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IMPERATRIZ - Ministério Público emite
Recomendação a bancos
O Ministério Público Eleitoral expediu, na última
quinta-feira, 1º, Recomendação a todos os bancos
públicos e privados da comarca de Imperatriz para que
não se recusem a realizar a abertura de conta
bancária a candidatos e partidos políticos durante todo
o período eleitoral.
Assinada pelo promotor de justiça eleitoral Sandro
Pofahl Bíscaro, a manifestação ministerial é
fundamentada na Resolução nº 23.607/2019, do
Tribunal Superior Eleitoral, que determina a
possibilidade de candidatos e partidos políticos
arrecadarem recursos com a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de
campanha.
Os bancos devem seguir o Comunicado nº
35.979/2020, do Departamento de Regulação do
Sistema Financeiro Nacional, onde é estabelecido que
bancos comerciais, bancos múltiplos em carteira
comercial e a Caixa Econômica Federal devem
realizar a abertura das contas solicitadas por partidos
políticos e seus candidatos no prazo de até três dias
úteis.
As instituições bancárias devem informar o
acolhimento da Recomendação no prazo de 72 horas,
sob pena de imediata responsabilização civil, criminal
e administrativa.
Site: https://omaranhense.com/imperatriz-ministeriopublico-emite-recomendacao-a-bancos/
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Decisão que tirou proteção a mangues
continua valendo
O desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2),
aceitou um recurso da União e restabeleceu, na sextafeira,2, a validade das decisões do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama) que tiraram a proteção
de manguezais e restingas.
Na segunda-feira,28, o Conama, órgão presidido pelo
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revogou
quatro resoluções e flexibilizou regras de proteção
ambiental.

Público Federal; a pauta era "discutida desde 2014
com amparo em critérios técnicos destinados a
disciplinar a regulamentação do novo Código
Florestal"; a liminar "representaria intervenção judicial
indevida na esfera de competência do Poder
Executivo" e que não há "qualquer ameaça de dano ao
meio ambiente".
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2020/10/03
/#ph-revista/pagina/1

No dia seguinte, a Justiça Federal do Rio suspendeu
essas revogações, em uma liminar (decisão provisória)
que atendia a pedido feito em ação popular.
A União, no entanto, recorreu da decisão que
suspendeu as revogações.
Agora, com a decisão na sextafeira, 2, do
desembargador Marcelo Pereira da Silva, prevalecem
as normas que haviam sido alteradas pelo Conama,
flexibilizando as medidas de proteção ambiental.
Resoluções revogadas O Conama revogou duas
resoluções que restringiam o desmatamento e a
ocupação em áreas de preservação ambiental de
vegetação nativa, como restingas e manguezais. As
regras valiam desde março de 2002.
Como também a liberação da queima de lixo tóxico em
fornos usados para a produção de cimento.
Outra derrubada de resolução foi a que determinava
critérios de eficiência de consumo de água e energia
para que projetos de irrigação fossem aprovados.
O Conama é o principal órgão consultivo do Ministério
do Meio Ambiente (MMA) e é responsável por
estabelecer critérios para licenciamento ambiental e
normas para o controle e a manutenção da qualidade
do meio ambiente.
Trechos da decisão No despacho de sexta, 2, o
desembargador diz que a União argumenta, entre
outras coisas, que: a liminar anterior não foi
"suficientemente fundamentada"; "defendeu que as
decisões do Conama são colegiadas e representam a
efetivação do princípio democrático" e que a
revogação ocorreu com a presença do Ministério
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Desabamento no Supermercado Mix Mateus
tem uma morte confirmada
O Comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão,
Coronel Célio Roberto confirmou uma vítima fatal no
desabamento ocorrido no Supermercado Mix Mateus,
situado no bairro do Vinhais em São Luís, ocorrido por
volta das 20h16 desta sexta-feira (02). A vítima, que
não teve o nome divulgado, seria uma funcionária do
próprio supermercado.
Segundo o coronel, outras duas pessoas foram
retiradas com vida dos escombros, com ferimentos
leves.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o
desabamento teve início na prateleira 3, provocando
um efeito dominó, derrubando as prateleiras 4 e 5. Por
volta das 23h20 desta sexta, os trabalhos estavam
concentrados na prateleira 5 em busca de possíveis
vítimas.
Equipes da Defesa Civil, Polícia Civil e Perícia já estão
no local para dar início ao processo de investigação do
acidente.
Além do Comandante do Corpo de Bombeiros,
estiveram presentes no local, o Secretário de
Segurança Pública, Jefferson Portela e o Secretário
de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Num dos vídeos
abaixo, registrados por câmeras do local, é possível
ver o momento exato que acontece o desabamento.
Site: https://centraldenoticias.radio.br/desabamento-nosupermercado-mix-mateus-tem-uma-morte-confirmada/

1

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Sáb, 3 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Bombeiros continuam fazendo buscas por
vítimas dentro de supermercado em São Luís
Por G1 MA

com escoriações leves.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA)
está fazendo as buscas pelas vítimas do acidente
registrados dentro do supermercado Mix Mateus
Atacarejo (Atacado e Varejo), em São Luís, na noite
desta sexta-feira (2).

A secretária afirmou que os quatro feridos deram
entrada em hospitais da rede municipal. Segundo
Conceição, alguns feridos também estão sendo
levados para hospitais privados da capital.

No estabelecimento comercial, que fica na Avenida
Jerônimo de Albuquerque, no bairro Vinhais, em São
Luís, quatro prateleiras desabaram dentro da loja e
atingiram clientes e funcionários.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram as
inúmeras estruturas metálicas caídas em uma espécie
de efeito dominó. No momento do acidente, havia uma
movimentação intensa de clientes. Ainda não há
informações sobre o que provocou o acidente.

