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Reunião discute regularização do plano de
imunização nos municípios maranhenses

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 05. Sáb, 29 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Uma Recomendação conjunta será expedida na
próxima semana - possivelmente na segunda-feira, 31
de maio - aos municípios maranhenses, concedendo
um prazo até quinta feira, 3, para as regularizações da
vacinação e da alimentação dos dados do sistema do
Ministério da Saúde.

A medida foi decidida em reunião realizada na manhã
dessa sexta-feira, 28, na Procuradoria Geral de
Justiça, que discutiu a aceleração do plano de
imunização nos municípios e a alimentação correta
dos dados no sistema do Ministério da Saúde.

Promovido pelo Ministério Público do Maranhão, em
parceria com a Defensoria Pública do Estado, Tribunal
de Contas do Estado (TCE), Ministério Público de
Contas (MPC) e Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão (Famem), o encontro foi motivado pelo
fato de não constar no sistema do Ministério da Saúde
o registro da aplicação de 600 mil doses já distribuídas
aos 217 municípios maranhenses.

O MPMA e as demais instituições questionam se as
doses ainda não foram aplicadas ou se os Municípios
não realizaram a inserção correta das informações no
sistema.

O percentual mínimo considerado regular é de 80% de
aplicação das doses por município. Ao todo, 37
municípios maranhenses estão com a vacinação
abaixo deste índice.

Outra motivação foi o aumento do contágio referente à
pandemia da Covid-19 e a consequente alta da
ocupação dos leitos de hospitais no Maranhão,
especialmente em São Luís.

ACELERAÇÃO Na abertura, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, enfatizou a necessidade de
transparência sobre a utilização das 600 mil doses
distribuídas aos municípios. "Nós queremos ter a
certeza de que essas vacinas estão sendo aplicadas.
Se os dados não mudarem até o fim do prazo
estipulado, nós vamos ter que tomar medidas judiciais
contra os gestores responsáveis pela aplicação",
alertou.

O defensor público-geral do Estado, Alberto Pessoa
Bastos, destacou a importância de acelerar a
vacinação em todo o estado. "Nós precisamos saber

se as 600 mil doses ainda não foram aplicadas ou se a
aplicação não foi informada ao Ministério da Saúde.
Além disso, entendemos que a aceleração da
imunização é uma das formas de conter a propagação
do vírus em todo o estado".

Também estiveram presentes o vice-presidente do
TCE, conselheiro Washington Oliveira; o presidente da
Famem, Erlânio Xavier; o procurador-geral do
Ministério Público de Contas, Jairo Cavalcanti; o
secretário municipal de Saúde de São Luís, Joel
Nogueira Nunes Junior.

Do MPMA, igualmente participaram as promotoras de
justiça de Defesa da Saúde de São Luís, Glória Mafra
e Elisabeth Albuquerque.

Site:

https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque

no/?numero=27098
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Instituições públicas emitirão recomendação
aos municípios
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Uma Recomendação conjunta será expedida na
segunda-feira, 31, aos municípios maranhenses,
concedendo um prazo até quinta-feira, 3, para as
regularizações da vacinação e da alimentação dos
dados do sistema do Ministério da Saúde.

A medida foi decidida em reunião realizada na manhã
da sexta-feira, 28, na Procuradoria-Geral de Justiça,
que discutiu a aceleração do plano de imunização nos
municípios e a alimentação correta dos dados no
sistema do Ministério da Saúde.

Promovido pelo Ministério Público do Maranhão, em
parceria com a Defensoria Pública do Estado, Tribunal
de Contas do Estado (TCE), Ministério Público de
Contas (MPC) e Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão (Famem), o encontro foi motivado pelo
fato de não constar no sistema do Ministério da Saúde
o registro da aplicação de 600 mil doses já distribuídas
aos 217 municípios maranhenses.

O MP e as demais instituições questionam se as
doses ainda não foram aplicadas ou se os Municípios
não realizaram a inserção correta das informações no
sistema.

O percentual mínimo considerado regular é de 80% de
aplicação das doses por município. Ao todo, 37
municípios maranhenses estão com a vacinação
abaixo deste índice.

Outra motivação foi o aumento do contágio referente à
pandemia da Covid-19 e a consequente alta da
ocupação dos leitos de hospitais no Maranhão,
especialmente em São Luís.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, falou
sobre a necessidade de transparência na utilização
das 600 mil doses distribuídas aos municípios. "Nós
queremos ter a certeza de que essas vacinas estão
sendo aplicadas. Se os dados não mudarem até o fim
do prazo estipulado, nós vamos ter que tomar medidas
judiciais contra os gestores responsáveis pela
aplicação", alertou.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/05/29

/#primeiro-caderno/pagina/1
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Municípios maranhenses serão acionados por
déficit na vacinação contra a Covid-19

 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 29 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foto: Reprodução

A Defensoria Pública do Estado e o Ministério
Público maranhense (MPMA), além de outras
i ns t i t u i ções ,  encam inha rão  uma  sé r i e  de
recomendações aos municípios que não atingirem a
marca  de  80% de  ap l i cação  das  vac inas
disponibilizadas pelos Governos Estadual e Federal.

O documento será encaminhado à Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e a 37
municípios com baixo índice de vacinas aplicadas, na
segunda-feira (31). No prazo de quatro dias, estas
cidades deverão atualizar o cadastro nacional ou
aplicar as vacinas programadas.

Caso as respectivas administrações não acatem as
solicitações, poderá ser ajuizada uma Ação Civil
Pública obrigando a exoneração e troca dos
secretários ou coordenadores, responsáveis pelo
processo de imunização local.

O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau,
conclamou os gestores que se organizem para garantir
que a vacina chegue a seus munícipes o mais
rapidamente possível. De acordo com o Portal da
Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 600 mil
vacinas deixaram de ser aplicadas pelos municípios.

"Fazemos  um ape lo  aos  mun ic íp ios ,  aqu i
representados pelo presidente da Famem, Erlânio
Xavier, para que se programem, que se organizem,
que oportunizem à sua população o acesso à vacina,
que neste período tão grave, é a melhor solução
possível", destacou Nicolau durante o encontro.

Site:
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Vacinas não aplicadas no Maranhão
 

O MAIOR DO MUNDO DE IMPERATRIZ. Sáb, 29 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O governador Flávio Dino (PCdoB) informou, em
entrevista coletiva realizada após uma reunião de
emergência com chefes do Legislativo e do Judiciário,
além de representantes de órgãos de controle, que
cerca de 600 mil doses de vacinas já distribuídas para
os municípios ainda não aparecem como aplicadas no
sistema do Ministério da Saúde.

"As 600 mil doses de vacinas que foram referidas aqui
são as doses de vacinas já distribuídas e que não
aparecem no sistema do Ministério da Saúde e isto
cria um embaraço prático para nós, por que essas
vacinas chegaram ao Maranhão, foram entregues e
não constam como aplicadas. E novamente haverá,
amanhã, por provocação do Ministério Público e da
Defensoria, com a participação de todos, esta reunião
com a Federação dos Municípios e com os prefeitos
para debater essa situação", explicou o comunista.

Segundo dados do Vacinômetro da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), 2,2 milhões de dias já foram
repassadas aos municípios, e apenas 1,6 milhão
aplicadas.

G Léda

Site:

http://omaiordomundobr.blogspot.com/2021/05/vacinas-

nao-aplicadas-no-maranhao.html
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MP-MA e Câmara de Vereadores firmam
TAC para adequação do Portal da

Transparência em Fernando Falcão
 

BLOG DO MARCIAL LIMA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sáb, 29 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão e a Câmara de
Vereadores de Fernando Falcão firmaram nessa
sexta-feira (28), Termo de Ajustamento de Conduta
para adequação do portal da transparência da casa
legislativa às disposições legais.

Pelo MP-MA, assinou o documento o promotor de
Justiça Guaracy Martins Figueiredo (titular da 1ª
Promotoria de Barra do Corda, de cuja comarca
Fernando Falcão é termo judiciário) e pela Câmara
Municipal, o presidente Jesualdo Ferreira dos Santos.

De acordo com o TAC, a Câmara de Fernando Falcão
se compromete a regularizar, no prazo de 90 dias, as
pendências encontradas no sítio eletrônico já instalado
de "links" que não estão disponíveis para consulta.
Nesse mesmo período, deve proceder à correta
instalação do Portal da Transparência, assegurando
que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo
real, os dados previstos na Lei Complementar nº.
131/2009, na Lei nº 12.527/2011 e no Decreto nº
7.185/2010.

