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MPMA recomenda medidas contra avanço
da Covid-19
A 1ª Promotoria de Justiça de Pedreiras encaminhou,
no último dia 7, uma Recomendação à Prefeitura do
município, orientando para a adoção de medidas de
controle do novo avanço da Covid-19 em todo o país.
O documento também foi encaminhado às Prefeituras
de Lima Campos e Trizidela do Vale, que são termos
judiciários da comarca.
Na Recomendação, a promotora de justiça Marina
Carneiro Lima de Oliveira ressaltou que dados do
Ministério da Saúde e do Conselho Nacional dos
Secretários de Saúde (Conass) apontam que, em 31
de dezembro de 2021, o Brasil ultrapassou a marca de
619 mil mortes por Covid-19. No Maranhão, os casos
superavam os 370 mil na mesma data, com mais de
10 mil óbitos.
O Ministério Público recomendou que os gestores
municipais determinem o uso obrigatório de máscaras
em locais públicos e privados, fechados ou abertos,
bem como o distanciamento social entre as pessoas.
Também foi recomendada a proibição de festividades
e outros eventos que possam causar aglomerações como vaquejadas, festejos e carnaval - enquanto durar
a emergência sanitária. Os Municípios também devem
negar licenças e autorizações para festividades e
outros eventos privados, bem como adotar as medidas
administrativas e judiciais necessárias para impedir
que ocorram aglomerações e realização de eventos no
período carnavalesco enquanto perdurar a pandemia
de Covid-19.
Site: https://cdndigitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue62183b6f8eac509a3806ee43fe6d3778.pdf
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MPMA recomenda medidas contra avanço
da Covid-19
A 1ª Promotoria de Justiça de Pedreiras encaminhou,
no último dia 7, uma Recomendação à Prefeitura do
município, orientando para a adoção de medidas de
controle do novo avanço da Covid-19 em todo o país.
O documento também foi encaminhado às Prefeituras
de Lima Campos e Trizidela do Vale, que são termos
judiciários da comarca.
Na Recomendação, a promotora de justiça Marina
Carneiro Lima de Oliveira ressaltou que dados do
Ministério da Saúde e do Conselho Nacional dos
Secretários de Saúde (Conass) apontam que, em 31
de dezembro de 2021, o Brasil ultrapassou a marca de
619 mil mortes por Covid-19. No Maranhão, os casos
superavam os 370 mil na mesma data, com mais de
10 mil óbitos.
O Ministério Público recomendou que os gestores
municipais determinem o uso obrigatório de máscaras
em locais públicos e privados, fechados ou abertos,
bem como o distanciamento social entre as pessoas.
Também foi recomendada a proibição de festividades
e outros eventos que possam causar aglomerações como vaquejadas, festejos e carnaval - enquanto durar
a emergência sanitária. Os Municípios também devem
negar licenças e autorizações para festividades e
outros eventos privados, bem como adotar as medidas
administrativas e judiciais necessárias para impedir
que ocorram aglomerações e realização de eventos no
período carnavalesco enquanto perdurar a pandemia
de Covid-19.
Site: https://cdndigitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue62183b6f8eac509a3806ee43fe6d3778.pdf
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COVID-19 - MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1121536/covid-19mpma-cobra-cumprimento-de-criterios-tecnicos-paravacinacao-de-criancas

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
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MPMA cobra cumprimento de critérios
técnicos para vacinação de crianças
Por Assessoria

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://difusoraon.com/2022/01/12/mpma-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacao-decriancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
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Contrato de R$ 16 milhões na gestão de
Julinho vira alvo de investigação do MP em
São José de Ribamar
O Ministério Público do Maranhão através da 1ª
Promotoria de Justiça de São José de Ribamar, abriu
uma investigação contra a gestão de Julinho por
supostas ilegalidades na contratação milionária do
Instituto Nacional de Tecnologia, Educação, Cultura e
Saúde-INTECS, dos sócios Lauro Alves de Sousa
Filho e Leuda Sousa da Silva.
O promotor Márcio José Bezerra Cruz solicitou a
Secretaria Municipal de Saúde que encaminhe com
urgência a documentação referente a contratação do
instituto, além da coleta de informações, depoimentos,
certidões, perícias e demais diligências, para
instauração da ação civil e/ou penal.
Segundo levantamento da Folha do Maranhão, em
junho do ano passado, a prefeitura de São José de
Ribamar contratou o Inatecs para realizar o
gerenciamento e a execução de atividades, ações e
serviços de saúde no Hospital e Maternidade de São
José de Ribamar, em caráter emergencial , pelo
período de 180 dias, com o valor de R$ 16.221.822,94,
cerca de R$ 2,6 milhões por mês.
Além disso, em novembro do ano passado, o mesmo
instituto foi contrato para realizar procedimentos
cirúrgicos eletivos em regime de mutirão no âmbito do
Sistema Único de Saúde- SUS. Desta vez, o contrato
foi estimado R$ 403.226,13.
Em Ambos os contratos entre o instituto e a gestão de
Julinho, foram feitas através de contratação direta,
sem licitação.
Em pesquisa realizada pela Folha do Maranhão
mostra que, o instituto não aparece cadastrado no
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde
(CNES).
Site: https://folhadomaranhao.com/2022/01/12/contratode-r-16-milhoes-na-gestao-de-julinho-vira-alvo-deinvestigacao-do-mp-em-sao-jose-de-ribamar/
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Ministério Público cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação contra
Covid de crianças no Maranhão
SÃO LUÍS - Com o objetivo de garantir o cumprimento
das normas de segurança para a vacinação de
crianças de cinco a 11 anos contra a Covid-19 nos
municípios maranhenses, o Ministério Público do
Maranhão (MP-MA) realizou nesta terça-feira (11),
reunião com representantes da Secretaria de Estado
da Saúde (SES), Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual
e membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
Vacinas para crianças serão prontamente distribuídas
aos Estados, diz Queiroga
Maranhão aguarda chegada de vacinas para iniciar
imunização de crianças contra a Covid-19
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada,
obrigatoriamente, dentro dos parâmetros de segurança
sanitária, sob pena de responsabilização dos gestores
e demais responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19
não pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
Precauções