Até agora, apenas uma pessoa morta foi retirada de
debaixo das mercadorias, trata-se de uma funcionária
da loja, que ainda não teve o nome divulgado. Outras
quatro pessoas ficaram feridas com escoriações leves.

Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/10/03/bo
mbeiros-continuam-fazendo-buscas-por-vitimas-dentrode-supermercado-em-sao-luis.ghtml

As buscas continuam sendo feitas, para localizar
possíveis outras vítimas. Segundo o prefeito de São
Luís, Edivaldo Holanda Junior, informou que
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) foram enviadas ao supermercado.
O secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, está no
local e afirma que integrantes do governo do estado,
da prefeitura de São Luís e agentes da segurança
pública, entre eles o secretário da Secretaria Estadual
de Segurança Pública (SSP), também estão no
supermercado acompanhando o caso.
Carlos Lula afirmou que o Corpo de Bombeiros e a
Polícia Militar estão no local fazendo o trabalho de
buscas por vítimas. Além disso, há 18 médicos no
local e outros profissionais de saúde do estado e
município, bem como ambulâncias para atender os
feridos.
O secretário destaca a importância de as pessoas
manterem a calma e não espalharem notícias falsas.
As prateleiras com produtos desabaram e atingiram
clientes e funcionários no supermercado Mix Mateus
Atacarejo (Atacado e Varejo), na noite desta sextafeira (2), na curva do 90, no bairro Vinhais, em São
Luís.
Ao G1, a Secretária Municipal de Comunicação de
São Luís, Conceição Castro, afirmou, que até o
momento, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas
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Bombeiros fazem buscas por vítimas de
desabamento de prateleiras em supermercado
de São Luís
Por G1 MA

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA)
continua fazendo buscas na madrugada deste sábado
(3) pelas vítimas do desabamento de prateleiras no
supermercado Mix Mateus Atacarejo, em São Luís, na
noite de sexta-feira (2). Até o momento, uma pessoa
morreu e quatro tiveram ferimentos leves.
Por meio de nota à imprensa, o Corpo de Bombeiros
afirmou as equipes estão mobilizadas para localizar e
socorrer as vítimas. Novas informações sobre o
resgate devem ser divulgadas assim que possível.
(Veja a nota na íntegra abaixo)

Desde o registro do acidente, os bombeiros, as forças
de Segurança Pública e a Secretaria de Saúde
mobilizaram seus efetivos para localizar e socorrer as
vítimas. Novas informações serão divulgadas assim
que disponíveis.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/10/03/bo
mbeiros-fazem-buscas-por-vitimas-de-desabamento-deprateleiras-em-supermercado-de-sao-luis.ghtml

O secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, está no
local e afirmou que integrantes do governo do estado,
da prefeitura de São Luís e agentes da segurança
pública, entre eles o secretário da Secretaria Estadual
de Segurança Pública (SSP), também estão no local
acompanhando as buscas. Lula pediu que a
população ficassem calma e não espalhar notícias
falsas.
Prateleiras com produtos desabaram e atingiram
clientes no supermercado Mix Mateus Atacarejo, na
noite desta sexta-feira (2), na curva do 90, no bairro
Vinhais, em São Luís. O governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), confirmou que até o momento,
uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas.
O governador afirmou que os trabalhos de buscas as
vítimas continuam e, assim que forem encerradas, o
Corpo de Bombeiros deve divulgar mais informações.
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram as
inúmeras estruturas metálicas caídas em uma espécie
de efeito dominó. No momento do acidente, havia uma
movimentação intensa de clientes. Ainda não há
informações sobre o que provocou o acidente.
O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA)
informa que, até o fim da noite dessa sexta-feira (2),
foram confirmadas uma vítima fatal e quatro pessoas
com ferimentos leves no acidente do supermercado
Mateus da Curva do 90, em São Luís.
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Governo confirma uma morte e quatro
feridos após desabamento de prateleiras em
supermercado
SÃO LUÍS - Uma pessoa morreu, e quatro ficaram
feridas com escoriações leves após o desabamento de
quatro prateleiras no supermercado Mix Mateus
Atacarejo, na noite desta sexta-feira (2), na Avenida
Jerônimo de Albuquerque, no bairro do Vinhais, em
São Luís. As informações são da secretária municipal
de Comunicação, Conceição Castro, e do coronel
Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão (CBMMA). O governador do
Maranhão, Flávio Dino, utilizou o Twitter para
confirmar o óbito no desabamento.

as mercadorias desabaram sobre clientes e
funcionários. As causas do acidente estão sendo
investigadas.
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2020/10/03/governo-confirma-uma-morte-equatro-feridos-apos-desabamento-de-prateleiras-emsupermercado.shtml

Acidente no Mateus: o Corpo de Bombeiros confirmou,
até o momento, a localização de 1 vítima fatal e 4
pessoas feridas. Os trabalhos continuam. Assim que
forem encerrados, o comandante do Corpo de
Bombeiros transmitirá informações , disse o
governador.
De acordo com Conceição Castro, os feridos estão
sendo encaminhados a hospitais da rede municipal e
da rede privada. Além das equipes do CBMMA,
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) estão no supermercado para
atender às vítimas. As buscas por clientes e
funcionários que estejam sob as mercadorias devem
se estender pela madrugada deste sábado (3).
Em nota, o CBMMA divulgou mais detalhes sobre a
operação de resgate no supermercado. O Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) informa que,
até o fim da noite dessa sexta-feira (2), foram
confirmadas uma vítima fatal e quatro pessoas com
ferimentos leves no acidente do supermercado Mateus
da Curva do 90, em São Luís. Desde o registro do
acidente, os bombeiros, as forças de Segurança
Pública e a Secretaria de Saúde mobilizaram seus
efetivos para localizar e socorrer as vítimas. Novas
informações serão divulgadas assim que disponíveis ,
diz a publicação.
Desabamento
Quatro prateleiras do supermercado Mix Mateus
Atacarejo desabaram na noite desta sexta-feira (2), no
bairro do Vinhais. De acordo com as primeiras
informações, as prateleiras caíram em efeito dominó, e
1