Em caso de não cumprimento parcial ou integral das
obr igações  assumidas ,  den t ro  dos  p razos
estabelecidos, a Câmara estará sujeita ao pagamento
de multa diária no valor de R$ 1.000.

Entre outros itens, o Legislativo de Fernando Falcão
deverá efetuar a construção do "website" do portal da
transparência, disponibilizar ferramenta de pesquisa
de conteúdo que permita o acesso à informação de
forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de
fácil compreensão e, quanto à receita, prestar
informações atualizadas, incluindo natureza, valor de
previsão e valor arrecadado.

No que se refere às despesas, o portal deverá
informar dados atualizados sobre valores do empenho,
da liquidação, do favorecido e o valor do pagamento.
Também devem ser disponibilizadas informações a
respeito dos procedimentos licitatórios, como íntegra
dos editais de licitação e os seus resultados, bem
como a íntegra dos contratos.

Outros itens

O acordo também prevê, entre outros itens, que o
Portal da Transparência da Câmara de Fernando
Falcão assegure a divulgação de remuneração
individual izada por nome do agente públ ico;
divulgação de diárias e passagens por nome de
favorecido, constando data, destino, cargo e motivo da
viagem; que apresente a possibilidade de envio de
pedidos de informação de forma eletrônica (E-SIC) e
de acompanhamento posterior da solicitação, bem
como não exija a identificação do requerente que
inviabilize o pedido.

Na cláusula segunda do TAC, ficou estabelecido que a
Câmara Municipal, no prazo de 60 dias, proponha
projeto de lei, a fim de consagrar as obrigações
constantes do termo, vinculando as próximas
administrações do legislativo.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/05/mp-ma-e-

camara-de-vereadores-firmam-tac.html
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Veja os quatro postos de combustíveis que
fizeram o GAECO deflagrar operação contra

o "moral do litoral"
 

BLOG DO DOMINGOS COSTA. Sáb, 29 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Blog do Domingos Cost a foi em busca de identificar
os quatros postos de combustíveis que fizeram o
GAECO deflagrar a "Operação Citrus" na qual o ex-
prefeito de Apicum-Açu, Claudio Cunha (PL) é o alvo
do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas.

Para o GAECO, Cunha - autointitulado "Moral do
Litoral" - desviou dinheiro da prefeitura que governou
durante oito anos seguidos (2013 -2016 e 2017 a
2020) para montar um patrimônio milionário, a
exemplo da construção de quatro postos de
combustível.

O Blog do DC, então, foi em busca dos endereços
desses empreendimentos e obteve fotos exclusivas de
cada um dos postos, que segundo o GAECO, foram
construídos com dinheiro público.

POSTO I

Localizado na Avenida Gregório Castro, nº 43, bairro
da Tabatinga, na beira do Porto em Apicum-Açu. O
empreendimento levantado literalmente na maré foi
alvo de duas matérias deste Blog em julho e novembro
de 2018, quando ainda estava sendo construído
irregularmente. As imagens abaixo mostram uma foto
atual e o posto ainda no projeto.

POSTO ll

Esse é o da Avenida Cândido Reis, bairro do Incra, -
MA-303 em Apicum-Açu. O empreendimento sofreu
alterações do projeto inicial ficando ainda mais
robusto. O local sempre é frequentado por muitos
consumidores da região e conta com uma bela
conveniência.

POSTO III

Situado em outra cidade, Cururupu, o posto fica
exatamente na Travessa Cesário Coimbra, nº 12 num
terreno de canto. O empreendimento possui três pisos
e é um dos que mais vendem naquela cidade.

POSTO PM, IV

E por ú l t imo, o posto local izado na capi ta l
maranhense, o PM (Posto Maranhense) situado na
Avenida São Sebastião, bairro Cruzeiro do Anil, em
São Luís. O local ficou famoso por receber esta
semana três viaturas do GAECO.

E sempre é bom lembrar, nesse primeiro momento, o
Ministério Público do Maranhão junto com a Polícia
Civil deram cumprimento apenas em mandatos de
buscas e apreensão com objetivo de juntar material
comprobatório de supostos desvios relacionados à
Prefeitura de Apicum-Açu.

As prisões vêm depois.

LEIA TAMBÉM:

- Autointitulado "moral do litoral", Cláudio Cunha usou
filhos para lavar dinheiro em quatro postos de
combustível

- Caixa de CoronaVac encontrada no apartamento de
Cláudio Cunha foi desviada da secretaria de Saúde do
município de Serrano

- GAECO deflagra operação contra Cláudio Cunha,
que 'apareceu' com quatro postos de combustíveis
após deixar prefeitura

- Apicum-Açu: Postos de combustíveis estão sendo
construídos ao lado de hospital e dentro do manguezal

- GAECO deflagra operação contra Cláudio Cunha,
que 'apareceu' com dois postos de combustíveis após
deixar prefeitura

- GAECO encontra relógio avaliado em R$ 60 mil no
apartamento do "moral do litoral"

- Operação Citrus: O que mais chama atenção no
vídeo de Cláudio Cunha é o apartamento luxuoso
avaliado em R$ 2 milhões

Site: https://www.domingoscosta.com.br/veja-os-quatro-
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Mulher suspeita de praticar triplo homicídio
é presa pela Polícia Civil

 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 29 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

GRAJAÚ - Na última quinta-feira (27), na cidade de
Imperatr iz,  a Polícia Civi l  do Maranhão deu
cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra
uma mulher suspeita de praticar triplo homicídio no
trânsito no dia 24 de abril de 2021.

Segundo as investigações da Delegacia de Grajaú, ela
dirigia um veículo modelo Fiat Mob, na MA 006,
próximo ao Conjunto Mirante do Falcão, supostamente
após ingerir bebidas alcoólicas e dirigir em alta
velocidade.

A suspei ta col id iu v io lentamente com duas
motocicletas. Em uma delas estava um entregador de
alimentos, 28 anos, e na outra uma mãe e sua filha de
31 e 2 anos de idade respectivamente.

A Polícia Civil ainda informou que no decorrer das
investigações foi representada pela prisão preventiva
e, após manifestação favorável do Ministério Público,
foi decretada a prisão cautelar pelo juízo da primeira
vara criminal de Grajaú.

A autuada , após o interrogatório policial, foi
encaminhada para a Unidade Prisional de Grajaú onde
ficará à disposição da Justiça. As investigações
continuam para apuração do fato em toda sua
extensão.

Site:

https://imirante.com/grajau/noticias/2021/05/29/mulher-
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Defensoria, MPMA e TCE pedem medidas
mais restritivas para o enfrentamento à
pandemia de Covid-19 no Maranhão

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 29 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Defensoria Pública (DPE/MA), o Ministério Público
do Maranhão (MPMA) e o Tribunal de Contas do
Estado (TCE) emitiram recomendação, ao Governo do
Estado, para que sejam adotadas ações urgentes e
mais restritivas de enfrentamento à pandemia de
Covid-19. As medidas visam conter aglomerações e
refrear a transmissão do coronavírus, evitando assim
um possível lockdown.

O documento, emitido na última sexta-feira (28), é
assinado pelo defensor público-geral do Estado,
Alberto Pessoa Bastos, pelo procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, e pelo
conselheiro vice-presidente do TCE, Washington
Oliveira.

Na recomendação, os gestores pedem ao Executivo a
extensão do feriado de Corpus Christi, que tem data
de celebração prevista para o dia 3 de junho, para que
passe a abranger os dias 3 a 6 de junho de 2021,
quinta-feira a domingo. Além disso, os representantes
da DPE/MA, MPMA e TCE destacam a necessidade
de proibição de realização de festas e demais eventos
neste período, bem como a limitação de frequência
aos cultos e demais manifestações religiosas a 50%
da capacidade dos espaços e o reforço da fiscalização
sanitária em todos os bairros da capital, não se
restringindo apenas àqueles localizados na região
central de São Luís.

Segundo o defensor-geral Alberto Bastos, as medidas
aplicadas conjuntamente podem contribuir para a
redução da circulação de pessoas e evitar que
medidas mais enérgicas sejam adotadas futuramente.
"Tivemos um aumento expressivo no número de casos
nos últimos dias, o que exigiu a mobilização das
instituições para o enfrentamento conjunto à pandemia
no Maranhão. Conscientes de que medidas extremas,
como o lockdown,  podem causar  impactos
gravíssimos à população de baixa renda e em situação
de vulnerabilidade, articulamos esta recomendação
com medidas que são muito importantes neste
momento de emergência da saúde pública", explicou.