O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
Escalonamento
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo
documento, as vacinas serão aplicadas seguindo
prioridades e um cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5 anos.
"A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2022/01/12/ministerio-publico-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacaocontra-covid-de-criancas-no-maranhao.shtml
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Representando a Câmara Municipal de São
Luís, Dr. Gutemberg prestigia posse da nova
diretoria da AMPEM
Wallace Braga

Em compromisso pela Câmara Municipal de São Luís,
o vice-presidente da Casa Parlamentar, vereador Dr.
Gutemberg, representou o Parlamento Municipal e o
presidente da Câmara, vereador Osmar Filho, durante
a posse da nova Diretoria da Associação do
Ministério Público do Maranhão (AMPEM). A
solenidade de posse foi realizada na última sexta-feira
(07), no salão de eventos da associação.
Em compromisso pela Câmara Municipal de São Luís,
o vice-presidente da Casa Parlamentar, vereador Dr.
Gutemberg, representou o Parlamento Municipal e o
presidente da Câmara, vereador Osmar Filho, durante
a posse da nova Diretoria da Associação do
Ministério Público do Maranhão (AMPEM). A
solenidade de posse foi realizada na última sexta-feira
(07), no salão de eventos da associação.
O promotor de justiça, Dr. Gilberto Camara França
Jr., foi reconduzido ao cargo de presidente da Ampem
para o biênio 2022/2023. E junto com ele tomaram
posse os membros da Diretoria Executiva, do
Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal da Ampem.
O promotor de justiça, Dr. Gilberto Camara França
Jr., foi reconduzido ao cargo de presidente da Ampem
para o biênio 2022/2023. E junto com ele tomaram
posse os membros da Diretoria Executiva, do
Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal da Ampem.
O vereador Dr. Gutemberg, que é bacharel em Direito,
médico e professor universitário, desejou sucesso para
a nova diretoria da Ampem.
O vereador Dr. Gutemberg, que é bacharel em Direito,
médico e professor universitário, desejou sucesso para
a nova diretoria da Ampem.
"Parabenizo o promotor de justiça, Dr. Gilberto
Camara França Jr., que foi reconduzido ao cargo de
presidente da Ampem para o biênio 2022/2023.
Estendo meus cumprimentos a todos os membros da
nova diretoria. A Ampem já teve importantes avanços
para os seus associados. E tenho certeza de que
outros avanços serão construídos ao longo dessa

nova jornada. Reafirmo que o vereador Dr. Gutemberg
e a Câmara de São Luís estão à disposição", disse Dr.
Gutemberg.
"Parabenizo o promotor de justiça, Dr. Gilberto
Camara França Jr., que foi reconduzido ao cargo de
presidente da Ampem para o biênio 2022/2023.
Estendo meus cumprimentos a todos os membros da
nova diretoria. A Ampem já teve importantes avanços
para os seus associados. E tenho certeza de que
outros avanços serão construídos ao longo dessa
nova jornada. Reafirmo que o vereador Dr. Gutemberg
e a Câmara de São Luís estão à disposição", disse Dr.
Gutemberg.
Durante o discurso, o presidente reeleito, Gilberto
Câmara, agradeceu as autoridades presentes, além
dos associados e colaboradores da AMPEM pela
oportunidade de prosseguir frente à associação. Ele
relembrou ainda as principais ações relativas ao biênio
2020/2021, como: a nova regulamentação do
programa de assistência à saúde, arrecadação e
distribuição de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI's) e outras ações.
Durante o discurso, o presidente reeleito, Gilberto
Câmara, agradeceu as autoridades presentes, além
dos associados e colaboradores da AMPEM pela
oportunidade de prosseguir frente à associação. Ele
relembrou ainda as principais ações relativas ao biênio
2020/2021, como: a nova regulamentação do
programa de assistência à saúde, arrecadação e
distribuição de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI's) e outras ações.
Em outro momento, o promotor Gilberto Câmara
destacou a importância do vereador Dr. Gutemberg na
solenidade de posse da nova diretoria.
Em outro momento, o promotor Gilberto Câmara
destacou a importância do vereador Dr. Gutemberg na
solenidade de posse da nova diretoria.
"Quero agradecer a participação do vereador Dr.
Gutemberg neste momento especial para todos nós.
Dr. Gutemberg é um parlamentar que tenho muito
apreço e que também tem forte ligação com a nossa
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Casa. É irmão do nosso querido promotor, Dr.
Gladston Fernandes. Em nome do Dr. Gutemberg,
agradeço as boas - vindas da Câmara Municipal de
São Luís para a nova diretoria da Ampem", frisou Dr.
Gilberto Camara.
"Quero agradecer a participação do vereador Dr.
Gutemberg neste momento especial para todos nós.
Dr. Gutemberg é um parlamentar que tenho muito
apreço e que também tem forte ligação com a nossa
Casa. É irmão do nosso querido promotor, Dr.
Gladston Fernandes. Em nome do Dr. Gutemberg,
agradeço as boas - vindas da Câmara Municipal de
São Luís para a nova diretoria da Ampem", frisou Dr.
Gilberto Camara.
Também participaram da solenidade de posse: a vice presidente da Associação dos Magistrados do MA,
Dra. Sueli de Oliveira; o presidente da Associação dos
Defensores Públicos, Dr. Cristiano Matos; o tesoureiro
da Associação Nacional dos membros do MP, Dr. José
Silvério; a Diretora da Casa da Mulher Brasileira,
Suzan Lucena; a segunda secretária da Comissão
Eleitoral da Ampem, Dra. Maria do Socorro Cardoso; e
outras autoridades do Poder Judiciário.
Também participaram da solenidade de posse: a vice presidente da Associação dos Magistrados do MA,
Dra. Sueli de Oliveira; o presidente da Associação dos
Defensores Públicos, Dr. Cristiano Matos; o tesoureiro
da Associação Nacional dos membros do MP, Dr. José
Silvério; a Diretora da Casa da Mulher Brasileira,
Suzan Lucena; a segunda secretária da Comissão
Eleitoral da Ampem, Dra. Maria do Socorro Cardoso; e
outras autoridades do Poder Judiciário.
Site: https://maranhaodeverdade.com.br/representandoa-camara-municipal-de-sao-luis-dr-gutemberg-prestigiaposse-da-nova-diretoria-da-ampem/
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Ministério Público do Maranhão cobra
critérios técnicos para vacinação segura de
crianças
Aquiles Emir