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 3 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Maranhão registra 3.776 mortes e 174.788
casos confirmados do novo coronavírus
SÃO LUÍS - A Secretaria de Estado da Saúde (SES)
informou, em boletim divulgado na noite desta sextafeira (2), que o Maranhão tem 3.776 mortes e 174.788
casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19).
Segundo a SES, foram contabilizados 10 óbitos e 593
pessoas infectadas pelo coronavírus nas últimas 24
horas no estado, sendo 110 na Grande Ilha de São
Luís, 56 em Imperatriz e 427 nos demais municípios. A
taxa de letalidade da Covid-19 no Maranhão, por sua
vez, permanece em 2,16%.
De acordo com a SES, duas das últimas mortes pelo
novo coronavírus no Maranhão aconteceram nas
últimas 24 horas. Os outros oito óbitos contabilizados
ocorreram em dias/semanas anteriores, e aguardavam
resultado de exame laboratorial. As últimas mortes de
pacientes infectados pelo coronavírus foram
registradas nos municípios de Lajeado Novo (2),
Imperatriz (2), Timon (1), Sítio Novo (1), Pinheiro (1),
Pedreiras (1), Jenipapo dos Vieiras (1) e Bom Jesus
das Selvas (1).
O boletim da SES afirma que todos os 217 municípios
do Maranhão já registraram casos confirmados de
Covid-19. São Luís (21.304), Imperatriz (6.518),
Balsas (6.252), Caxias (4.471), Santa Inês (4.390),
Timon (4.350), Barra do Corda (3.869), Zé Doca
(3.635), Bacabal (3.375) e Açailândia (3.349) são as
dez cidades maranhenses com o maior número de
pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Desde o início do monitoramento no Maranhão, a SES
já analisou 392.480 casos de possível infecção pelo
novo coronavírus e fez 390.207 testes para
diagnóstico. São 3.776 óbitos, 165.886 recuperações e
5.126 casos ativos, além de 4.928 casos suspeitos e
212.764 casos descartados. A metodologia do
Ministério da Saúde contabiliza mortes e pacientes
curados entre os casos confirmados da Covid-19.
As pessoas que apresentarem sintomas do novo
coronavírus em São Luís podem procurar o Centro de
Testagem da Policlínica Diamante e as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) do Vinhais, ItaquiBacanga, Cidade Operária e Araçagy. Os profissionais
da área da saúde e da segurança pública estão
sendo atendidos exclusivamente no Viva da Beira-Mar.
Para a população no interior maranhense, os hospitais
regionais continuam realizando a coleta para os
exames.
Confira o número de casos de coronavírus em cada
município do Maranhão :
Site:
https://imirante.com/maranhao/noticias/2020/10/03/mara
nhao-registra-3-776-mortes-e-174-788-casosconfirmados-do-novo-coronavirus.shtml

A SES revela ainda que 165.886 pessoas já se
recuperaram da Covid-19 no Maranhão, com 310
pacientes infectados pelo novo coronavírus recebendo
alta nas últimas 24 horas. Essas pessoas tiveram a
recuperação confirmada e foram liberadas atendendo
a uma orientação do Ministério da Saúde, já que
passaram 14 dias em isolamento, a contar da data de
início dos sintomas, e continuam assintomáticas.
O quadro dos pacientes infectados pelo novo
coronavírus no Maranhão também foi atualizado no
relatório da SES. Entre os 174.788 casos confirmados,
são 3.776 mortes, 131 internações em UTI (110 na
rede pública e 21 na rede privada), 206 internações
em enfermaria, 4.789 pacientes em isolamento
domiciliar e 165.886 pessoas curadas. Os pacientes
com teste positivo para a Covid-19 estão sendo
monitorados por equipes do Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS).
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Lojas do Mateus não abrem neste sábado
devido ao acidente em um atacarejo com
morte e feridos
Aquiles Emir

Acidente deixou loja parcialmente destruída e saldo de
uma pessoa morta e oito feridas

Nosso time de gestores e colaboradores está
acompanhando de perto os trabalhos das equipes de
resgate e dando todo suporte solicitado para facilitar o
trabalho das autoridades.

AQUILES EMIR
As lojas do Grupo Mateus - supermercados e
atacarejo - não abrirão neste sábado (03) devido ao
acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (02), no
bairro do Vinhais, em São Luís, onde o desabamento
de prateleiras resultou na morte de uma funcionária e
ferimentos em outras oito pessoas. Por toda à noite,
nas redes sociais circularam fotos e vídeos sobre o
acidente.
De acordo com informações de funcionários, o
acidente ocorreu por volta das 20h quando a loja
estava em pleno funcionamento, com diversos clientes
no seu interior. O condutor de uma empilhadeira
chocou-se com uma prateleira e no impacto ela cedeu
ao peso das mercadorias e caiu sobre outras, num
efeito dominó.

Diante de tamanha fatalidade, em respeito às famílias,
colaboradores, clientes, e como forma de respeitar o
luto compartilhado por todos nós, as lojas do Grupo
Mateus em São Luís (Mix Atacarejo, Supermercados
Mateus, Hiper Mateus, Camiño e Eletro Mateus)
estarão fechadas neste sábado, 3 de outubro.
Estamos profundamente abalados e pedimos a todos
que se unam a nós em uma corrente de orações por
todos os envolvidos. Não mediremos esforços para dar
assistência às famílias atingidas.
Grupo Mateus
Antes, a empresa havia soltado uma nota em
comunicava o acidente:
NOTA DO GRUPO MATEUS

Pelas imagens, houve temor de ter se registrado um
grande números de vítimas, porém são contabilizadas
até agora somente estas cinco. A funcionária falecida
é Elane de Oliveira Rodrigues. Os nomes dos oito
feridos não foram revelados.