Cenário - A atuação conjunta da Defensoria Pública,
Ministério Público e Tribunal de Contas ocorre em
virtude dos dados preocupantes apontados nos

boletins epidemiológicos das últimas semanas e à
confirmação, no dia 20 de maio, da variante indiana da
Covid-19 no estado. Até o momento, não há
identificação de transmissão local da cepa indiana no
Maranhão, segundo o governador Flávio Dino.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, afirma
que o esforço conjunto neste momento é necessário
para evitar um agravamento ainda maior da pandemia
no estado. Estamos fazendo todo o possível para
evitar que a situação piore ainda mais. Mas é
necessário que a população também faça a sua parte,
não aglomerando, usando máscaras e respeitando
todas as medidas tomadas pelo Poder Público ,
destacou.

O vice-presidente do TCE, Washington Oliveira,
destacou a importância da atuação conjunta para
enfrentar esse momento. "O esforço para salvar vidas
se impõe como prioridade absoluta, um compromisso
que deve ser de toda a sociedade em seus vários
segmentos, incluindo as instituições republicanas.
Todas as ações de enfrentamento da pandemia
devem ter como norte essa prioridade, especialmente
em um quadro de agravamento como o que vivemos
nesse momento", observou.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de
Estado da Saúde, no dia 28, a Grande Ilha tinha taxa
de ocupação de 97,40% de leitos de UTI e taxa de
ocupação de 90,04% de leitos clínicos, ambos
exclusivos para tratamento da Covid-19 na rede de
estadual.No momento, os municípios maranhenses
estão seguindo as diretrizes do último decreto do
governo estadual, vigente até 7 de junho, que prevê,
entre outras ações: a liberação para realização de
eventos com até 100 pessoas, eventos até 23 horas,
50% da capacidade em igrejas e na administração
pública e o funcionamento do comércio das 9h às 21h.
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MPMA discute a regularização do plano de
imunização nos municípios do Maranhão

 

AGORA SANTA INÊS ONLINE/MA. Sáb, 29 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Segundo o órgão, faltam no sistema o registro da
aplicação de 600 mil doses já distribuídas aos 217
municípios maranhenses

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) irá
expedir uma recomendação conjunta até a próxima
semana aos munícipios maranhenses concedendo um
prazo até quinta-feira (03) para regularizações da
vacinação e da alimentação dos dados do sistema do
Ministério da Saúde.

A decisão foi tomada ontem, sexta-feira (28) em uma
reunião realizada na Procuradoria Geral de Justiça e
discutiu a aceleração do plano de imunização nos
municípios do estado e o correto preenchimento dos
dados no sistema do Ministério da Saúde.

Segundo MPMA, faltam no sistema o registro da
aplicação de 600 mil doses já distribuídas aos 217
municípios maranhenses e o órgão questiona se as
doses ainda não foram aplicadas ou se os municípios
não realizaram a inserção correta das informações no
sistema.

"Nós queremos ter a certeza de que essas vacinas
estão sendo aplicadas. Se os dados não mudarem até
o fim do prazo estipulado, nós vamos ter que tomar
medidas judiciais contra os gestores responsáveis pela
aplicação", alertou o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau. O percentual mínimo considerado
regular é de 80% de aplicação das doses por
município. Ao todo, 37 municípios maranhenses estão
com a vacinação abaixo deste índice. Além disso, o
aumento do contágio da Covid-19 em São Luís e a
consequente alta da ocupação dos leitos de hospitais
no Maranhão foi outro motivador da decisão.

Fonte: O Imparcial

PUBLICIDADE
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CAROLINA - MPMA solicita medida de
proteção a idoso em situação de risco

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sáb, 29 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão ingressou com
uma petição para declarar a situação de risco e
solicitar medida de proteção a um idoso no município
de Carolina. O pedido foi protocolado na Justiça pelo
titular da Promotoria de Justiça de Carolina, Marco
Túlio Rodrigues Lopes.

A ação foi motivada após relatório feito pelo Centro de
Referência Especializado de Assistência Social
(Creas) e do Conselho do Idoso de Carolina. Após
denúncias de abandono e negligência, foi constatado
que o idoso, de 67 anos, passava por necessidades e
precisava pedir comida na vizinhança, além de andar
pelas ruas sem asseio pessoal, despido, sem
orientação, correndo risco de ser atropelado pelos
automóveis.

O relatório também aponta que o idoso sofre de
transtornos mentais e precisa de medicação
controlada diariamente, segundo laudo médico. No
entanto, relatos afirmam que o idoso muitas vezes se
nega a fazer o tratamento, tendo crises, levando a
episódios de insônia, comportamento violento, dentre
outros sintomas que acabam por incomodar a
vizinhança. O idoso também possui outros problemas
de saúde, como hipertensão e diabetes.

Além dos problemas relatados nas denúncias,
durante a visita realizada pela equipe do Creas e do
Conselho Tutelar, apurou-se que o idoso quebrou as
mãos em uma grade de ferro que divide o espaço da
sala de estar e do quarto de seu cuidador.

Também há denúncias de má ut i l ização da
aposentadoria do idoso, que era bancário e que,
devido a vários empréstimos, recebe o valor mensal
de R$1.500, bem abaixo do que receberia se não
fossem os empréstimos realizados em seu nome. A
denúncia é de que o benefício esteja sendo mal
utilizado pelos cuidadores, que negaram fazer mau
uso da aposentadoria quando foram questionados pelo
assunto.

O Conselho e o Creas entraram em contato com um
familiar que não mora em Carolina. De acordo com a
conversa, o idoso já teve vários problemas afetivos e
financeiros e não há interesse por parte da família em
assumir os cuidados do senhor.

O idoso se encontra internado em uma clínica

psiquiátrica no município de Raposa desde novembro
do ano passado. Ele teve alta em janeiro deste ano,
porém, ninguém apareceu para recebê-lo. A clínica
alerta que não tem caráter de asilo, apenas de
recuperação, e que, por isso, necessita que alguém
tome os cuidados necessários.

PEDIDOS O Ministério Público pede que a Justiça
declare situação de risco do idoso para que o
Município de Carolina providencie cuidado integral,
e m  e s p e c i a l  u m  c u i d a d o r  p a r a  o  i d o s o ;
acompanhamento por assistente social, adotando
medidas assistenciais, se necessário, como cesta
básica, aluguel social, busca de parentes para exercer
a tutoria e encaminhamento à Secretaria de Saúde
para disponibilizar os medicamentos e tratamento que
o paciente necessite.

A ação também pede que o caso seja encaminhado ao
Departamento de Polícia para instauração de
investigação quanto à omissão dos parentes e a
utilização da verba recebida mensalmente pelo idoso.
O Ministério Público também solicita a realização de
estudo social e psicossocial para aferir se o caso é de
internação ou apontar pessoa para exercer curadoria /
tutoria temporária.

"Não podemos esquecer que os idosos devem ter
todos os seus direitos fundamentais assegurados,
incluindo-se neste ponto sua integridade física. O
Estatuto do Idoso elenca os direitos e garante por lei
ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual,
espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade", ressalta o promotor de justiça Marco
Túlio Lopes.
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Reunião discute regularização do plano de
imunização nos municípios do Maranhão

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sáb, 29 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS - Uma Recomendação conjunta será
expedida na próxima semana - possivelmente na
segunda-feira, 31 de maio - aos Municípios
maranhenses, concedendo um prazo até quinta-feira,
3, para as regularizações da vacinação e da
alimentação dos dados do sistema do Ministério da
Saúde.

A medida foi decidida em reunião realizada na manhã
desta sexta-feira, 28, na Procuradoria Geral de
Justiça, que discutiu a aceleração do plano de
imunização nos municípios maranhenses e a
alimentação correta dos dados no sistema do
Ministério da Saúde.

Promovido pelo Ministério Público do Maranhão, em
parceria com a Defensoria Pública do Estado, Tribunal
de Contas do Estado (TCE), Ministério Público de
Contas (MPC) e Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão (Famem), o encontro foi motivado pelo
fato de não constar no sistema do Ministério da Saúde
o registro da aplicação de 600 mil doses já distribuídas
aos 217 municípios maranhenses.

O MPMA e as demais instituições questionam se as
doses ainda não foram aplicadas ou se os Municípios
não realizaram a inserção correta das informações no
sistema.

O percentual mínimo considerado regular é de 80% de
aplicação das doses por município.