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou, nesta terça-feira (11), reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

decorrente da administração do produto errado à faixa
etária, da dose inadequada e da preparação errônea
do produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
Escalonamento - Glória Mafra enfatizou aos
participantes da reunião que o Ministério da Saúde
estabeleceu o escalonamento da vacinação infantil.
Pelo documento, as vacinas serão aplicadas seguindo
prioridades e um cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://maranhaohoje.com/ministerio-publicocobra-cumprimento-criterios-tecnicos-para-vacinacaode-criancas/

Precauções - O Ministério da Saúde determina, na
Nota Técnica nº 2/2022, que a vacinação das crianças
seja iniciada após treinamento completo das equipes
de saúde que farão a aplicação, considerando que "a
grande maioria dos eventos adversos pós-vacinação é
8
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COVID-19 - MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
omaranhense

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://omaranhense.com/covid-19-mpma-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacao-decriancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
9
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MPMA cobra cumprimento de critérios
técnicos para vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://pagina2.com.br/mpma-cobra-cumprimentode-criterios-tecnicos-para-vacinacao-de-criancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Vacinação infantil contra a Covid deve ser
realizada em ambiente separado dos adultos,
diz MPMA
Ivan Silva

Reunião debateu medidas de segurança sanitária para
a imunização infantil
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
PRECAUÇÕES

O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)
Site:
http://www.barradocordanews.com/2022/01/vacinacaoinfantil-contra-covid-deve.html
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COVID-19 - MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://alexcarlos.com.br/covid-19-mpma-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacao-decriancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Representando a Câmara Municipal de São
Luís, Dr. Gutemberg prestigia posse da nova
diretoria da AMPEM
Em compromisso pela Câmara Municipal de São Luís,
o vice-presidente da Casa Parlamentar, vereador Dr.
Gutemberg, representou o Parlamento Municipal e o
presidente da Câmara, vereador Osmar Filho, durante
a posse da nova Diretoria da Associação do
Ministério Público do Maranhão (AMPEM). A
solenidade de posse foi realizada na última sexta-feira
(07), no salão de eventos da associação.
O promotor de justiça, Dr. Gilberto Camara França
Jr., foi reconduzido ao cargo de presidente da Ampem
para o biênio 2022/2023. E junto com ele tomaram
posse os membros da Diretoria Executiva, do
Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal da Ampem.
O vereador Dr. Gutemberg, que é bacharel em Direito,
médico e professor universitário, desejou sucesso para
a nova diretoria da Ampem.
"Parabenizo o promotor de justiça, Dr. Gilberto
Camara França Jr., que foi reconduzido ao cargo de
presidente da Ampem para o biênio 2022/2023.
Estendo meus cumprimentos a todos os membros da
nova diretoria. A Ampem já teve importantes avanços
para os seus associados. E tenho certeza de que
outros avanços serão construídos ao longo dessa
nova jornada. Reafirmo que o vereador Dr. Gutemberg
e a Câmara de São Luís estão à disposição", disse Dr.
Gutemberg.

apreço e que também tem forte ligação com a nossa
Casa. É irmão do nosso querido promotor, Dr.
Gladston Fernandes. Em nome do Dr. Gutemberg,
agradeço as boas - vindas da Câmara Municipal de
São Luís para a nova diretoria da Ampem", frisou Dr.
Gilberto Camara.
Também participaram da solenidade de posse: a vice presidente da Associação dos Magistrados do MA,
Dra. Sueli de Oliveira; o presidente da Associação dos
Defensores Públicos, Dr. Cristiano Matos; o tesoureiro
da Associação Nacional dos membros do MP, Dr. José
Silvério; a Diretora da Casa da Mulher Brasileira,
Suzan Lucena; a segunda secretária da Comissão
Eleitoral da Ampem, Dra. Maria do Socorro Cardoso; e
outras autoridades do Poder Judiciário.
Site: http://diegoemir.com/2022/01/representando-acamara-municipal-de-sao-luis-dr-gutemberg-prestigiaposse-da-nova-diretoria-da-ampem/

Durante o discurso, o presidente reeleito, Gilberto
Câmara, agradeceu as autoridades presentes, além
dos associados e colaboradores da AMPEM pela
oportunidade de prosseguir frente à associação. Ele
relembrou ainda as principais ações relativas ao biênio
2020/2021, como: a nova regulamentação do
programa de assistência à saúde, arrecadação e
distribuição de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI's) e outras ações.
Em outro momento, o promotor Gilberto Câmara
destacou a importância do vereador Dr. Gutemberg na
solenidade de posse da nova diretoria.
"Quero agradecer a participação do vereador Dr.
Gutemberg neste momento especial para todos nós.
Dr. Gutemberg é um parlamentar que tenho muito
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BLOG DO ANTÔNIO MARCOS / AÇAILÂNDIA / MA - SEM CATEGORIA. Qua, 12 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público do Maranhão cobra
cumprimento de critérios técnicos para
vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
PRECAUÇÕES

administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Da Assessoria
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/ministeriopublico-do-maranhao-cobra-cumprimento-de-criteriostecnicos-para-vacinacao-de-criancas/

O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
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COVID-19: Ministério Público do Maranhão
cobra cumprimento de critérios técnicos para
vacinação de crianças
Leonardo

