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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Medidas restritivas em Corpus Christi são
recomendadas por órgãos a governo
São Luís - Diante da alta no número de casos e na
taxa de ocupação de leitos de UTI na Ilha, a
Defensoria Pública (DPE/MA), o Ministério Público
do Maranhão (MPMA) e o Tribunal de Contas do
Estado (TCE) emitiram uma Recomendação ao
Governo do Estado com medidas de enfrentamento à
pandemia de Covid-19. Entre elas, a extensão do
feriado de Corpus Christi, de quinta-feira até domingo,
proibição de eventos no período, limitação em 50% na
frequência a atos religiosos e reforço na fiscalização
em bairros da capital.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/05/31/medi
das-restritivas-no-feriado-de-corpus-christi-saorecomendadas-por-orgaos-a-governo/
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JORNAL PEQUENO ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 31 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Órgão pedem medidas mais restritivas para o
enfrentamento da Covid-19 no Maranhão
Foto: Reprodução
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.

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.
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://jornalpequeno.com.br/2021/05/31/orgaopedem-medidas-mais-restritivas-para-o-enfrentamentoda-covid-19-no-maranhao/

Cenário - A atuação conjunta da Defensoria Pública,
Ministério Público e Tribunal de Contas ocorre em
virtude dos dados preocupantes apontados nos
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ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 04. Seg, 31 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Defensoria, MPMA e TCE pedem medidas
mais restritivas para o enfrentamento à
pandemia
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 á 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.

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.

Cenário - A atuação conjunta da Defensoria Pública.
Ministério Público e Tribunal de Contas ocorre em
virtude dos dados preocupantes apontados nos
boletins epidemlológicos das últimas semanas e da
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O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - OPINIÃO - pág.: 04. Seg, 31 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Combate ao déficit na vacinação MUNICÍPIOS E NEGÓCIOS
MUNICÍPIOS E NEGÓCIOS

AGRICULTURA FAMILIAR

A Defensoria Pública do Estado e o Ministério
Público maranhense (MPMA), além de outras
instituições, desenvolverão ações efetivas,
encaminhando , nesta segunda-feira, 31, uma série de
recomendações aos municípios que não atingirem a
marca de 80% de aplicação das vacinas
disponibilizadas pelos Governos Estadual e Federal.

A Prefeitura da Cururupu e a Agência Estadual de
Pesquisa Agropecuária de Extensão Rural do
Maranhão AGERP, assinaram um Termo de
Cooperação Técnica, em cerimonia bastante
concorrida. O acordo objetiva proporcionar o apoio
técnico ao setor da agricultura familiar às comunidades
rurais do município.

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

Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.381.orig.pdf

Caso os gestores 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.
INAUGURAÇÃO EM ALCÂNTARA
Com as presenças dos ministros Marcos Pontes, da
Ciência, Inovação e Tecnologia; da Educação, Milton
Ribeiro; reitor Natalino Salgado, da Universidade
Federal do Maranhão, prefeito padre William
Guimarães, foram inaugurados na cidade de Alcântara
a Base Institucional de Alcântara e o Núcleo
Interdisciplinar Científico e Tecnológico da UFMA, que
reúne diversos grupos e laboratórios de pesquisas.
Estas ferramentas visam o desenvolvimento de
soluções tecnológicas, sociais, econômicas e
ambientais da cidade e do Centro de Lançamento de
Alcântara.
SEGURANÇA PARA SÃO CRISTÓVÃO
O vereador Octávio Soeiro manteve reunião com o
secretário de Estado da Segurança, delegado
Jefferson Portela, para reivindicar ações das forças de
segurança com medidas preventivas à onda de
assaltos que vem sofrendo a população do bairro São
Cristóvão. Portela garantiu ao parlamentar que em
questão de horas, a polícia irá desenvolver diligências
para combater o crime na região e tirar de circulação
os malfeitores, devolvendo a paz social ao bairro e
tranquilidade para a população.
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O DEBATE / SÃO LUÍS / MA - NACIONAL - pág.: 03. Seg, 31 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Reunião discute regularização de imunização
nos municípios maranhenses
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 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 Covd-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.
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O DEBATE / SÃO LUÍS / MA - NACIONAL - pág.: 03. Seg, 31 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia30-e-31-05-2021/
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RÁDIO JOVEMPAN NEWS 1340 AM / SÃO LUIS / MA - JORNAL DA MANHÃ. Seg, 31 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Fura fila da vacina entra na mira do
ministério público
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/05/31/RDIOJOVEMPAN
NEWS1340AMSOLUISMA-06.19.48-06.22.021622461508.mp3
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BLOG SABÁ. Seg, 31 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

ELETRIZANTE!!! Licitação para
contratação de serviço de internet em
Aldeias Altas pode ser a ponta do iceberg em
contratos feitos pela atual administração
Cláudio Sabá

Vários contratos
celebrados pelo novo governo estão desde já sob
suspeita devido ao modus

com ninharia, o que dizer das milionárias licitações já
realizadas e que estão
fazendo a festa dos sortudos agraciados...
Prevista

operandi verificado na licitação para serviço de internet
Não

inicialmente para acontecer no dia 25 de março, a
licitação foi adiada para

são nada republicanas as notícias vindas das
licitações já realizadas no

30/03, no que pode ser coisa corriqueira, mas que no
comunicado de adiamento,

município de Aldeias Altas sob a batuta da nova
gestão.

nenhuma justificativa plausível para tal ato, o que já
deixou os licitantes

A

desconfiados, mas ainda sem motivo para apontar
uma grave irregularidade.

jovem administração, repleta de velhas raposas da
política aldeias-altense e de

Ainda

tantas outras 'importadas' de Caxias, que ostentam no
currículo surradas e

na fase de habilitação das empresas, outro dado
chamou atenção e fez subir o

conhecidas práticas políticas, tornou a gênesis do
novo governo um promissor oásis

desconfiômetro do pregão eletrônico, pois uma das
empresas concorrentes (LL

para investigação e consequente apuração do vigilante
Ministério Público.