Ao todo, 37 municípios maranhenses estão com a
vacinação abaixo deste índice.

Outra motivação foi o aumento do contágio referente à
pandemia da Covid-19 e a consequente alta da
ocupação dos leitos de hospitais no Maranhão,
especialmente em São Luís.

ACELERAÇÃO Na abertura, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, enfatizou a necessidade de
transparência sobre a utilização das 600 mil doses
distribuídas aos municípios.

"Nós queremos ter a certeza de que essas vacinas
estão sendo aplicadas. Se os dados não mudarem até
o fim do prazo estipulado, nós vamos ter que tomar
medidas judiciais contra os gestores responsáveis pela
aplicação", alertou.

O defensor público-geral do Estado, Alberto Pessoa
Bastos, destacou a importância de acelerar a
vacinação em todo o estado. "Nós precisamos saber
se as 600 mil doses ainda não foram aplicadas ou se a
aplicação não foi informada ao Ministério da Saúde.
Além disso, entendemos que a aceleração da
imunização é uma das formas de conter a propagação
do vírus em todo o estado".

Também estiveram presentes o vice-presidente do
TCE, conselheiro Washington Oliveira; o presidente da
Famem, Erlânio Xavier; o procurador-geral do
Ministério Público de Contas, Jairo Cavalcanti; o
secretário municipal de Saúde de São Luís, Joel
Nogueira Nunes Junior.

Do MPMA, igualmente participaram as promotoras de
justiça de Defesa da Saúde de São Luís, Glória Mafra
e Elisabeth Albuquerque.
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Vacinas são achadas na casa de filho de ex-
prefeito
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, com o
apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil,
no cumprimento dos mandados judiciais, realizou, na
manhã de ontem, quinta-feira (27), a Operação
Citrus. Os alvos da operação eram situados nas
cidades de Apicum-Açu, Cururupu e São Luís, locais
onde foram cumpridos 13 mandados de busca e
apreensão requeridos pelo órgão ministerial e
deferidos pelo Poder Judiciário da comarca de Bacuri.

Um dos endereços fica na Avenida São Sebastião, no
Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. No galpão do posto, foram
encontrados centenas de documentos (procedimentos
licitatórios, folhas de pagamento, dados sobre
pagamentos a fornecedores, dentre outros) de várias
secretarias municipais de Apicum-Açu.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais, também em São Luís, indicado como da
Fundação Comunitária de Apicum-Açu, foram
encontrados diversos documentos da prefeitura de
Apicum-Açu. O local é vizinho de outro imóvel de
propriedade do ex-gestor, também objeto de busca e
apreensão, e funciona, supostamente, como um
escritório paralelo da prefeitura de Apicum-Açu.

No endereço residencial do filho do ex-prefeito de
Apicum-Açu, na Avenida dos Holandeses, em São
Luís, foram encontrados, entre outras coisas, jóias,
relógios e frascos de vacinas contra a Covid-19 já
utilizados. Inclusive, o ex-prefeito Cláudio Luiz Lima
Cunha estava no local durante o cumprimento do
mandado judicial.

Investigações

O Inquérito Civil n° 016/2019 foi instaurado pela
Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar atos
de improbidades administrativas e/ou possíveis ilícitos
criminais. O fato de o investigado Rodolfo Romero
Pereira Oliveira ter construído três postos de
combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e um em
Cururupu - de forma simultânea, somente com
dinheiro oriundo de eventos, levantou suspeitas do
Ministério Público do Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de

gasol ina. Rodolfo Romero Pereira Oliveira é
apadrinhado político do atual prefeito de Apicum-Açu,
sendo conhecido na cidade como "filho adotivo" do ex-
gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.

Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

Verificou-se que não havia, à época da expedição da
licença "de operação", quaisquer estudos de impacto
ambiental. A empresa apresentou um Plano de
Controle Ambiental somente em 12 de dezembro de
2018, um dia antes da audiência extrajudicial ocorrida
na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri. De
acordo com as investigações, a proximidade com o ex-
prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

As investigações apontam que a rede de postos
serviria somente para a lavagem de dinheiro de origem
desconhecida,  sob o pretexto de venda de
combust íveis.

Além da Rede Guará de postos de combustíveis,
Rodolfo Romero consta no rol de sócios da empresa
Sistema de Comunicação Guará de Apicum-Açu,
tendo como sócios Jéssica Islla de Castro Cunha e
Caio Vitor de Castro Cunha, filhos do ex-prefeito de
Apicum-Açu Cláudio Cunha.

A análise das movimentações financeiras e rendas dos
três empresários mostram-se totalmente incompatíveis
com os seus ganhos declarados e com as profissões
atualmente exercidas, de maneira que podem ter
patrimônio acrescido ilicitamente, por meio de lavagem
de dinheiro realizada na Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis LTDA.
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Três Poderes definem ações conjuntas
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Em reunião, na manhã desta quinta-feira (27), no
Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino esteve
com representantes dos principais órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário no Maranhão. No encontro,
foram discutidas e traçadas medidas conjuntas a
serem adotadas para enfrentamento da Covid-19.
Entre as decisões, abertura e busca por mais leitos e
reforço junto às prefei turas para avanço na
imunização. Documento firmando soluções conjuntas
foi assinado por todas as autoridades presentes.

A ocupação dos leitos foi o primeiro ponto abordado
na reunião. O governador Flávio Dino informou o
esgotamento da rede hospitalar - na rede pública e
particular - na Ilha de São Luís e esforços dos poderes
na busca de mais leitos em instituições e outras
cidades do Maranhão, que possam ter disponibilidade.
Nas últimas 24 horas, foram internadas 151 pessoas
com coronavírus - o maior número desde o início da
pandemia.

"Se esses esforços não resultarem na abertura de
mais leitos na Ilha, teremos que, a partir de amanhã,
começar a transportar pacientes para outras cidades
do Maranhão. Nunca tivemos colapso hospitalar em
nosso estado. E não teremos, em razão dessa união
dos poderes", frisou o governador Flávio Dino.

Durante a reunião foi tratado, ainda, sobre doses de
vacinas já distribuídas e que não aparecem no
sistema do Ministério da Saúde. Cerca de 600 mil
vacinas deixaram de ser aplicadas pelos municípios.
"Cria um embaraço prático para nós, pois as vacinas
foram entregues e não constam como aplicadas",
frisou. O governador anunciou uma reunião para
debater a situação com a Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão (Famem), Ministério
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do
Estado. A reunião está prevista para esta sexta-feira
(28).

Sobre medidas restritivas, a definição foi que não
haverá lockdown. "Chegamos a um consenso que, em
curto prazo, não há espaço para lockdown. Portanto,
não aprovamos essa medida, mas foi debatida. Há
objetivos socioeconômicos e as instituições vão
analisar sugestões que enviarão ao Governo do
Estado, para outros momentos em que tenhamos que
reexaminar nossos decretos, como vários estados
estão fazendo", disse o governador. As sugestões de
medidas restritivas devem ser enviadas nesta sexta-
feira e vão considerar as realidades de cada região.

Flávio Dino reforçou a proibição de ancoramento nos
portos maranhenses do navio indiano que está
atracado na costa e, também, lembrou do decreto que
determina que desembarques sejam comunicados
previamente à Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Seis pacientes indianos foram submetidos a teste para
detectar variante da Covid-19. Os resultados devem
ser divulgados ainda nesta quinta-feira. Na sexta-feira
(28), haverá coletiva redefinindo as medidas em vigor.

"Estamos, há 15 meses, enfrentando o coronavírus
todos os dias. E vamos continuar, mas chegamos a
um patamar em que precisamos de ampla colaboração
e o saldo positivo é que os poderes estão unidos para
fazermos o que precisa ser feito", declarou o
governador.
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DPE, MP e TCE pedem medidas mais
restritivas para combater a Covid-19 no MA

 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Dom, 30 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Defensoria Pública (DPE-MA), o Ministério Público
do Maranhão (MP-MA) e o Tribunal de Contas do
Estado (TCE) emitiram recomendação ao Governo do
Estado para que sejam adotadas ações urgentes e
mais restritivas de enfrentamento à pandemia de
Covid-19.

Segundo os órgãos, as medidas visam conter
aglomerações e refrear a transmissão do coronavírus,
evitando assim um possível lockdown.

O documento, emitido na última sexta-feira (28), é
assinado pelo defensor público-geral do Estado,
Alberto Pessoa Bastos, pelo procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, e pelo
conselheiro vice-presidente do TCE, Washington
Oliveira.