"O Grupo Mateus lamenta informar que na noite dessa
sexta-feira, 2 de outubro, houve um acidente no Mix
Atacarejo da Curva do 90 no bairro do Vinhais.

Veja no vídeo o exato momento do desabamento das
prateleiras:

Imediatamente, todas as autoridades de segurança
pública do estado foram acionadas e prontamente
iniciaram o trabalho de apoio e, neste momento,
realizam o resgate e o socorro dos feridos.

Eis a nota da empresa
NOTA DE ESCLARECIMENTO
É com profundo pesar que o Grupo Mateus vem a
público se solidarizar com a família da colaboradora
Elane de Oliveira Rodrigues que, infelizmente, faleceu
no acidente ocorrido na loja Mix Atacarejo da Curva do
90, em São Luís nessa sexta feira, 02.

O Grupo Mateus reforça que, neste momento, o que
importa é o resgate dos envolvidas no acidente, o
apoio às vítimas e seus familiares.
Para nós, a prioridade são as pessoas!"
Site: https://maranhaohoje.com/lojas-do-grupo-mateusnao-abrem-neste-sabado-devido-ao-acidente-ematacarejo-que-resultou-e-uma-morte-e-oito-feridos/

De acordo com dados oficiais do Corpo de Bombeiros,
até a madrugada deste sábado, 03, houve registro de
8 (oito) pessoas feridas sem gravidade e o óbito já
citado.
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Tragédia: Funcionária morre no
desabamento de prateleiras no Mix Atacarejo
da Curva do 90
GILBERTO LIMA

confirmou,

A funcionária do Mateus, Elane Markes, de 19 anos,

até o momento, a localização de 1 vítima fatal e 4
pessoas feridas. Os

paraense, residente no Cantinho do Céu, na região da
Cohama, em São Luís, foi a pessoa que
perdeu a vida no grave acidente da noite dessa sextafeira (02), no Mix

trabalhos continuam. Assim que forem encerrados, o
comandante do Corpo de
Bombeiros transmitirá informações. Sigo
acompanhando o socorro às vítimas do

Atacarejo Mateus da Curva do 90, no Vinhais.
Elane trabalhava há poucos meses no Mateus.

acidente no supermercado Mateus. Secretário de
Segurança Pública e comandante

Ela estava trabalhando no momento que as quatro

do Corpo de Bombeiros estão no local, coordenando o
trabalho das nossas equipes",

prateleiras gigantes vieram abaixo, num efeito dominó.
Os bombeiros fizeram o

disse o governador.

resgate da jovem, que já estava sem vida, sendo o
corpo levado para o Instituto
Médico Legal (IML).

Com informações de O Informante
Site: https://www.gilbertolima.com.br/2020/10/tragediafuncionaria-morre-no.html

Além de Elane, dez pessoas ficaram feridas e oito
clientes reclamados por familiares continuam sendo
procurados em meio às
mercadorias e estruturas que desabaram.
Dos feridos, quatro foram levados para o Hospital
São Domingos em ambulâncias do Samu. Outros
quatro foram removidos para o
Hospital Djalma Marques, o Socorrão 1, sendo um
deles com escoriações leves.
No twitter, o governador Flávio Dino, que está
acompanhando o trabalho das equipes à distância,
confirmou uma morte e qutro
feridos. Ele disse que os trabalhos no local continuam.
"Acidente no Mateus: o Corpo de Bombeiros
1
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Uma vítima fatal na tragédia do Mateus
John Cutrim

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA)
informa que, até o fim da noite dessa sexta-feira (2),
foram confirmadas uma vítima fatal e oito pessoas
com ferimentos leves no acidente do supermercado
Mateus da Curva do 90, em São Luís.
A vítima fatal foi a colaboradora Elane de Oliveira
Rodrigues.
Desde o registro do acidente, os bombeiros, as forças
de Segurança Pública e a Secretaria de Saúde
mobilizaram seus efetivos para localizar e socorrer as
vítimas. Novas informações serão divulgadas assim
que disponíveis.
Site: https://johncutrim.com.br/uma-vitima-fatal-natragedia-do-mateus/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS: Rede de controle emite
orientação sobre obrigatoriedade do pregão
eletrônico
Eduardo Ericeira

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 2, por meio de
videoconferência, o Ministério Público do Maranhão
emitiu orientação técnica sobre a obrigatoriedade do
pregão eletrônico nas licitações para aquisição de
bens e contratação de serviços comuns.
O documento foi assinado pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e pela promotora de justiça e
coordenadora do Centro de Apoio Operacional da
Probidade Administrativa, Nahyma Ribeiro Abas,
além de representantes de outras instituições que
integram a Rede de Controle de Gestão Pública. A
orientação técnica é direcionada aos secretários de
estado, prefeitos e secretários municipais.
De acordo com a orientação técnica, ao utilizar
recursos da União decorrentes de transferências
voluntárias, a exemplo de convênios e contratos de
repasses, o Decreto Federal nº 10.024/2019
estabeleceu a modalidade pregão eletrônico e a
dispensa eletrônica como obrigatórios e não mais
preferencial, como era realizado anteriormente.