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
PRECAUÇÕES

farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/covid-19ministerio-publico-do-maranhao-cobra-cumprimento-decriterios-tecnicos-para-vacinacao-de-criancas/

O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
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MP cobra cumprimento de critérios técnicos
para vacinação de crianças no MA
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças" , esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
Escalonamento
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5 anos.
"A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://blogdominard.com.br/2022/01/mp-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacao-decriancas-no-ma/

Precauções
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
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Ribamar: após denúncia do blog, MP
investiga contrato milionário com 'ex-ISEC'
Neto Cruz

O Promotor Márcio José Bezerra da Cruz, signatário
do Ministério Público de São José de Ribamar,
iniciou investigação com vistas a apurar possíveis
ilegalidades na contratação do Instituto Nacional de
Tecnologia, Educação, Cultura e Saúde - INATECS,
promovendo a necessária coleta de informações,
depoimentos, certidões, perícias e demais diligências
para posterior instauração da ação civil e/ou penal ou
arquivamento, se for o caso.
No dia 30 de setembro do ano passado, o blog do
Neto Cruz apurou que a INATECS tem como preposta
a mesma do Caso ISEC , que atormentou a vida do
ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Jr.
Insatisfeita com a descoberta, a empresa entrou com
processo contra o site , que conta com a exímia
defesa do Dr. Eduardo Cruz .
Antes disso, no dia 17 de julho, a página evidenciou
que o contrato com a ex-ISEC f oi na casa dos R$ 20
milhões, um descalabro em plena pandemia .
Mais uma vez, o site vem executando a função que
deveria ser dos parlamentares da cidade balneária,
que continuam sendo subservientes ao comando dos
Duailibes/Santos/Matos.
Site: https://netocruz.blog.br/2022/01/12/ribamar-aposdenuncia-do-blog-mp-investiga-contrato-milionario-comex-isec/

17

BLOG DO PAULO ROBERTO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 12 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Representando a Câmara Municipal de São
Luís, Dr. Gutemberg prestigia posse da nova
diretoria da AMPEM
Paulo Roberto

Em compromisso pela Câmara Municipal de São Luís,
o vice-presidente da Casa Parlamentar, vereador Dr.
Gutemberg, representou o Parlamento Municipal e o
presidente da Câmara, vereador Osmar Filho, durante
a posse da nova Diretoria da Associação do
Ministério Público do Maranhão (AMPEM). A
solenidade de posse foi realizada na última sexta-feira
(07), no salão de eventos da associação.
O promotor de justiça, Dr. Gilberto Camara França
Jr., foi reconduzido ao cargo de presidente da Ampem
para o biênio 2022/2023. E junto com ele tomaram
posse os membros da Diretoria Executiva, do
Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal da
Ampem. O vereador Dr. Gutemberg, que é bacharel
em Direito, médico e professor universitário, desejou
sucesso para a nova diretoria da Ampem.

e que também tem forte ligação com a nossa Casa. É
irmão do nosso querido promotor, Dr. Gladston
Fernandes. Em nome do Dr. Gutemberg, agradeço as
boas - vindas da Câmara Municipal de São Luís para a
nova diretoria da Ampem", frisou Dr. Gilberto Camara.
Também participaram da solenidade de posse: a vice presidente da Associação dos Magistrados do MA,
Dra. Sueli de Oliveira; o presidente da Associação dos
Defensores Públicos, Dr. Cristiano Matos; o tesoureiro
da Associação Nacional dos membros do MP, Dr. José
Silvério; a Diretora da Casa da Mulher Brasileira,
Suzan Lucena; a segunda secretária da Comissão
Eleitoral da Ampem, Dra. Maria do Socorro Cardoso; e
outras autoridades do Poder Judiciário.
Site:
https://blogdopauloroberto.com.br/2022/01/representand
o-a-camara-municipal-de-sao-luis-dr-gutembergprestigia-posse-da-nova-diretoria-da-ampem/

"Parabenizo o promotor de justiça, Dr. Gilberto
Camara França Jr., que foi reconduzido ao cargo de
presidente da Ampem para o biênio 2022/2023.
Estendo meus cumprimentos a todos os membros da
nova diretoria. A Ampem já teve importantes avanços
para os seus associados. E tenho certeza de que
outros avanços serão construídos ao longo dessa
nova jornada. Reafirmo que o vereador Dr. Gutemberg
e a Câmara de São Luís estão à disposição", disse Dr.
Gutemberg.
Durante o discurso, o presidente reeleito, Gilberto
Câmara, agradeceu as autoridades presentes, além
dos associados e colaboradores da AMPEM pela
oportunidade de prosseguir frente à associação. Ele
relembrou ainda as principais ações relativas ao biênio
2020/2021, como: a nova regulamentação do
programa de assistência à saúde, arrecadação e
distribuição de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI's) e outras ações.
Em outro momento, o promotor Gilberto Câmara
destacou a importância do vereador Dr. Gutemberg na
solenidade de posse da nova diretoria. "Quero
agradecer a participação do vereador Dr. Gutemberg
neste momento especial para todos nós. Dr.
Gutemberg é um parlamentar que tenho muito apreço
18
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MPMA cobra cumprimento de critérios
técnicos para vacinação de crianças
Eduardo Ericeira

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.

adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2022/01/mpmacobra-cumprimento-de-criterios.html

Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
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Covid-19: MP cobra critérios técnicos para
vacinação infantil no MA
gilbertoleda

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.

dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5 anos.
"A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2022/01/12/mp-cobracriterios-tecnicos-para-vacinacao-infantil-contra-covid19-no-ma/

Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
Precauções
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
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COVID-19 - MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
Walkir Marinho

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra. (CCOM-MPMA)
Site: https://horaextra.slz.br/2022/01/12/covid-19-mpmacobra-cumprimento-de-criterios-tecnicos-paravacinacao-de-criancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
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COVID-19: MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
John Cutrim