Na recomendação, os gestores pedem ao Executivo a
extensão do feriado de Corpus Christi, que tem data
de celebração prevista para o dia 3 de junho, para que
passe a abranger os dias 3 a 6 de junho de 2021,
quinta-feira a domingo.

Além disso, os representantes da DPE/MA, MP-MA e
TCE destacam a necessidade de proibição de
realização de festas e demais eventos neste período,
bem como a limitação de frequência aos cultos e
demais manifestações religiosas a 50% da capacidade
dos espaços e o reforço da fiscalização sanitária em
todos os bairros da capital, não se restringindo apenas
àqueles localizados na região central de São Luís.

Segundo o defensor-geral Alberto Bastos, as medidas
aplicadas conjuntamente podem contribuir para a
redução da circulação de pessoas e evitar que
medidas mais enérgicas sejam adotadas futuramente.
"Tivemos um aumento expressivo no número de casos
nos últimos dias, o que exigiu a mobilização das
instituições para o enfrentamento conjunto à pandemia
no Maranhão.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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DPE, MP e TCE pedem medidas mais
restritivas contra a Covid-19 no MA

 

BLOG GILBERTO LEDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Dom, 30 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

A Defensoria Pública (DPE/MA), o Ministério Público
do Maranhão (MPMA) e o Tribunal de Contas do
Estado (TCE) emitiram recomendação, ao Governo do
Estado, para que sejam adotadas ações urgentes e
mais restritivas de enfrentamento à pandemia de
Covid-19. As medidas visam conter aglomerações e
refrear a transmissão do coronavírus, evitando assim
um possível lockdown.

O documento, emitido na última sexta-feira, 28, é
assinado pelo defensor público-geral do Estado,
Alberto Pessoa Bastos, pelo procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, e pelo
conselheiro vice-presidente do TCE, Washington
Oliveira.

Na recomendação, os gestores pedem ao Executivo a
extensão do feriado de Corpus Christi, que tem data
de celebração prevista para o dia 3 de junho, para que
passe a abranger os dias 3 a 6 de junho de 2021,
quinta-feira a domingo.

Além disso, os representantes da DPE/MA, MPMA e
TCE destacam a necessidade de proibição de
realização de festas e demais eventos neste período,
bem como a limitação de frequência aos cultos e
demais manifestações religiosas a 50% da capacidade
dos espaços e o reforço da fiscalização sanitária em
todos os bairros da capital, não se restringindo apenas
àqueles localizados na região central de São Luís.

Segundo Alberto Bastos, as medidas aplicadas
conjuntamente podem contribuir para a redução da
circulação de pessoas e evitar que medidas mais
enérgicas sejam adotadas futuramente. "Tivemos um
aumento expressivo no número de casos nos últimos
dias, o que exigiu a mobilização das instituições para o
enfrentamento conjunto à pandemia no Maranhão.

Conscientes de que medidas extremas, como o
lockdown, podem causar impactos gravíssimos à
população de baixa renda e em situação de
vulnerabilidade, articulamos esta recomendação com
medidas que são muito importantes neste momento de
emergência da saúde pública", explicou.

Cenário - A atuação conjunta da Defensoria Pública,
Ministério Público e Tribunal de Contas ocorre em

virtude dos dados preocupantes apontados nos
boletins epidemiológicos das últimas semanas e à
confirmação, no dia 20 de maio, da variante indiana da
Covid-19 no estado. Até o momento, não há
identificação de transmissão local da cepa indiana no
Maranhão, segundo o governador Flávio Dino.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, afirma
que o esforço conjunto neste momento é necessário
para evitar um agravamento ainda maior da pandemia
no estado. "Estamos fazendo todo o possível para
evitar que a situação piore ainda mais. Mas é
necessário que a população também faça a sua parte,
não aglomerando, usando máscaras e respeitando
todas as medidas tomadas pelo Poder Público",
destacou

O vice-presidente do TCE, Washington Oliveira,
destacou a importância da atuação conjunta para
enfrentar esse momento. "O esforço para salvar vidas
se impõe como prioridade absoluta, um compromisso
que deve ser de toda a sociedade em seus vários
segmentos, incluindo as instituições republicanas.
Todas as ações de enfrentamento da pandemia
devem ter como norte essa prioridade, especialmente
em um quadro de agravamento como o que vivemos
nesse momento", observou.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de
Estado da Saúde, no dia 28, a Grande Ilha tinha taxa
de ocupação de 97,40% de leitos de UTI e taxa de
ocupação de 90,04% de leitos clínicos, ambos
exclusivos para tratamento da Covid-19 na rede de
estadual.

No momento, os municípios maranhenses estão
seguindo as diretrizes do último decreto do governo
estadual, vigente até 7 de junho, que prevê, entre
outras ações: a liberação para realização de eventos
com até 100 pessoas, eventos até 23 horas, 50% da
capacidade em igrejas e na administração pública e o
funcionamento do comércio das 9h às 21h.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/05/30/dpe-mp-e-

tce-pedem-medidas-mais-restritivas-contra-a-covid-19-

no-ma/
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MPMA, Defensoria e TCE pedem medidas
mais restritivas para o enfrentamento à
pandemia de Covid-19 no Maranhão

 

BLOG DO LUDWIG / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Dom, 30 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ludwig Almeida

O Ministério Público do Maranhão (MPMA), a
Defensoria Pública (DPE/MA) e o Tribunal de Contas
do Estado (TCE) emitiram recomendação, ao Governo
do Estado, para que sejam adotadas ações urgentes e
mais restritivas de enfrentamento à pandemia de
Covid-19. As medidas visam conter aglomerações e
refrear a transmissão do coronavírus, evitando assim
um possível lockdown.

O documento, emitido na última sexta-feira (28), é
assinado pelo procurador-geral de Justiça do
Maranhão, Eduardo Nicolau, pelo defensor público-
geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos e pelo
conselheiro vice-presidente do TCE, Washington
Oliveira.

Na recomendação, os gestores pedem ao Executivo a
extensão do feriado de Corpus Christi, que tem data
de celebração prevista para o dia 3 de junho, para que
passe a abranger os dias 3 a 6 de junho de 2021,
quinta-feira a domingo.

Além disso, os representantes do MPMA, DPE e TCE
destacam a necessidade de proibição de realização de
festas e demais eventos neste período, bem como a
l imitação de frequência aos cultos e demais
manifestações religiosas a 50% da capacidade dos
espaços e o reforço da fiscalização sanitária em todos
os bairros da capital, não se restringindo apenas
àqueles localizados na região central de São Luís.

Segundo o defensor-geral Alberto Bastos, as medidas
aplicadas conjuntamente podem contribuir para a
redução da circulação de pessoas e evitar que
medidas mais enérgicas sejam adotadas futuramente.
"Tivemos um aumento expressivo no número de casos
nos últimos dias, o que exigiu a mobilização das
instituições para o enfrentamento conjunto à pandemia
no Maranhão. Conscientes de que medidas extremas,
como o lockdown,  podem causar  impactos
gravíssimos à população de baixa renda e em situação
de vulnerabilidade, articulamos esta recomendação
com medidas que são muito importantes neste
momento de emergência da saúde pública", explicou.

Cenário - A atuação conjunta da Defensoria Pública,
Ministério Público e Tribunal de Contas ocorre em
virtude dos dados preocupantes apontados nos
boletins epidemiológicos das últimas semanas e à
confirmação, no dia 20 de maio, da variante indiana da
Covid-19 no estado. Até o momento, não há
identificação de transmissão local da cepa indiana no
Maranhão, segundo o governador Flávio Dino.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, afirma
que o esforço conjunto neste momento é necessário
para evitar um agravamento ainda maior da pandemia
no estado. Estamos fazendo todo o possível para
evitar que a situação piore ainda mais. Mas é
necessário que a população também faça a sua parte,
não aglomerando, usando máscaras e respeitando
todas as medidas tomadas pelo Poder Público ,
destacou

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de
Estado da Saúde, no dia 28, a Grande Ilha tinha taxa
de ocupação de 97,40% de leitos de UTI e taxa de
ocupação de 90,04% de leitos clínicos, ambos
exclusivos para tratamento da Covid-19 na rede de
estadual.

No momento, os municípios maranhenses estão
seguindo as diretrizes do último decreto do governo
estadual, vigente até 7 de junho, que prevê, entre
outras ações: a liberação para realização de eventos
com até 100 pessoas, eventos até 23 horas, 50% da
capacidade em igrejas e na administração pública e o
funcionamento do comércio das 9h às 21h. As
informações são do MPMA e da Defensoria Pública.