eletrônico garante mais transparência, amplia a
concorrência e faz com que as demandas
relacionadas a irregularidades fiscalizadas pelos
órgãos de controle diminuam", destacou Nahyma
Abbas.
Do MPMA, participaram da reunião os promotores de
justiça Marco Aurélio Batista Barros (São Luís), Felipe
Augusto Rotondo (Buriticupu), Giovanni Papini Moreira
(Timon), Francisco de Assis Silva Júnior (Caxias) e
Joaquim Ribeiro de Souza Júnior (Secretaria para
Assuntos Institucionais).
Também participaram da reunião a superintendente da
Controladoria-Geral da União no Maranhão, Leylane
Silva, o secretário do Tribunal de Contas da União no
Maranhão, Alexandre Walraven, o procurador da
República José Leite Filho e o representante do
Tribunal de Contas do Estado, Ambrósio Guimarães.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/10/saoluis-rede-de-controle-emite.html

O documento destaca, ainda, que a desburocratização
dessa modalidade licitatória contribui para uma
melhoria significativa da eficiência em relação às
demais modalidades, pois são verificados os
documentos do licitante vencedor e não de todos os
participantes.
"Além disso, em um momento de pandemia, o pregão
eletrônico contribui com o isolamento social e garante
maior acesso aos interessados em participar da
licitação e mais transparência ao procedimento
licitatório", afirmou Eduardo Nicolau.
Caso não seja possível a realização de pregão
eletrônico, a utilização da forma presencial deve ser
previamente justificada, com a comprovação da
inviabilidade técnica ou da desvantagem para a
administração realizar na forma eletrônica.
"Nos municípios em que se utiliza o pregão eletrônico,
o número de denúncias de irregularidades nas
licitações diminui consideravelmente. O pregão
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IMPERATRIZ - Ministério Público emite
Recomendação a bancos
O Ministério Público Eleitoral expediu, na última
quinta-feira, 1º, Recomendação a todos os bancos
públicos e privados da comarca de Imperatriz para que
não se recusem a realizar a abertura de conta
bancária a candidatos e partidos políticos durante todo
o período eleitoral.
Assinada pelo promotor de justiça eleitoral Sandro
Pofahl Bíscaro, a manifestação ministerial é
fundamentada na Resolução nº 23.607/2019, do
Tribunal Superior Eleitoral, que determina a
possibilidade de candidatos e partidos políticos
arrecadarem recursos com a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de
campanha.
Os bancos devem seguir o Comunicado nº
35.979/2020, do Departamento de Regulação do
Sistema Financeiro Nacional, onde é estabelecido que
bancos comerciais, bancos múltiplos em carteira
comercial e a Caixa Econômica Federal devem
realizar a abertura das contas solicitadas por partidos
políticos e seus candidatos no prazo de até três dias
úteis.
As instituições bancárias devem informar o
acolhimento da Recomendação no prazo de 72 horas,
sob pena de imediata responsabilização civil, criminal
e administrativa.
Site: https://omaranhense.com/imperatriz-ministeriopublico-emite-recomendacao-a-bancos/
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JUSTIÇA RECONDUZ DR. FRANCISCO
AO CARGO DE PREFEITO DE BOM
JARDIM
Demorou pouco mais de sete dias o afastamento do
prefeito de Bom Jardim-MA, Francisco Araújo do
respectivo cargo, por determinação do Tribunal de
Justiça do Maranhão, através de uma decisão
concedida pela Desembargadora Anildes Cruz,
atendendo a um pedido do Ministério Público
Estadual. O afastamento seria por 120 dias,
entretanto, os advogados do prefeito conseguiram
provar junto à desembargadora, que Dr. Francisco não
havia cometido os crimes de improbidades que lhe
imputaram, daí a própria Desembargadora Anildes
Cruz ter revogado na tarde de quinta-feira 1º de
outubro, a medida de afastamento e determinado o
seu retorno ao cargo imediatamente, fato que se deu
oficialmente na manhã de ontem, sexta-feira (2) de
forma pacífica, como de fato foi também por parte do
então prefeito afastado, o repasse do comando para o
seu vice, que assumira o mandato por menos de uma
semana. Dr. Francisco foi afastado no dia 22 de
setembro e o vice João Rodrigues, foi empossado pela
Câmara Municipal na manhã de domingo, 27. A
demora do vice ser empossado, pode ter a ver com o
fato de ele fazer parte de uma outra chapa também
como vice, que concorre às eleições deste ano, e ao
assumir o cargo de prefeito, pode ficar sem poder
participar da eleição deste ano.
"ESTOU TRANQUILO"
Sobre o fato de ter sido afastado do cargo de prefeito,
o DR. Francisco considera tudo como se tivesse sido
um equívoco, uma vez que sua administração
denunciada por licitação de 11 milhões de reais (onze
milhões de reais) para compra de medicamentos, em
um ano e meio que foi atendido pela empresa que
ganhou a licitação, gastou com a mesma algo em
torno de 1 milhão e 900 mil reais, ou seja, valores que
não chegou a 18% do valor da licitação, e cujo
contrato foi encerrado na metade do ano de 2018.
Com a comprovação desses fatos, não restava outra
alternativa para a Justiça, a não ser reconduzir o
prefeito ao cargo, tendo sido feito isso pela mesma
desembargadora Anildes Cruz do Tribunal de Justiça
do Maranhão, que em seu despacho fez questão de
deixar claro que: "De igual modo, apuro, após
reanalisar a vasta documentação constante dos autos,
que a alegação alegada pelo agravado (ministério