Informática Ltda), não apresentou RG e CPF de um
dos sócios, o que era previsto

Na

no item 9.8.1 do edital e que, conforme o próprio,
tornaria tal empresa

licitação nº 002/2021, que prevê a contratação de
serviços de telecomunicação,
operação e manutenção de link de acesso à internet,
aconteceram lances que
deixaram empresários do ramo com uma pulga atrás
da orelha e jogam luz no que
pode estar acontecendo em tantos outros certames
naquele município. Se se lambuzaram

INABILITADA. A obrigatoriedade da documentação
dos sócios é ponto pacífico em
qualquer licitação e também está bastante claro na Lei
8.666/93, que rege as
licitações e que os meninos da CCL de Aldeias Altas
deveriam saber ou fingem
desconhecer. Alertada do descumprimento do item do
2

BLOG SABÁ. Seg, 31 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

edital, a Comissão de
Licitação ignorou o protesto dos demais concorrentes
e se manifestou não como
órgão julgador, mas como advogado de defesa da
empresa que DESCUMPRIU O EDITAL.

e prazos da prestação de serviços ali descritas,
reforçando a INABILITAÇÃO da
empresa, o que também foi solenemente ignorado
pela dita 'Comissão Julgadora',
que preferiu atestar que a mesma "cumpre

Comissão Julgadora ou
Defensora?

os requisitos propostos" e que o simples fato do
documento possuir o selo

A

de um cartório lhe confere "maior

Comissão Julgadora simplesmente usou o próprio
contrato social da empresa

validade jurídica" , o que reforçam as suspeitas
levantadas nesse certame,

contestada que afirmava que "os poderes e

onde mais uma vez a comissão que deveria apurar
irregularidades fica do lado de

atribuições de administrar seria de um dos sócios"
para embasar sua avaliação do problema . " ...A
administração da sociedade caberá ao Sócio L. A. C.
C., com os

quem, ao ostentar um selo de cartório, deixou as
demais empresas a ver navios e
sem forças na disputa.

poderes e atribuições de ADMINISTRAR..." "e que os
documentos de identificação a serem apresentados,
devem ser
do Sr. L. A. C. C., conforme foi feito pela empresa LL
INFORMÁTICA LTDA, no
bojo do referido procedimento licitatório" . Êpa, êpa,
êpa!!! A Comissão Julgadora da CCL

E
foi com essa defesa explícita feita pela 'Comissão
Julgadora', e indo contra
vários itens previstos no próprio edital 002/2021 que a
empresa LL Informática
Ltda sagrou-se vencedora da licitação.

simplesmente desconsiderou um item do próprio edital
e deu de barato para a Lei

Bingo!!!

8.666/93, julgando a palavra da empresa como força
de lei e superior as regras

A empresa LL informática já estava fornecendo o
serviço desde janeiro deste

contidas no edital, tornando essa manobra mais um
lance de estarrecer aqueles

ano, meses antes da licitação.
Aldeias

que acreditavam que o pequeno município de Adeias
Altas não tivesse capacidade

Altas inova ao mostrar que a 'nova política' tem muitos
capítulos inéditos para

de surpreender o mundo jurídico/político.
Quanto

quem gosta de um noticiário eletrizante sobre
aplicação do dinheiro público.

ao atestado de capacidade apresentado pela empresa
LL Informática Ltda, outra

E o que não falta por aquelas bandas é material para
outros capítulos...

vez não atende o que é disposto no item 9.12 do
referido edital, sem a indicação

Site: http://www.blogdosaba.com.br/2021/05/eletrizantelicitacao-para-contratacao.html

do cargo do emissor do documento e ausência de
descrição das características, quantidade
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TV CIDADE / AF. RECORD / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 31 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Policia civil prende casal procurado por
homicídio
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/31/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.50.11-07.51.18-1622463721.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 31 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Homem é preso por atuar sem permissão em
medicina
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/31/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.43.58-07.47.26-1622463622.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 31 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

jovem de 16 anos de idade foi morto, mas
seus assassinos foram soltos
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/31/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.33.22-07.37.26-1622463446.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 31 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Homem é preso por extorquir dinheiro das
vítimas, depois de ameaçar conteúdos
sexuais das mesmas
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/31/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.25.41-07.30.37-1622463311.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 31 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Polícia civil prende mulher suspeita de
tráfico de drogas
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/31/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.10.50-07.12.44-1622462972.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 31 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

Polícia civil faz mandado de cumprimento a
prisão de homicídio qualificado
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/31/TVCIDADEAFRE
CORDMA-07.17.29-07.18.06-1622463116.mp4
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