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://johncutrim.com.br/covid-19-mpma-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacao-decriancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
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Gaeco mira contratos entre Prefeituras e
assessoria contábil após relatório do Coaf
O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público instaurou uma investigação preliminar que
mira contratos firmados entre Prefeituras do
Maranhão e a empresa Meritu Assessoria e
Consultoria Contábil com base em relatórios
apresentados pelo Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf)
O escritório de contabilidade teria apresentado
movimentação financeira atípica envolvendo vários
municípios e servidores públicos maranhenses no
período de agosto de 2018 a julho de 2019.
No Sistema de Acompanhamento de Contratações
Públicas - SACOP do Tribunal de Contas do Estado há
informações de que, nos anos de 2017 a 2019, a
Meritu sagrou-se vencedora em 3 procedimentos
licitatórios da Prefeitura de Buriti, gestão de Naldo
Batista, cujos valores totalizaram o montante de R$
1.065.608,00 milhão.
De acordo com relatos da atual Administração
Municipal, uma pessoa que prestou serviços para a
Prefeitura de Buriti teria recebido recursos financeiros
do escritório de contabilidade.
Parte das investigações está em andamento na
Promotoria de Justiça de Buriti, que abriu um inquérito
civil para apurar possível dano ao erário e prática de
ato de improbidade administrativa na contratação da
Meritu durante a gestão de Naldo Batista.
O responsável pelo procedimento é o promotor Laécio
Ramos do Vale, que manteve o caráter sigiloso do
relatório de inteligência financeira e solicitou que
assessoria técnica da Procuradoria Geral de Justiça
faça uma análise dos pregões presenciais nº 03/2017,
nº 18/2018 e nº 03/2019 do Executivo Municipal.
Além de Buriti, a Reportagem do Blog do Neto Ferreira
verificou que a empresa movimentou contratos
vultosos em Presidente Dutra, Araioses, Carutapera,
Sambaíba, Chapadinha, Capinzal do Norte, Arame,
Brejo, Lago Verde, São João dos Patos, Caxias e
Balsas.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/01/gaecomira-contratos-entre-prefeituras-e-assessoria-contabilapos-relatorio-do-coaf/
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Ministério Público do Maranhão cobra
cumprimento de critérios técnicos para
vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://osvaldomaya.com.br/ministerio-publico-domaranhao-cobra-cumprimento-de-criterios-tecnicospara-vacinacao-de-criancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
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Representando a Câmara Municipal de São
Luís, Dr. Gutemberg prestigia posse da nova
diretoria da AMPEM
Em compromisso pela Câmara Municipal de São Luís,
o vice-presidente da Casa Parlamentar, vereador Dr.
Gutemberg, representou o Parlamento Municipal e o
presidente da Câmara, vereador Osmar Filho, durante
a posse da nova Diretoria da Associação do
Ministério Público do Maranhão (AMPEM). A
solenidade de posse foi realizada na última sexta-feira
(07), no salão de eventos da associação.
O promotor de justiça, Dr. Gilberto Camara França
Jr., foi reconduzido ao cargo de presidente da Ampem
para o biênio 2022/2023. E junto com ele tomaram
posse os membros da Diretoria Executiva, do
Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal da Ampem.
O vereador Dr. Gutemberg, que é bacharel em Direito,
médico e professor universitário, desejou sucesso para
a nova diretoria da Ampem.
"Parabenizo o promotor de justiça, Dr. Gilberto
Camara França Jr., que foi reconduzido ao cargo de
presidente da Ampem para o biênio 2022/2023.
Estendo meus cumprimentos a todos os membros da
nova diretoria. A Ampem já teve importantes avanços
para os seus associados. E tenho certeza de que
outros avanços serão construídos ao longo dessa
nova jornada. Reafirmo que o vereador Dr. Gutemberg
e a Câmara de São Luís estão à disposição" , disse
Dr. Gutemberg.

apreço e que também tem forte ligação com a nossa
Casa. É irmão do nosso querido promotor, Dr.
Gladston Fernandes. Em nome do Dr. Gutemberg,
agradeço as boas - vindas da Câmara Municipal de
São Luís para a nova diretoria da Ampem" , frisou Dr.
Gilberto Camara.
Também participaram da solenidade de posse: a vice presidente da Associação dos Magistrados do MA,
Dra. Sueli de Oliveira; o presidente da Associação dos
Defensores Públicos, Dr. Cristiano Matos; o tesoureiro
da Associação Nacional dos membros do MP, Dr. José
Silvério; a Diretora da Casa da Mulher Brasileira,
Suzan Lucena; a segunda secretária da Comissão
Eleitoral da Ampem, Dra. Maria do Socorro Cardoso; e
outras autoridades do Poder Judiciário.
Site: https://osvaldomaya.com.br/representando-acamara-municipal-de-sao-luis-dr-gutemberg-prestigiaposse-da-nova-diretoria-da-ampem/

Durante o discurso, o presidente reeleito, Gilberto
Câmara, agradeceu as autoridades presentes, além
dos associados e colaboradores da AMPEM pela
oportunidade de prosseguir frente à associação. Ele
relembrou ainda as principais ações relativas ao biênio
2020/2021, como: a nova regulamentação do
programa de assistência à saúde, arrecadação e
distribuição de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI's) e outras ações.
Em outro momento, o promotor Gilberto Câmara
destacou a importância do vereador Dr. Gutemberg na
solenidade de posse da nova diretoria.
"Quero agradecer a participação do vereador Dr.
Gutemberg neste momento especial para todos nós.
Dr. Gutemberg é um parlamentar que tenho muito
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Ministério Público recomenda medidas
contra avanço da Covid-19 em municípios
maranhenses
A 1ª Promotoria de Justiça de Pedreiras encaminhou,
no último dia 7, uma Recomendação à Prefeitura do
município, orientando para a adoção de medidas de
controle do novo avanço da Covid-19 em todo o país.
O documento também foi encaminhado às Prefeituras
de Lima Campos e Trizidela do Vale, que são termos
judiciários da comarca.
Na Recomendação, a promotora de justiça Marina
Carneiro Lima de Oliveira ressalta que dados do
Ministério da Saúde e do Conselho Nacional dos
Secretários de Saúde (Conass) apontam que, em 31
de dezembro de 2021, o Brasil ultrapassou a marca de
619 mil mortes por Covid-19. No Maranhão, os casos
superavam os 370 mil na mesma data, com mais de
10 mil óbitos.
O Ministério Público recomendou que os gestores
municipais determinem o uso obrigatório de máscaras
em locais públicos e privados, fechados ou abertos,
bem como o distanciamento social entre as pessoas.
Também foi recomendada a proibição de festividades
e outros eventos que possam causar aglomerações como vaquejadas, festejos e carnaval - enquanto durar
a emergência sanitária. Os Municípios também devem
negar licenças e autorizações para festividades e
outros eventos privados, bem como adotar as medidas
administrativas e judiciais necessárias para impedir
que ocorram aglomerações e realização de eventos no
período carnavalesco enquanto perdurar a pandemia
de Covid-19.
Fonte: Central de Notícias
Site: https://jorisonrandielson.com.br/ministerio-publicorecomenda-medidas-contra-avanco-da-covid-19-emmunicipios-maranhenses/
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Representando a Câmara Municipal de São
Luís, Dr. Gutemberg prestigia posse da nova
diretoria da AMPEM
Redação