Público Estadual), no sentido de que o ora agravante,
estivesse a recursar-se a atender às requisições
documentais realizadas pelo d. Promotor de Justiça,
não parece encontrar sustentação (verossimilhança)
suficiente para - como inicialmente compreendi determinar o afastamento in limini litis, isto porque a
cópia integral do Pregão Presencial nº 10/2017 fora
entregue ao órgão ministerial desde pelo menos
06/07/2018 (fl.60 do ID 29321758) até mesmo
possibilitando um exame pormenorizado da área
técnica ministerial, em que apontadas,
detalhadamente, as supostas irregularidades
constatadas (fls 7/13 do ID 29321760, inexistindo
razões, assim, para compreender haver risco de burla
documental a prejudicar a instrução, posto que a
integralidade dos autos se encontra em posse do
MPE", escreveu em seu despacho a desembargadora
Anildes Cruz. Questionado sobre se estava
inconformado com tal fato, Dr. Francisco disse que
não, e que apenas se fez a devida Justiça, e que ele
está muito tranquilo quanto à sua administração, tanto
é assim, que autorizou aos seus secretários e
diretores de departamentos que repasse cada um
deles, o que estava sob suas responsabilidades para
os que assumiram o comando do município nesses
sete dias. "Estou, e estarei sempre à disposição do
Ministério Público, da Justiça ou de qualquer outra
autoridade, tenho a minha consciência tranquila de
que faço uma administração onde a transparência é
um dos pilares dela", ressaltou o prefeito. Alguns
auxiliares de Dr. Francisco reclamaram que receberam
de volta suas secretarias e departamentos, totalmente
"bagunçados", com documentação jogada ao chão e
também lamentaram os maus tratos que sofreram
durante o momento que ainda permaneceram na
prefeitura no dia da transição para o vice. Eles dizem
que sofreram constrangimentos de alguns dos "novos"
substitutos, mas que agora estavam todos tranquilos e
que esperam concluir juntos o mandato com o Dr.
Francisco.
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=15590
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Funcionária do Mix Atacarejo em São Luiz
no MA é a vítima fatal do triste e evitável
acidente
Por Jacinto Teles | Editor do JTNEWS

A funcionária da Rede de Supermercado Mix Atacarejo
Mateus, Elane de Oliveira Rodrigues, teve morte
imediata durante o lamentável e evitável acidente
ocorrido na noite de ontem (2/1), na Curva do 90 no
bairo dos Vinhais em São Luiz do Maranhão.
O JTNEWS apurou que até a madrugada de hoje, o
Corpo de Bombeiros havia confirmado um óbito e oito
pessoas feridas nesse grave acidente ocorrido no
interior da loja do Mix Atacarejo Mateus em São Luiz.
O grupo empresarial decretou luto oficial durante todo
o dia de hoje (03/10) e suas lojas estão todas
fechadas.
Posteriormente veio a informação que a vítima fatal é
empregada da loja, Elane de Oliveira, que,
indiscutivelmente se houvesse um trabalho
especializado de prevenção de danos pela empresa
responsável das lojas desse ramo de atividade
comercial no Estado do Maranhão, tal fato lamentável
não teria ocorrido.
O Ministério Público do Estado do Maranhão tem o
dever constitucional de tomar todas as medidas legais
cabíveis para o caso, não somente com relação à
morte e aos feridos, mas, principaalmente visando a
evitar outra catástrofe, inclusive pior.
É o mínimo que os contribuintes e clientes esperam da
respeitável instituição do Ministério Público,
obviamente dos demais órgãos públicos do Maranhão
também, em especial do Município que tem uma
responsabilidade maior na fiscalização direta dessas
atividades comerciais.
A Defensoria Pública (DPE) é outra importante
instituição de Defesa da Cidadania que muito pode
contribuir nessa indispensável fiscalização e,
sobretudo, com ação efetiva de garantia de direitos
dos cidadãos que necessitam transitar pelos
supermercados, pois trata-se de um serviço super
essencial que a DPE deve agir o quanto antes.
Site: http://www.jtnews.com.br/noticias/funcionaria-domix-atacarejo-em-sao-luiz-no-ma-e-a-vitima-fatal-do-
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Rede de controle emite orientação sobre
obrigatoriedade do pregão eletrônico
Em reunião realizada nesta sexta-feira, 2, por meio de
videoconferência, o Ministério Público do Maranhão
emitiu orientação técnica sobre a obrigatoriedade do
pregão eletrônico nas licitações para aquisição de
bens e contratação de serviços comuns.
O documento foi assinado pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e pela promotora de justiça e
coordenadora do Centro de Apoio Operacional da
Probidade Administrativa, Nahyma Ribeiro Abas,
além de representantes de outras instituições que
integram a Rede de Controle de Gestão Pública. A
orientação técnica é direcionada aos secretários de
estado, prefeitos e secretários municipais.
De acordo com a orientação técnica, ao utilizar
recursos da União decorrentes de transferências
voluntárias, a exemplo de convênios e contratos de
repasses, o Decreto Federal nº 10.024/2019
estabeleceu a modalidade pregão eletrônico e a
dispensa eletrônica como obrigatórios e não mais
preferencial, como era realizado anteriormente.

Abbas.
Do MPMA, participaram da reunião os promotores de
justiça Marco Aurélio Batista Barros (São Luís), Felipe
Augusto Rotondo (Buriticupu), Giovanni Papini Moreira
(Timon), Francisco de Assis Silva Júnior (Caxias) e
Joaquim Ribeiro de Souza Júnior (Secretaria para
Assuntos Institucionais).
Também participaram da reunião a superintendente da
Controladoria-Geral da União no Maranhão, Leylane
Silva, o secretário do Tribunal de Contas da União no
Maranhão, Alexandre Walraven, o procurador da
República José Leite Filho e o representante do
Tribunal de Contas do Estado, Ambrósio Guimarães.
(CCOM-MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/126/202
01003.pdf

