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O que está sendo feito?
1. MPF e Polícia Federal deflagram 2ª fase de 
operação contra fraudes na compra de respiradores 
no Pará

Nesta terça-feira (23), foram cumpridos sete 
mandados de busca e apreensão expedidos 
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a 
pedido do Ministério Público Federal (MPF). 
A operação deflagrada pelo MPF em 
conjunto com a Polícia Federal é a segunda 
fase da investigação que apura fraudes em 
contratos relacionados à área de saúde no 
estado do Pará. O objetivo dos 

investigadores é reunir provas de desvios de recursos e fraudes em 
processos de licitação para compra de ventiladores pulmonares destinados 
ao combate à covid-19. Os alvos dessa segunda fase da operação são 
endereços ligados a um secretário do estado. Os mandados de busca e 
apreensão foram cumpridos no Rio Grande do Sul. Também foi autorizado o 
bloqueio de bens do envolvido nessa etapa da operação. Leia mais.

2. Liminar obriga município de Águas Lindas (GO) a 
adotar medidas para proteger funcionários da saúde

A administração municipal de Águas Lindas (GO) está obrigada a corrigir 
irregularidades encontradas em suas unidades de saúde para que os 
trabalhadores tenham um meio ambiente de trabalho seguro. É o que 
determina liminar concedida pela Justiça do Trabalho a pedido do MPT em 
Goiás. A decisão fixa multas de R$ 10 mil tanto ao prefeito quanto à 
secretária de Saúde de Águas Lindas, em caso de descumprimento das 
obrigações definidas. A decisão estabelece medidas como apresentar, no 
prazo de 48 horas, a relação de insumos básicos e de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) existentes nas unidades de saúde do município, 
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para serem utilizados pelos profissionais de saúde, limpeza e vigilância; e 
demonstrar, em cinco dias, que providenciou o fornecimento de 
equipamentos de proteção individuais e coletiva aos trabalhadores. Leia 
mais.

3. Justiça do Trabalho suspende atividades de 
frigorífico no Paraná

A Justiça do Trabalho do Paraná atendeu a pedido do MPT e determinou a 
suspensão de todas as atividades presenciais do frigorífico Avenorte Avícola,
no município paranaense de Cianorte, por 14 dias. A decisão destaca que a 
unidade tem 193 funcionários infectados pelo novo coronavírus, mais do que 
o total de casos confirmados no município, e que a manutenção das 
atividades coloca em risco a saúde de todos os funcionários do frigorífico, 
que totalizam mais de 3 mil pessoas. Pela decisão, todos os trabalhadores 
deverão ser testados para a covid-19.

4. MPT destina R$ 40 mil para compra de EPIs para 
hospitais em Santarém e Altamira (PA)

O MPT em Santarém conseguiu na Justiça a destinação de R$ 40 mil para o 
enfrentamento da covid-19. O valor decorre de indenizações de dano moral 
coletivo obtidas em ações civis públicas ajuizadas pelo órgão. O montante 
será totalmente destinado à compra de equipamentos de proteção individual 
aos profissionais de saúde dos hospitais regionais do Baixo Amazonas e da 
Transamazônica, considerados referência no tratamento de casos graves do 
novo coronavírus na região dos dois municípios. Leia mais.

Já no DF, o MPT destinou R$ 300 mil para aquisição de equipamentos e 
matéria-prima para produção de 2 mil protetores faciais (face shields), que 
serão entregues aos agentes do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. O 
sistema é composto por seis unidades do complexo da Papuda, a 
Penitenciária Feminina (Colmeia) e o Centro de Progressão Penitenciária 
(CCP). As primeiras 250 unidades de protetores foram entregues à 
Secretaria de Administração Penitenciária, na última semana. Apenas no 
Complexo Penitenciário da Papuda, há 1.073 presos infectados pelo novo 
coronavírus, com quatro óbitos registrados. Leia mais.  ⠀
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