Em compromisso pela Câmara Municipal de São Luís,
o vice-presidente da Casa Parlamentar, vereador Dr.
Gutemberg, representou o Parlamento Municipal e o
presidente da Câmara, vereador Osmar Filho, durante
a posse da nova Diretoria da Associação do
Ministério Público do Maranhão (AMPEM). A
solenidade de posse foi realizada na última sexta-feira
(07), no salão de eventos da associação.
O promotor de justiça, Dr. Gilberto Camara França
Jr., foi reconduzido ao cargo de presidente da Ampem
para o biênio 2022/2023. E junto com ele tomaram
posse os membros da Diretoria Executiva, do
Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal da Ampem.
O vereador Dr. Gutemberg, que é bacharel em Direito,
médico e professor universitário, desejou sucesso para
a nova diretoria da Ampem.
" Parabenizo o promotor de justiça, Dr. Gilberto
Camara França Jr., que foi reconduzido ao cargo de
presidente da Ampem para o biênio 2022/2023.
Estendo meus cumprimentos a todos os membros da
nova diretoria. A Ampem já teve importantes avanços
para os seus associados. E tenho certeza de que
outros avanços serão construídos ao longo dessa
nova jornada. Reafirmo que o vereador Dr. Gutemberg
e a Câmara de São Luís estão à disposição ", disse
Dr. Gutemberg.

Gutemberg neste momento especial para todos nós.
Dr. Gutemberg é um parlamentar que tenho muito
apreço e que também tem forte ligação com a nossa
Casa. É irmão do nosso querido promotor, Dr.
Gladston Fernandes. Em nome do Dr. Gutemberg,
agradeço as boas - vindas da Câmara Municipal de
São Luís para a nova diretoria da Ampem ", frisou Dr.
Gilberto Camara.
Também participaram da solenidade de posse: a vice presidente da Associação dos Magistrados do MA,
Dra. Sueli de Oliveira; o presidente da Associação dos
Defensores Públicos, Dr. Cristiano Matos; o tesoureiro
da Associação Nacional dos membros do MP, Dr. José
Silvério; a Diretora da Casa da Mulher Brasileira,
Suzan Lucena; a segunda secretária da Comissão
Eleitoral da Ampem, Dra. Maria do Socorro Cardoso; e
outras autoridades do Poder Judiciário.
Site: https://meinformo.com.br/2022/01/representando-acamara-municipal-de-sao-luis-dr-gutemberg-prestigiaposse-da-nova-diretoria-da-ampem/

Durante o discurso, o presidente reeleito, Gilberto
Câmara, agradeceu as autoridades presentes, além
dos associados e colaboradores da AMPEM pela
oportunidade de prosseguir frente à associação. Ele
relembrou ainda as principais ações relativas ao biênio
2020/2021, como: a nova regulamentação do
programa de assistência à saúde, arrecadação e
distribuição de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI's) e outras ações.
Em outro momento, o promotor Gilberto Câmara
destacou a importância do vereador Dr. Gutemberg na
solenidade de posse da nova diretoria.
" Quero agradecer a participação do vereador Dr.
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Covid - 19: MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.

Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5 anos.
"A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

Site:
http://notasdodanielaguiar.blogspot.com/2022/01/covid19-mpma-cobra-cumprimento-de.html

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
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Representando a Câmara Municipal de São
Luís, Dr. Gutemberg prestigia posse da nova
diretoria da AMPEM
Por Priscila Petrus -

Em compromisso pela Câmara Municipal de São Luís,
o vice-presidente da Casa Parlamentar, vereador Dr.
Gutemberg, representou o Parlamento Municipal e o
presidente da Câmara, vereador Osmar Filho, durante
a posse da nova Diretoria da Associação do
Ministério Público do Maranhão (AMPEM).
A solenidade de posse foi realizada na última sextafeira (07), no salão de eventos da associação.
O promotor de justiça, Dr. Gilberto Camara França
Jr., foi reconduzido ao cargo de presidente da Ampem
para o biênio 2022/2023.
E junto com ele tomaram posse os membros da
Diretoria Executiva, do Conselho Consultivo e do
Conselho Fiscal da Ampem.
O vereador Dr. Gutemberg, que é bacharel em Direito,
médico e professor universitário, desejou sucesso para
a nova diretoria da Ampem.
"Parabenizo o promotor de justiça, Dr. Gilberto
Camara França Jr., que foi reconduzido ao cargo de
presidente da Ampem para o biênio 2022/2023.
Estendo meus cumprimentos a todos os membros da
nova diretoria. A Ampem já teve importantes avanços
para os seus associados. E tenho certeza de que
outros avanços serão construídos ao longo dessa
nova jornada. Reafirmo que o vereador Dr. Gutemberg
e a Câmara de São Luís estão à disposição", disse Dr.
Gutemberg.

