Sanitária feito por oficiais de justiça. A Moby,
agência de mobilidade urbana SMTT. A Secretaria
Municipal de Trânsito e transporte e Corpo de
Bombeiros para que seja fiscalizada, seja essa medida
cumprida nesse prazo que foi dado de setenta e duas
horas da me da Dale do pedido liminar e ainda sejam
fiscalizados diariamente os ônibus, o transporte
coletivo para verificar que realmente estão cumprindo
essa medida sanitária tão importante para evitar a
propagação do coronavírus. Fora. Eu volto com você,
mas antes quero avisar nosso telespectador que daqui
a pouco a gente vai falar sobre a Receita Federal, o
Imposto de renda deste ano e ainda atualizar o
calendário de vacinação para hoje. Daqui a pouco
retorno, conhecer outros. Esses outros detalhes, até
já. Muito obrigada. Então Olavo Sampaio trazendo as
primeiras.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/04/TVMIRANTESOL
UIZAFGLOBOMA-06.04.09-06.10.27-1620130689.mp4
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Pessoas com comorbidades e Down podem
se vacinar a partir de hoje, 4
A vacinação contra a Covid-19 de pessoas com
comorbidades, a partir de 59 anos, e Síndrome de
Down, acima de 18 anos, será iniciada nesta terçafeira, 4, em São Luís. A informação foi confirmada no
início da noite desta segunda-feira, 3, pela Prefeitura
de São Luís. A imunização desse público-alvo será
concentrada no Centro Municipal de Vacinação,
instalado no Multicenter Sebrae (Cohafuma), das 8h
às 18h. Todos devem ter feito cadastro prévio na
plataforma #vacinacomorbidades.
O público na faixa etária acima de 18 anos, inclui
ainda gestantes e puérperas como comorbidades.
Pela manhã, serão imunizados os nascidos de janeiro
a junho e, à tarde, os aniversariantes de julho a
dezembro. Todos devem apresentar documento oficial
com foto e laudo ou relatório médico que comprove a
comorbidade (exceto para as pessoas com Síndrome
de Down).

Benefício de Prestação Continuada (BPC).
A informação sobre o início da vacinação, com a
ressalva da dependência da chegada de doses, para
esse público-alvo foi anunciada na tarde desta
segunda-feira, 3, pelo prefeito de São Luís, Eduardo
Braide (Podemos), nas redes sociais. "Com a chegada
das vacinas da Pfizer em São Luís, iniciaremos
amanhã mesmo (hoje, terça-feira) a vacinação contra
a covid das pessoas com Síndrome de Down e
comorbidades já cadastradas", disse o prefeito no
post. O imunizante chegou e a confirmação foi feita
pela Prefeitura no início da noite.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/05/04
/