Por Ludwig Almeida às

Tags: #Governo , #Maranhão , #MP , #Nacional , #São
Luís , #Saúde

Os comentários não representam a opinião deste blog.
Os comentários anônimos não serão liberados. Envie
s u g e s t õ e s  e  i n f o r m a ç õ e s  p a r a :
b l o g d o l u d w i g a l m e i d a @ g m a i l . c o m
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Viver é lutar.

A vida é combate,

Que os fracos abate,

Que os fortes, os bravos,

Só pode exaltar.

(Poeta Gonçalves Dias)

(086) 98810-3601 e (086) 99907-2887

Nos causou espanto , diz o presidente da Câmara de
Timon sobre o kit merenda

Com uma previsão de reserva de mais de 3,7 milhões
de reais, segundo discurso de um vereador da base do
governo Foto: Facebook/U...

Foto-fofoca: Rafael Leitoa e Dinair Veloso juntos e
misturados

Foto: Instagram/Gabriel Tenório Juntos e misturados.
A imagem acima mostra o deputado estadual Rafael
Leitoa e a prefeita Dinair Veloso na s...

Caxias: Confira a lista de ganhadoras do sorteio das
mães

Por conta da pandemia, o sorteio de prêmios das
mães foi realizado de forma virtual Neste domingo (23)
foi realizada a festa das mães do dep...

Declarações de José Reinaldo são para interpretar e
não para rebater

José Reinaldo Tavares: conhecido por prognósticos
certeiros Partidários do projeto de candidatura do
senador Weverton Rocha (PDT) precisam d...

Governo do Maranhão vai ao STF contra ato de
Bolsonaro no estado

Presidente da República participou sem máscara de
um evento, que teve aglomeração, com apoiadores no
estado na última semana Após o presiden...

Criado por © MillerDesign |

Site: http://www.blogdoludwig.com/2021/05/mpma-
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Cláudio Cunha vacinou a família e aliados
políticos com a CoronaVac destinada ao

povo de Serrano do Maranhão
 

BLOG DO DOMINGOS COSTA. Dom, 30 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em Serrado, a prefeita é Val Cunha, porém, quem
ditas absolutamente todas as regras é o marido,
Cládio Cunha, ex-prefeito de Apicu-Açu.

Alvo Operação Citrus, o ex-prefeito de Apicum-Açu,
Cláudio Cunha (PL) usou do seu poder político para
subtrair várias caixas de CoronaVac na prefeitura de
Serrado do Maranhão na qual sua esposa é a
comandante e usou as doses para vacinar toda a sua
família e aliados políticos mais próximos.

O crime está sendo investigado pela Promotoria de
Justiça da Comarca de Bacuri, com o apoio do Grupo
de Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas (GAECO) e da Polícia Civil.

O Blog do Domingos Costa apurou que a esposa de
Cládio, a senhora Valdine de Castro Cunha, conhecida
popularmente como "Val Cunha" (PL)", ordenou que
uma pessoa de confiança recolhesse na Secretaria
Municipal de Saúde as caixas da CoronaVac e
trouxesse as doses para São Luís, onde foram
aplicadas nos familiares da gestora e nos aliados de
frente do seu grupo político.

As vacinas deveriam ser usadas na população
serranense, conforme diretrizes dos grupos prioritários
estabelecidos no Plano Nacional de Vacinação. No
entanto, em vez disso, a prefeita e seu marido
priorizaram a sua própria família e os apadrinhados
políticos.

Uma das caixas da vacina CoronaVac contendo um
frasco intacto e mais três já usados pela família de
Cunha, foi aprendido pelo GAECO no endereço
residencial registrado na Avenida dos Holandeses, em
São Luís, em nome do filho do ex-prefeito de Apicum-
Açu, o jovem Caio Vitor de Castro Cunha. No local
foram encontrados jóias e um relógio avaliado em R$
60 mil reais. Inclusive, o ex-prefeito Cláudio Cunha -
autointitulado "Moral do Litoral", estava no local
durante o cumprimento do mandado judicial.

O GAECO deflagrou a Operação Citrus para
investigar desvio milionário de dinheiro da prefeitura
durante os dois anos seguidos que Cunha governou a
cidade de Apicum-Açu (2013 -2016 e 2017 a 2020).

Para o Ministério Público parte dos recursos foram
usados para montar um patrimônio milionário, a
exemplo da construção de quatro postos de
combustível.

Além de requerer busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências) o promotor de Justiça Igor
Adriano Trinta Marques também pediu a decretação
da prisão temporária de Cláudio Cunha e do seu filho,
porém, o juiz Adriano Lima Pinheiro, juiz de Direito
Titular da Comarca de Bacuri, indeferiu parcialmente
os pedidos e solicitou que mais provas fossem
colhidas para decidir posteriormente sobre o caso
envolvendo os desvios de dinheiro público por parte do
ex-prefeito de Apicum-Açu.

LEIA TAMBÉM:

- Veja os quatro postos de combustíveis que fizeram o
GAECO deflagrar operação contra o "moral do litoral"

- Autointitulado "moral do litoral", Cláudio Cunha usou
filhos para lavar dinheiro em quatro postos de
combustível

- Caixa de CoronaVac encontrada no apartamento de
Cláudio Cunha foi desviada da secretaria de Saúde do
município de Serrano

- GAECO deflagra operação contra Cláudio Cunha,
que 'apareceu' com quatro postos de combustíveis
após deixar prefeitura

- Apicum-Açu: Postos de combustíveis estão sendo
construídos ao lado de hospital e dentro do manguezal

- GAECO deflagra operação contra Cláudio Cunha,
que 'apareceu' com dois postos de combustíveis após
deixar prefeitura

- GAECO encontra relógio avaliado em R$ 60 mil no
apartamento do "moral do litoral"

- Operação Citrus: O que mais chama atenção no
vídeo de Cláudio Cunha é o apartamento luxuoso
avaliado em R$ 2 milhões
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FERNANDO FALCÃO - MPMA e Câmara
de Vereadores firmam TAC para adequação

do Portal da Transparência
 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Dom, 30 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão e a Câmara de
Vereadores de Fernando Falcão firmaram nesta sexta-
feira, 28, Termo de Ajustamento de Conduta para
adequação do portal da transparência da casa
legislativa às disposições legais.

Pelo MPMA, assinou o documento o promotor de
Justiça Guaracy Martins Figueiredo (titular da 1ª
Promotoria de Barra do Corda, de cuja comarca
Fernando Falcão é termo judiciário) e pela Câmara
Municipal, o presidente Jesualdo Ferreira dos Santos.

De acordo com o TAC, a Câmara de Fernando Falcão
se compromete a regularizar, no prazo de 90 dias, as
pendências encontradas no sítio eletrônico já
implantado de links que não estão disponíveis para
consulta. Nesse mesmo período, deve proceder à
correta implantação do Portal da Transparência,
assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados
em tempo real ,  os dados prev is tos na Lei
Complementar nº. 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 e
no Decreto nº 7.185/2010.

Em caso de não cumprimento parcial ou integral das
obr igações  assumidas ,  den t ro  dos  p razos
estabelecidos, a Câmara estará sujeita ao pagamento
de multa diária no valor de R$ 1 mil reais.

Entre outros itens, o Legislativo de Fernando Falcão
deverá efetuar a construção do website do portal da
transparência, disponibilizar ferramenta de pesquisa
de conteúdo que permita o acesso à informação de
forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de
fácil compreensão e, quanto à receita, prestar
informações atualizadas, incluindo natureza, valor de
previsão e valor arrecadado.

No que se refere às despesas, o portal deverá
informar dados atualizados sobre valores do empenho,
da liquidação, do favorecido e o valor do pagamento.
Também devem ser disponibilizadas informações a
respeito dos procedimentos licitatórios, como íntegra
dos editais de licitação e os seus resultados, bem
como a íntegra dos contratos.

OUTROS ITENS

O acordo também prevê, entre outros itens, que o
Portal da Transparência da Câmara de Fernando
Falcão assegure a divulgação de remuneração
individual izada por nome do agente públ ico;
divulgação de diárias e passagens por nome de
favorecido, constando data, destino, cargo e motivo da
viagem; que apresente a possibilidade de envio de
pedidos de informação de forma eletrônica (E-SIC) e
de acompanhamento posterior da solicitação, bem
como não exija a identificação do requerente que
inviabilize o pedido.