O documento destaca, ainda, que a desburocratização
dessa modalidade licitatória contribui para uma
melhoria significativa da eficiência em relação às
demais modalidades, pois são verificados os
documentos do licitante vencedor e não de todos os
participantes.
"Além disso, em um momento de pandemia, o pregão
eletrônico contribui com o isolamento social e garante
maior acesso aos interessados em participar da
licitação e mais transparência ao procedimento
licitatório", afirmou Eduardo Nicolau.
Caso não seja possível a realização de pregão
eletrônico, a utilização da forma presencial deve ser
previamente justificada, com a comprovação da
inviabilidade técnica ou da desvantagem para a
administração realizar na forma eletrônica.
"Nos municípios em que se utiliza o pregão eletrônico,
o número de denúncias de irregularidades nas
licitações diminui consideravelmente.
O pregão eletrônico garante mais transparência,
amplia a concorrência e faz com que as demandas
relacionadas a irregularidades fiscalizadas pelos
órgãos de controle diminuam", destacou Nahyma
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MPE impugna registro de candidatura de
Ildon Marques a prefeito de Imperatriz
O Informante

O promotor de justiça Sandro Bíscaro entrou com
uma Ação de Indeferimento de Registro de
candidatura do empresário Ildon Marques de Sousa a
prefeito de Imperatriz.
Os argumentos para a impugnação, pelo Ministério
Público Eleitoral, são processos que Ildon Marques
tem em tramitação, um deles, inclusive, já com trânsito
em julgado, motivo pelo qual a justiça eleitoral havia
negado o pedido de registro de sua candidatura em
2018.
Conforme o promotor Biscaro, requisitos como "lesão
ao patrimônio público e enriquecimento ilícito
causados concomitantemente" encontrar-se-iam
"plenamente atendidos no caso dos autos, pois o
recorrente foi condenado por decisão colegiada do
TRF da 1ª Região - proferida em 05.20.2011, logo, a
menos de 8 (oito) anos antes da eleição de 2018 - pela
qual, a se confirmar a sentença, foram julgados graves
os fatos apurados - desvio de produtos destinados à
merenda escolar para a confecção de 4.500 (quatro
mil e quinhentas) cestas natalinas e realização de
confraternização de final de ano - e aplicadas as
sanções de suspensão de direitos políticos.".
A ação de impugnação será julgada pela justiça
eleitoral da comarca local.
Site: https://oinformante.blog.br/notas/mpe-impugnaregistro-de-candidatura-de-ildon-marques-a-prefeito-deimperatriz/
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A peleja de Ildon Marques com a ficha suja,
nem potassa ta resolvendo!!!
Em 1996, Ildon Marques foi candidato a prefeito pela
primeira vez, a partir daí ele sempre teve problemas
pra registrar suas candidaturas, mas sempre
conseguiu um remédio jurídico capaz de deixá-lo apto
na disputa, só que em 2018, a situação se complicou,
ele teve o seu pedido de registro negado pelo TRE do
Maranhão, recorreu pro TSE em Brasilia e em maio
desse ano, a instância maior da Justiça Eleitoral
manteve a decisão de São Luis, ou seja, não
concedeu o registro de sua candidatura.
Antes, ele tinha processos em TRAMITAÇÃO e
sempre impetrava recursos, dessa vez a Justiça
Eleitoral se baseou no processo que já tinha sido
TRANSITADO EM JULGADO, ou seja, não cabia mais
recursos.
Agora nessa eleição, ele deu entrada no pedido de
registro da sua candidatura e o Ministério Público
Eleitoral, através do Promotor de Justiça, Sandro
Bíscaro, deu entrada numa AIRC - Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura, o promotor
quer que a justiça indefira o seu registro.
O promotor diz que ele sofreu condenação e
suspensão de direitos políticos por ato doloso de
improbidade administrativa e teve também a
rejeição de suas contas em 3 diferentes julgados do
Tribunal de Contas da União.
O parquet argumenta que ele foi considerado
inelegível na eleição de 2018, inclusive o seu nome foi
excluído da lista de suplentes, Uma vez que o prazo
de inelegibilidade segue incólume, não
poderá novamente a justiça avaliar idêntica causa de
inelegibilidade sobre o mesmo agente para concluir de
forma diversa .
Segundo Sandro Bíscaro, Ildon Marques foi
condenado por distribuir cestas natalinas com
produtos da merenda escolar.
Fica a seguinte pergunta: a sua condenação vai até
2022, se em maio deste ano, ele foi considerado
INELEGÍVEL, de maio pra cá a nossa legislação
eleitoral não foi alterada em uma virgula, então como
ele conseguirá registrar sua candidatura agora?
Site: https://www.ruiporao.com.br/2020/10/a-peleja-deildon-marques-com-ficha.html
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MPE pede impugnação da candidatura de
Ildon Marques em Imperatriz
O Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação da
candidatura do ex-prefeito de Imperatriz, Ildon
Marques.
O pedido foi assinado pelo promotor de Justiça,
Sandro Bíscaro, e ainda será avaliado pela Justiça
Eleitoral.
Veja a decisão na íntegra: Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura
Site: https://blogdominard.com.br/2020/10/mpe-pedeimpugnacao-da-candidatura-de-ildon-marques-emimperatriz/
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Em Imperatriz, Ministério Público emite
Recomendação a bancos
O Ministério Público Eleitoral expediu, na última
quinta-feira (1º/10), Recomendação a todos os bancos
públicos e privados da Comarca de Imperatriz para
que não se recusem a realizar a abertura de conta
bancária a candidatos e partidos políticos durante todo
o período eleitoral.
Assinada pelo promotor de Justiça eleitoral Sandro
Pofahl Bíscaro, a manifestação ministerial é
fundamentada na Resolução nº 23.607/2019, do
Tribunal Superior Eleitoral, que determina a
possibilidade de candidatos e partidos políticos
arrecadarem recursos com a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de
campanha.
Os bancos devem seguir o Comunicado nº
35.979/2020, do Departamento de Regulação do
Sistema Financeiro Nacional, onde é estabelecido que
bancos comerciais, bancos múltiplos em carteira
comercial e a Caixa Econômica Federal devem
realizar a abertura das contas solicitadas por partidos
políticos e seus candidatos no prazo de até três dias
úteis.
As instituições bancárias devem informar o
acolhimento da Recomendação no prazo de 72 horas,
sob pena de imediata responsabilização civil, criminal
e administrativa.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2020/10/emimperatriz-ministerio-publico-emite.html
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SÃO LUÍS - Rede de controle emite
orientação sobre obrigatoriedade do pregão
eletrônico
Em reunião realizada nesta sexta-feira, 2, por meio de
videoconferência, o Ministério Público do Maranhão
emitiu orientação técnica sobre a obrigatoriedade do
pregão eletrônico nas licitações para aquisição de
bens e contratação de serviços comuns.
O documento foi assinado pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e pela promotora de justiça e
coordenadora do Centro de Apoio Operacional da
Probidade Administrativa, Nahyma Ribeiro Abas,
além de representantes de outras instituições que
integram a Rede de Controle de Gestão Pública. A
orientação técnica é direcionada aos secretários de
estado, prefeitos e secretários municipais.
De acordo com a orientação técnica, ao utilizar
recursos da União decorrentes de transferências
voluntárias, a exemplo de convênios e contratos de
repasses, o Decreto Federal nº 10.024/2019
estabeleceu a modalidade pregão eletrônico e a
dispensa eletrônica como obrigatórios e não mais
preferencial, como era realizado anteriormente.