destacou a importância do vereador Dr. Gutemberg na
solenidade de posse da nova diretoria.
"Quero agradecer a participação do vereador Dr.
Gutemberg neste momento especial para todos nós.
Dr. Gutemberg é um parlamentar que tenho muito
apreço e que também tem forte ligação com a nossa
Casa. É irmão do nosso querido promotor, Dr.
Gladston Fernandes. Em nome do Dr. Gutemberg,
agradeço as boas - vindas da Câmara Municipal de
São Luís para a nova diretoria da Ampem", frisou Dr.
Gilberto Camara.
Também participaram da solenidade de posse: a vice presidente da Associação dos Magistrados do MA,
Dra. Sueli de Oliveira; o presidente da Associação dos
Defensores Públicos, Dr. Cristiano Matos; o tesoureiro
da Associação Nacional dos membros do MP, Dr. José
Silvério; a Diretora da Casa da Mulher Brasileira,
Suzan Lucena; a segunda secretária da Comissão
Eleitoral da Ampem, Dra. Maria do Socorro Cardoso; e
outras autoridades do Poder Judiciário.
Site: https://priscilapetrus.com.br/representando-acamara-municipal-de-sao-luis-dr-gutemberg-prestigiaposse-da-nova-diretoria-da-ampem/

Durante o discurso, o presidente reeleito, Gilberto
Câmara, agradeceu as autoridades presentes, além
dos associados e colaboradores da AMPEM pela
oportunidade de prosseguir frente à associação.
Ele relembrou ainda as principais ações relativas ao
biênio 2020/2021, como: a nova regulamentação do
programa de assistência à saúde, arrecadação e
distribuição de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI's) e outras ações.
Em outro momento, o promotor Gilberto Câmara
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COVID-19 - MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1121536/covid-19mpma-cobra-cumprimento-de-criterios-tecnicos-paravacinacao-de-criancas

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
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MPMA cobra cumprimento de critérios
técnicos para vacinação de crianças
Por Assessoria

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://difusoraon.com/2022/01/12/mpma-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacao-decriancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
2
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Ministério Público cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação contra
Covid de crianças no Maranhão
SÃO LUÍS - Com o objetivo de garantir o cumprimento
das normas de segurança para a vacinação de
crianças de cinco a 11 anos contra a Covid-19 nos
municípios maranhenses, o Ministério Público do
Maranhão (MP-MA) realizou nesta terça-feira (11),
reunião com representantes da Secretaria de Estado
da Saúde (SES), Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual
e membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
Vacinas para crianças serão prontamente distribuídas
aos Estados, diz Queiroga
Maranhão aguarda chegada de vacinas para iniciar
imunização de crianças contra a Covid-19
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada,
obrigatoriamente, dentro dos parâmetros de segurança
sanitária, sob pena de responsabilização dos gestores
e demais responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19
não pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
Precauções

O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
Escalonamento
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo
documento, as vacinas serão aplicadas seguindo
prioridades e um cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5 anos.
"A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2022/01/12/ministerio-publico-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacaocontra-covid-de-criancas-no-maranhao.shtml
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Ministério Público do Maranhão cobra
critérios técnicos para vacinação segura de
crianças
Aquiles Emir

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou, nesta terça-feira (11), reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

decorrente da administração do produto errado à faixa
etária, da dose inadequada e da preparação errônea
do produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
Escalonamento - Glória Mafra enfatizou aos
participantes da reunião que o Ministério da Saúde
estabeleceu o escalonamento da vacinação infantil.
Pelo documento, as vacinas serão aplicadas seguindo
prioridades e um cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://maranhaohoje.com/ministerio-publicocobra-cumprimento-criterios-tecnicos-para-vacinacaode-criancas/

Precauções - O Ministério da Saúde determina, na
Nota Técnica nº 2/2022, que a vacinação das crianças
seja iniciada após treinamento completo das equipes
de saúde que farão a aplicação, considerando que "a
grande maioria dos eventos adversos pós-vacinação é
4
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COVID-19 - MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
omaranhense

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://omaranhense.com/covid-19-mpma-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacao-decriancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
5
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MPMA cobra cumprimento de critérios
técnicos para vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://pagina2.com.br/mpma-cobra-cumprimentode-criterios-tecnicos-para-vacinacao-de-criancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
6

BLOG DO ANTÔNIO MARCOS / AÇAILÂNDIA / MA - SEM CATEGORIA. Qua, 12 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público do Maranhão cobra
cumprimento de critérios técnicos para
vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
PRECAUÇÕES

administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Da Assessoria
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/ministeriopublico-do-maranhao-cobra-cumprimento-de-criteriostecnicos-para-vacinacao-de-criancas/

O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
7

BLOG DO LEONARDO ALVES / CODÓ /MA - NOTICIAS. Qua, 12 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

COVID-19: Ministério Público do Maranhão
cobra cumprimento de critérios técnicos para
vacinação de crianças
Leonardo

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
PRECAUÇÕES

farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/covid-19ministerio-publico-do-maranhao-cobra-cumprimento-decriterios-tecnicos-para-vacinacao-de-criancas/

O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
8

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Qua, 12 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP cobra cumprimento de critérios técnicos
para vacinação de crianças no MA
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças" , esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
Escalonamento
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5 anos.
"A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://blogdominard.com.br/2022/01/mp-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacao-decriancas-no-ma/

Precauções
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
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BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 12 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA cobra cumprimento de critérios
técnicos para vacinação de crianças
Eduardo Ericeira

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.

adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2022/01/mpmacobra-cumprimento-de-criterios.html

Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
10

BLOG GILBERTO LÉDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 12 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Covid-19: MP cobra critérios técnicos para
vacinação infantil no MA
gilbertoleda

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.

dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5 anos.
"A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2022/01/12/mp-cobracriterios-tecnicos-para-vacinacao-infantil-contra-covid19-no-ma/

Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.
Precauções
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
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BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 12 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