Na cláusula segunda do TAC, ficou estabelecido que a
Câmara Municipal, no prazo de 60 dias, proponha
projeto de lei, a fim de consagrar as obrigações
constantes do termo, vinculando as próximas
administrações do legislativo.

Site: https://omaranhense.com/fernando-falcao-mpma-e-
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Justiça revoga liminar para reintegração de
posse no Olho d'Água, em São Luís
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Moradores reivindicam suas permanências nas terras
pleiteadas pela imobiliária (Foto: Gilson Ferreira)

A população da comunidade Parque Bela Vista, na
Avenida Uruguai, no bairro do Olho d'Água , em São
Luís , foi beneficiada com a anulação da Justiça sobre
uma liminar de reintegração de posse das terras
reivindicadas por uma empresa do ramo imobiliário,
que deveria acontecer na manhã de quinta-feira (27).

Cerca de 500 famílias moram no terreno do Parque
Bela Vista há pelo menos seis meses. De acordo o
blogueiro Júnior Araújo, que mora no local, o
promotor de Justiça da Capital Haroldo Paiva Brito é
quem está na defesa dos moradores.

Júnior informou também que a revogação saiu na
manhã quinta-feira, pouco antes do cumprimento da
reintegração de posse. "Estamos felizes pela decisão
da Justiça, vamos continuar aqui", informou Júnior
Araújo.

Os moradores do local disseram que no cartório não
há nenhum registro das terras no nome da empresa
que reivindica por elas. "Só houve o interesse de
empresários por este terreno, depois da ocupação.
Acreditamos que o verdadeiro dono nem no Brasil
more. Mas, confiamos de que essas terras não sejam
da imobiliária que entrou com o pedido de reintegração
de posse", disseram os moradores do local.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/05/30/justica-

revoga-liminar-para-reintegracao-de-posse-no-olho-

dagua-em-sao-luis/
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DPE, MP-MA e TCE pedem medidas mais
restritivas para enfrentamento da Covid-19

no Maranhão
 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Dom, 30 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS - A Defensoria Pública (DPE-MA), o
Ministério Público do Maranhão (MP-MA) e o
Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiram
recomendação ao Governo do Estado para que sejam
adotadas ações urgentes e mais restritivas de
enfrentamento à pandemia de Covid-19. Segundo os
órgãos, as medidas visam conter aglomerações e
refrear a transmissão do coronavírus, evitando assim
um possível lockdown.

Apesar de UTIs lotadas, governo e prefeituras da Ilha
não reforçam restrições

Covid-19: Grande São Luís está com 98,14% dos
leitos de UTI ocupados

Maranhão registra 37 mortes e 651 casos confirmados
de Covid-19 nas últimas 24 horas

O documento, emitido na última sexta-feira (28), é
assinado pelo defensor público-geral do Estado,
Alberto Pessoa Bastos, pelo procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, e pelo
conselheiro vice-presidente do TCE, Washington
Oliveira.

Na recomendação, os gestores pedem ao Executivo a
extensão do feriado de Corpus Christi, que tem data
de celebração prevista para o dia 3 de junho, para que
passe a abranger os dias 3 a 6 de junho de 2021,
quinta-feira a domingo.

Além disso, os representantes da DPE/MA, MP-MA e
TCE destacam a necessidade de proibição de
realização de festas e demais eventos neste período,
bem como a limitação de frequência aos cultos e
demais manifestações religiosas a 50% da capacidade
dos espaços e o reforço da fiscalização sanitária em
todos os bairros da capital, não se restringindo apenas
àqueles localizados na região central de São Luís.

Segundo o defensor-geral Alberto Bastos, as medidas
aplicadas conjuntamente podem contribuir para a
redução da circulação de pessoas e evitar que
medidas mais enérgicas sejam adotadas futuramente.
"Tivemos um aumento expressivo no número de casos
nos últimos dias, o que exigiu a mobilização das

instituições para o enfrentamento conjunto à pandemia
no Maranhão. Conscientes de que medidas extremas,
como o lockdown,  podem causar  impactos
gravíssimos à população de baixa renda e em situação
de vulnerabilidade, articulamos esta recomendação
com medidas que são muito importantes neste
momento de emergência da saúde pública", explicou.

Cenário

A atuação conjunta da Defensoria Pública, Ministério
Público e Tribunal de Contas ocorre em virtude dos
dados preocupantes apontados nos bolet ins
epidemiológicos das ú l t imas semanas e da
confirmação, no dia 20 de maio, da variante indiana da
Covid-19 no estado. Até o momento, não há
identificação de transmissão local da cepa indiana no
Maranhão, segundo o governador Flávio Dino.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, afirma
que o esforço conjunto neste momento é necessário
para evitar um agravamento ainda maior da pandemia
no estado. Estamos fazendo todo o possível para
evitar que a situação piore ainda mais. Mas é
necessário que a população também faça a sua parte,
não aglomerando, usando máscaras e respeitando
todas as medidas tomadas pelo Poder Público ,
destacou.

O vice-presidente do TCE, Washington Oliveira,
destacou a importância da atuação conjunta para
enfrentar esse momento. "O esforço para salvar vidas
se impõe como prioridade absoluta, um compromisso
que deve ser de toda a sociedade em seus vários
segmentos, incluindo as instituições republicanas.
Todas as ações de enfrentamento da pandemia
devem ter como norte essa prioridade, especialmente
em um quadro de agravamento como o que vivemos
nesse momento", observou.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de
Estado da Saúde, no dia 28, a Grande Ilha tinha taxa
de ocupação de 97,40% de leitos de UTI e taxa de
ocupação de 90,04% de leitos clínicos, ambos
exclusivos para tratamento da Covid-19 na rede de
estadual.

9



IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Dom, 30 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

No momento, os municípios maranhenses estão
seguindo as diretrizes do último decreto do governo
estadual, vigente até 7 de junho, que prevê, entre
outras ações: a liberação para realização de eventos
com até 100 pessoas, eventos até 23 horas, 50% da
capacidade em igrejas e na administração pública e o
funcionamento do comércio e indústria das 9h às 21h.

Site: https://imirante.com/sao-benedito-do-rio-

preto/noticias/2021/05/30/dpe-mp-ma-e-tce-pedem-

medidas-mais-restritivas-para-enfrentamento-da-covid-

19-no-maranhao.shtml
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Defensoria, MP e TCE pedem medidas mais
restritivas ao Maranhão

 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Dom, 30 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por G1 MA - São Luís

O Ministério Público do Maranhão (MPMA), a
Defensoria Pública (DPE/MA) e o Tribunal de Contas
do Estado (TCE) emitiram recomendação, ao Governo
do Maranhão, para que sejam adotadas ações
urgentes e mais restritivas no estado, visando conter
aglomerações e evitar a transmissão do coronavírus.

O documento é assinado pelo procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, pelo defensor
público-geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos e pelo
conselheiro vice-presidente do TCE, Washington
Oliveira.

Na recomendação, os gestores pedem ao governo do
Maranhão a extensão do feriado de Corpus Christi,
prevista para o dia 3 de junho, para os dias 3 a 6 de
junho de 2021. Além disso, um reforço na fiscalização
sanitária em todos os bairros da capital, não se
restringindo apenas àqueles localizados na região
central de São Luís.

As instituições querem ainda a proibição de festas e
eventos neste período, e a limitação dos cultos e
manifestações religiosas para 50% da capacidade dos
espaços.

A ação conjunta da Defensoria Pública, Ministério
Público e Tribunal de Contas ocorre em virtude dos
dados apontados nos boletins epidemiológicos que
demostram um aumento nos casos de Covid-19 no
Maranhão.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/05/30/def

ensoria-mp-e-tce-pedem-medidas-mais-restritivas-ao-

maranhao.ghtml
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Defensoria Pública, Tribunal de Contas e
Ministério Público cobram de Flávio Dino

medidas mais duras contra covid-19
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A Defensoria Pública dl Maranhão (DPE/MA), o
Ministério Público do Maranhão (MPMA) e o
Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) emitiram
recomendação ao Governo do Estado, para que sejam
adotadas ações urgentes e mais restritivas de
enfrentamento à pandemia de Covid-19. As medidas
visam conter aglomerações e refrear a transmissão do
coronavírus, evitando assim um possível lockdown.

O documento, emitido na última sexta-feira (28), é
assinado pelo defensor público-geral do Estado,
Alberto Pessoa Bastos, pelo procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, e pelo
conselheiro vice-presidente do TCE, Washington
Oliveira.