Quanto aos pacientes renais crônicos (dialíticos),
estes serão imunizados com a primeira dose da
vacina contra a Covid-19 nas unidades onde fazem
as sessões de diálise.
Já na quarta-feira, 5, o público-alvo será ampliado
para pessoas com comorbidades com 58 e 57 anos,
seguindo o cronograma de vacinar pela manhã os
nascidos no primeiro semestre e, à tarde, os
aniversariantes do segundo semestre.
Na quinta-feira, 6, a vacinação será estendida a
pessoas com comorbidades na faixa etária de 56 a 55
anos. A vacinação para pessoas com Síndrome de
Down, a partir de 18 anos, gestantes e puérperas
como comorbidades e dialíticos também prossegue na
quarta-feira, 5, e quinta-feira, 6.
As comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde
incluem pessoas com diabetes mellitus, pneumopatias
crônicas graves (incluindo asma grave), Hipertensão
Arterial Resistente (HAR), Hipertensão Arterial estágio
3, Hipertensão Arterial estágios 1 e 2, com lesão em
órgão-alvo e/ou comorbidade; insuficiência cardíaca,
corpulmonale e Hipertensão pulmonar cardiopatia
hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias e
miocardiopatias, Pericardiopatias, obesidades
mórbidas, arritmias cardíacas, cirrose hepática,
imunossuprimidos, entre outras doenças, assim como
pessoas com Deficiência permanente que recebem
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Atendendo à solicitação de Dra. Thaiza,
passagens de ferryboat serão vendidas na
Rodoviária de Pinheiro
A partir da próxima quinta-feira (6), a Agência Satélite
Norte iniciará a venda de passagens de ferryboat da
empresa Serviporto, na Rodoviária de Pinheiro. A
iniciativa é fruto de uma solicitação feita pela deputada
estadual Dra. Thaiza Hortegal (PP), por meio da
Indicação nº 774/2021, que foi atendida pela Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB).
Muito feliz com a concretização desse serviço que
pleiteamos, o que é mais um avanço que tivemos na
área. Ao longo do meu mandato, estamos sempre
intercedendo junto à MOB, em favor dos usuários de
ferryboat, e buscando melhorias reais. Agora, os
passageiros contam com essa opção de compra de
passagens, na própria Rodoviária de Pinheiro, o que
facilita muito aos moradores, inclusive, o acesso a
informações sobre as embarcações , explica a
parlamentar.
Inicialmente, apenas a Serviporto vai disponibilizar as
passagens na Rodoviária de Pinheiro. Segundo a
Agência Satélite Norte, é questão de tempo para que a
Internacional Marítima também oferte o serviço nessa
modalidade.
Nós já conversamos com a agência e, em breve, as
vendas vão abranger também as passagens da
Internacional Marítima, porque tem todo um processo
para implantação do sistema de atendimento, entre
outros aspectos burocráticos necessários. O
importante é que o serviço será realizado. O pedido foi
feito por nosso gabinete e ele foi prontamente
atendido. Agora, estamos colhendo os frutos do nosso
trabalho, com muito respeito e diálogo , finalizou Dra.
Thaiza.
Site: http://www.al.ma.leg.br/../noticias/41044
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A pedido do Ministério Público, shopping
garante acessibilidade
O Ministério Público do Maranhão conseguiu na
Justiça que o Shopping Timbira fizesse mudanças
estruturais para garantir acessibilidade. O centro
comercial adequou a estrutura após decisão judicial
proferida em fevereiro deste ano, em resposta à Ação
Civil Pública elaborada pela 4a Promotoria de Justiça
Especializada na Pessoa Idosa e na Pessoa com
Deficiência de Imperatriz.

"Essa decisão é fundamental não só para um grupo de
pessoas beneficiadas diretamente por elas, mas é
importante para toda a sociedade, uma vez que efetiva
direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal e nas leis brasileiras. Trata-se de um centro
comercial muito movimentado e precisava observar a
Constituição e as leis", ressaltou o promotor de
justiça, Alenilton Santos.

A ação foi proposta em 2018 pelo então titular da
pasta, promotor de justiça Joaquim Ribeiro de Sousa
Júnior. O representante do MPMA também ingressou
com ação pedindo acessibilidade em vários outros
pontos de Imperatriz, a exemplo de bancos, na
Avenida Simplício Moreira e Beira-Rio.

Site:
https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque
no/?numero=27076

No pedido do Shopping Tocantins, o Ministério
Público se guiou pelas normas em vigência no país,
como as regras da ABNT -Associação Brasileira de
Normas Técnicas.
DECISÃO
Dentre as especificações, o shopping precisou
construir a entrada para pedestres em local diverso da
entrada de veículos; instalar corrimãos de duas alturas
nas rampas; fixar placas de sinalização, seguindo o
símbolo internacional de acesso; disponibilizar espaço
adicional de circulação de 1,20m ao lado da vaga de
pessoas com deficiência, além de garantir a
quantidade mínima de 5% das vagas totais para
idosos e 2% para pessoas com deficiência.
O estabelecimento também ficou obrigado a adequar a
rampa de acesso ao Supermercado Mateus para
diminuir a inclinação e atender o limite fixado por
norma, além de viabilizar a colocação de rampa ou
equipamento eletromecânico de transporte vertical no
acesso ao shopping disponibilizado ao público na Rua
Antônio de Miranda e instalar bebedouro com altura de
acionamento inferior ao limite de 73 cm.
O promotor de justiça que atualmente responde pela
Promotoria Especializada na Pessoa Idosa e na
Pessoa com Deficiência de Imperatriz, Alenilton
Santos, diz que o Ministério Público moveu a ação
por se tratar de um shopping muito movimentado e
afirma que a decisão é um ganho para os direitos
humanos.
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