COVID-19 - MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
Walkir Marinho

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra. (CCOM-MPMA)
Site: https://horaextra.slz.br/2022/01/12/covid-19-mpmacobra-cumprimento-de-criterios-tecnicos-paravacinacao-de-criancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

COVID-19: MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
John Cutrim

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://johncutrim.com.br/covid-19-mpma-cobracumprimento-de-criterios-tecnicos-para-vacinacao-decriancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
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Gaeco mira contratos entre Prefeituras e
assessoria contábil após relatório do Coaf
O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público instaurou uma investigação preliminar que
mira contratos firmados entre Prefeituras do
Maranhão e a empresa Meritu Assessoria e
Consultoria Contábil com base em relatórios
apresentados pelo Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf)
O escritório de contabilidade teria apresentado
movimentação financeira atípica envolvendo vários
municípios e servidores públicos maranhenses no
período de agosto de 2018 a julho de 2019.
No Sistema de Acompanhamento de Contratações
Públicas - SACOP do Tribunal de Contas do Estado há
informações de que, nos anos de 2017 a 2019, a
Meritu sagrou-se vencedora em 3 procedimentos
licitatórios da Prefeitura de Buriti, gestão de Naldo
Batista, cujos valores totalizaram o montante de R$
1.065.608,00 milhão.
De acordo com relatos da atual Administração
Municipal, uma pessoa que prestou serviços para a
Prefeitura de Buriti teria recebido recursos financeiros
do escritório de contabilidade.
Parte das investigações está em andamento na
Promotoria de Justiça de Buriti, que abriu um inquérito
civil para apurar possível dano ao erário e prática de
ato de improbidade administrativa na contratação da
Meritu durante a gestão de Naldo Batista.
O responsável pelo procedimento é o promotor Laécio
Ramos do Vale, que manteve o caráter sigiloso do
relatório de inteligência financeira e solicitou que
assessoria técnica da Procuradoria Geral de Justiça
faça uma análise dos pregões presenciais nº 03/2017,
nº 18/2018 e nº 03/2019 do Executivo Municipal.
Além de Buriti, a Reportagem do Blog do Neto Ferreira
verificou que a empresa movimentou contratos
vultosos em Presidente Dutra, Araioses, Carutapera,
Sambaíba, Chapadinha, Capinzal do Norte, Arame,
Brejo, Lago Verde, São João dos Patos, Caxias e
Balsas.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

14

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 12 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/01/gaecomira-contratos-entre-prefeituras-e-assessoria-contabilapos-relatorio-do-coaf/
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Ministério Público do Maranhão cobra
cumprimento de critérios técnicos para
vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.
Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5
anos. "A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Site: https://osvaldomaya.com.br/ministerio-publico-domaranhao-cobra-cumprimento-de-criterios-tecnicospara-vacinacao-de-criancas/

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
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Covid - 19: MPMA cobra cumprimento de
critérios técnicos para vacinação de crianças
Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas
de segurança para a vacinação de crianças de cinco a
11 anos contra a Covid-19 nos municípios
maranhenses, o Ministério Público do Maranhão
realizou nesta terça-feira, 11, reunião com
representantes da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária Estadual e
membros do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Maranhão.
A reunião, por meio virtual, foi conduzida pela
promotora de justiça e coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde do MPMA,
Maria da Glória Mafra Silva. Ela destacou que a
vacinação infantil deve ser realizada, obrigatoriamente,
dentro dos parâmetros de segurança sanitária, sob
pena de responsabilização dos gestores e demais
responsáveis.
A representante do Ministério Público destacou que
a vacinação exige um planejamento operacional de
conservação, distribuição e aplicação dos imunizantes
nas crianças. "Temos uma preocupação com a
logística necessária para que a vacinação atenda às
orientações específicas estabelecidas pela Anvisa
para as crianças", esclareceu Glória Mafra.
A promotora de justiça explicou que o Ministério da
Saúde corroborou as orientações da Anvisa e, dentre
as recomendações, o público infantil não deve ser
vacinado em sistema de drive-thru (veículos) e precisa
ter um espaço totalmente separado dos adultos.

Outro item da nota assinala que a vacinação seja
realizada em ambiente específico e separado de
adultos, em espaço acolhedor e seguro para a
população. A sala para aplicação das vacinas nas
crianças precisa ser exclusiva para a imunização
contra o coronavírus. "Não havendo disponibilidade de
infraestrutura para essa separação, que sejam
adotadas todas as medidas para evitar erros de
vacinação". Também é indicado que as crianças
imunizadas permaneçam no local por 20 minutos.
ESCALONAMENTO
Glória Mafra enfatizou aos participantes da reunião
que o Ministério da Saúde estabeleceu o
escalonamento da vacinação infantil. Pelo documento,
as vacinas serão aplicadas seguindo prioridades e um
cronograma por faixa etária.
Segundo a nota técnica, devem ser vacinadas,
primeiramente, crianças com deficiência permanente
ou comorbidades, seguidas de crianças indígenas e
depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto
risco para evolução grave da Covid.
Após a imunização desses segmentos, devem ser
vacinadas, por faixa etária, crianças entre 10 e 11
anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos, e, por fim, com 5 anos.
"A vacinação deve obedecer aos parâmetros e
prioridades, considerando o momento epidemiológico
atual", afirmou Glória Mafra.
Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

Além disso, a vacinação infantil contra a Covid-19 não
pode ser aplicada junto com outros imunizantes
(influenza, H3N2, dentre outras) a fim de evitar a
administração errada das vacinas e também causar
aglomerações nas filas.

Site:
http://notasdodanielaguiar.blogspot.com/2022/01/covid19-mpma-cobra-cumprimento-de.html

PRECAUÇÕES
O Ministério da Saúde determina, na Nota Técnica nº
2/2022, que a vacinação das crianças seja iniciada
após treinamento completo das equipes de saúde que
farão a aplicação, considerando que "a grande maioria
dos eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária, da
dose inadequada e da preparação errônea do
produto".
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