Na recomendação, os gestores pedem ao Executivo a
extensão do feriado de Corpus Christi, que tem data
de celebração prevista para o dia 3 de junho, para que
passe a abranger os dias 3 a 6 de junho de 2021,
quinta-feira a domingo. Além disso, os representantes
da DPE/MA, MPMA e TCE destacam a necessidade
de proibição de realização de festas e demais eventos
neste período, bem como a limitação de frequência
aos cultos e demais manifestações religiosas a 50%
da capacidade dos espaços e o reforço da fiscalização
sanitária em todos os bairros da capital, não se
restringindo apenas àqueles localizados na região
central de São Luís.

Segundo o defensor-geral Alberto Bastos, as medidas
aplicadas conjuntamente podem contribuir para a
redução da circulação de pessoas e evitar que
medidas mais enérgicas sejam adotadas futuramente.

"Tivemos um aumento expressivo no número de casos
nos últimos dias, o que exigiu a mobilização das
instituições para o enfrentamento conjunto à pandemia
no Maranhão. Conscientes de que medidas extremas,
como o lockdown,  podem causar  impactos
gravíssimos à população de baixa renda e em situação
de vulnerabilidade, articulamos esta recomendação
com medidas que são muito importantes neste
momento de emergência da saúde pública", explicou.

A atuação conjunta da Defensoria Pública, Ministério
Público e Tribunal de Contas ocorre em virtude dos

dados preocupantes apontados nos bolet ins
ep idemio lóg icos  das  ú l t imas semanas e  à
confirmação, no dia 20 de maio, da variante indiana da
Covid-19 no estado. Até o momento, não há
identificação de transmissão local da cepa indiana no
Maranhão, segundo o governador Flávio Dino.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, afirma
que o esforço conjunto neste momento é necessário
para evitar um agravamento ainda maior da pandemia
no estado. "Estamos fazendo todo o possível para
evitar que a situação piore ainda mais. Mas é
necessário que a população também faça a sua parte,
não aglomerando, usando máscaras e respeitando
todas as medidas tomadas pelo Poder Público",
destacou.

O vice-presidente do TCE, Washington Oliveira,
destacou a importância da atuação conjunta para
enfrentar esse momento. "O esforço para salvar vidas
se impõe como prioridade absoluta, um compromisso
que deve ser de toda a sociedade em seus vários
segmentos, incluindo as instituições republicanas.
Todas as ações de enfrentamento da pandemia
devem ter como norte essa prioridade, especialmente
em um quadro de agravamento como o que vivemos
nesse momento", observou.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de
Estado da Saúde, no dia 28, a Grande Ilha tinha taxa
de ocupação de 97,40% de leitos de UTI e taxa de
ocupação de 90,04% de leitos clínicos, ambos
exclusivos para tratamento da Covid-19 na rede de
estadual. No momento, os municípios maranhenses
estão seguindo as diretrizes do último decreto do
governo estadual, vigente até 7 de junho, que prevê,
entre outras ações: a liberação para realização de
eventos com até 100 pessoas, eventos até 23 horas,
50% da capacidade em igrejas e na administração
pública e o funcionamento do comércio das 9h às 21h.

Fonte: maranhão hoje

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/7139-

defensoria-publica-tribunal-de-contas-e-ministerio-

publico-cobram-de-flavio-dino-medidas-mais-duras-

contra-covid-19
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DPE, MPMA e TCE pedem medidas mais
restritivas para o enfrentamento à pandemia

de Covid-19 no Maranhão
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A Defensoria Pública (DPE/ MA), o Ministério Público
do Maranhão (MPMA) e o Tribunal de Contas do
Estado (TCE) emitiram recomendação, ao governo do
Estado, para que sejam adotadas ações urgentes e
mais restritivas de enfrentamento à pandemia de
Covid-19. As medidas visam conter aglomerações e
refrear a transmissão do coronavírus, evitando assim
um possível lockdown.

O documento, emitido na última sexta-feira (28), é
assinado pelo defensor público-geral do Estado,
Alberto Pessoa Bastos, pelo procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, e pelo
conselheiro vicepresidente do TCE, Washington
Oliveira.

Na recomendação, os gestores pedem ao Executivo a
extensão do feriado de Corpus Christi, que tem data
de celebração prevista para o dia 3 de junho, para que
passe a abranger os dias 3 a 6 de junho de 2021,
quinta-feira a domingo.

Além disso, os representantes da DPE/MA, MPMA e
TCE destacam a necessidade de proibição de
realização de festas e demais eventos neste período,
bem como a limitação de frequência aos cultos e
demais manifestações religiosas a 50% da capacidade
dos espaços e o reforço da fiscalização sanitária em
todos os bairros da capital, não se restringindo apenas
àqueles localizados na região central de São Luís.

Segundo o defensor-geral Alberto Bastos, as medidas
aplicadas conjuntamente podem contribuir para a
redução da circulação de pessoas e evitar que
medidas mais enérgicas sejam adotadas futuramente.

"Tivemos um aumento expressivo no número de casos
nos últimos dias, o que exigiu a mobilização das
instituições para o enfrentamento conjunto à pandemia
no Maranhão.

Conscientes de que medidas extremas, como o
lockdown, podem causar impactos gravíssimos à
população de baixa renda e em situação de
vulnerabilidade, articulamos esta recomendação com
medidas que são muito importantes neste momento de
emergência da saúde pública", explicou.

CENÁRIO A atuação conjunta da Defensoria Pública,
Ministério Público e Tribunal de Contas ocorre em
virtude dos dados preocupantes apontados nos
boletins epidemiológicos das últimas semanas e da
confirmação, no dia 20 de maio, da variante indiana da
Covid-19 no estado. Até o momento, não há
identificação de transmissão local da cepa indiana no
Maranhão, segundo o governador Flávio Dino.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, afirma
que o esforço conjunto neste momento é necessário
para evitar um agravamento ainda maior da pandemia
no estado. "Estamos fazendo todo o possível para
evitar que a situação piore ainda mais. Mas é
necessário que a população também faça a sua parte,
não aglomerando, usando máscaras e respeitando
todas as medidas tomadas pelo Poder Público",
destacou.

O vice-presidente do TCE, Washington Oliveira,
destacou a importância da atuação conjunta para
enfrentar esse momento.

"O esforço para salvar vidas se impõe como prioridade
absoluta, um compromisso que deve ser de toda a
sociedade em seus vários segmentos, incluindo as
instituições republicanas. Todas as ações de
enfrentamento da pandemia devem ter como norte
essa prioridade, especialmente em um quadro de
agravamento como o que vivemos nesse momento",
observou.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de
Estado da Saúde, no dia 28, a Grande Ilha tinha taxa
de ocupação de 97,40% de leitos de UTI e taxa de
ocupação de 90,04% de leitos clínicos, ambos
exclusivos para tratamento da Covid-19 na rede de
estadual.

No momento, os municípios maranhenses estão
seguindo as diretrizes do último decreto do governo
estadual, vigente até 7 de junho, que prevê, entre
outras ações: a liberação para realização de eventos
com até 100 pessoas, eventos até 23 horas, 50% da
capacidade em igrejas e na administração pública e o
funcionamento do comércio e indústria das 9h às 21h.
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Justiça revoga de liminar para reintegração
de posse no Olho d'Água, em São Luís
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A população da comunidade Parque Bela Vista, na
Avenida Uruguai, no bairro do Olho d'Água, em São
Luís, foi beneficiada com a anulação da Justiça sobre
uma liminar de reintegração de posse das terras
reivindicadas por uma empresa do ramo imobiliário,
que deveria acontecer na manhã de quinta-feira (27).

Cerca de 500 famílias moram no terreno do Parque
Bela Vista há pelo menos seis meses.

De acordo o blogueiro Júnior Araújo, que mora no
local, o promotor de Justiça da Capital Haroldo Paiva
Brito é quem está na defesa dos moradores.

Júnior informou também que a revogação saiu na
manhã quinta-feira, pouco antes do cumprimento da
reintegração de posse. "Estamos felizes pela decisão
da Justiça, vamos continuar aqui", informou Júnior
Araújo.

Os moradores do local disseram que no cartório não
há nenhum registro das terras no nome da empresa
que reivindica por elas. "Só houve o interesse de
empresários por este terreno, depois da ocupação.
Acreditamos que o verdadeiro dono nem no Brasil
more. Mas, confiamos de que essas terras não sejam
da imobiliária que entrou com o pedido de reintegração
de posse", disseram os moradores do local.
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