relacionadas a irregularidades fiscalizadas pelos
órgãos de controle diminuam", destacou Nahyma
Abbas.
Do MPMA, participaram da reunião os promotores de
justiça Marco Aurélio Batista Barros (São Luís), Felipe
Augusto Rotondo (Buriticupu), Giovanni Papini Moreira
(Timon), Francisco de Assis Silva Júnior (Caxias) e
Joaquim Ribeiro de Souza Júnior (Secretaria para
Assuntos Institucionais).
Também participaram da reunião a superintendente da
Controladoria-Geral da União no Maranhão, Leylane
Silva, o secretário do Tribunal de Contas da União no
Maranhão, Alexandre Walraven, o procurador da
República José Leite Filho e o representante do
Tribunal de Contas do Estado, Ambrósio Guimarães.
Site: https://omaranhense.com/sao-luis-rede-decontrole-emite-orientacao-sobre-obrigatoriedade-dopregao-eletronico/

O documento destaca, ainda, que a desburocratização
dessa modalidade licitatória contribui para uma
melhoria significativa da eficiência em relação às
demais modalidades, pois são verificados os
documentos do licitante vencedor e não de todos os
participantes.
"Além disso, em um momento de pandemia, o pregão
eletrônico contribui com o isolamento social e garante
maior acesso aos interessados em participar da
licitação e mais transparência ao procedimento
licitatório", afirmou Eduardo Nicolau.
Caso não seja possível a realização de pregão
eletrônico, a utilização da forma presencial deve ser
previamente justificada, com a comprovação da
inviabilidade técnica ou da desvantagem para a
administração realizar na forma eletrônica.
"Nos municípios em que se utiliza o pregão eletrônico,
o número de denúncias de irregularidades nas
licitações diminui consideravelmente. O pregão
eletrônico garante mais transparência, amplia a
concorrência e faz com que as demandas
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Combate ao crime organizado é tema de
cooperação técnica entre MPMA e MPAC
Ampliar as ações de defesa do patrimônio público,
por meio da atuação conjunta e do intercâmbio de
conhecimentos, ferramentas e metodologias contra o
crime organizado é o objetivo da parceria institucional
firmada, nesta quinta-feira, 1º de outubro, entre o
Ministério Público do Maranhão e do Acre.
O Termo de Cooperação Técnica foi firmado pelo
procurador-geral de justiça do Maranhão, Eduardo
Nicolau, pelo promotor de justiça e coordenador do
Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), Luiz Muniz Rocha
Filho, em São Luís, e pela procuradora-geral de justiça
do Acre, Kátia Rejane Rodrigues, em Rio Branco.
O acordo prevê, ainda, o compartilhamento e
desenvolvimento de tecnologias que aprimorem a
análise de dados, pesquisas e investigações. A
cooperação tem vigência de 60 meses, podendo ser
prorrogada.
A assinatura foi acompanhada pelos promotores de
justiça do Gaeco do MPAC, Bernardo Albano e
Marcela Ozório, assim como pelo diretor em exercício
da Secretaria para Assuntos Institucionais (Secinst) do
MPMA, Joaquim Ribeiro de Souza Júnior.
A realização dos trabalhos de combate ao crime
organizado inclui auditoria, exame e instrução de
processos, prevenção e combate à corrupção e às
facções. Além disso, é previsto acesso a banco de
dados de interesse comum, realização de cursos de
formação, aperfeiçoamento profissional e intercâmbio
de instrutores.
"Esse intercâmbio é muito bom para o Ministério
Público. Tudo que pudermos fazer para combater a
corrupção e diminuir a pobreza e a desigualdade no
nosso estado é positivo", afirmou Nicolau.
A procuradora-geral de justiça do Acre destacou a
satisfação em contribuir com o MPMA. "Essa união de
forças leva o Ministério Público adiante para
combater as irregularidades", destacou Kátia
Rodrigues.
Site: https://omaranhense.com/combate-ao-crimeorganizado-e-tema-de-cooperacao-tecnica-entre-mpmae-mpac/
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São Luís está se transformando na única
capital onde banca de revista é proibida de
funcionar
Aquiles Emir

São Luís pode se tornar a única capital brasileira onde
a venda de impressos poder ser proibida
AQUILES EMIR
Presentes nos cenários urbanos de todas os lugares
do Mundo, as bancas de revistas estão ficando cada
vez mais raras em São Luís, que é considerada uma
das onde mais se cultua leitura. O problema principal é
a ação do poder público para embelezar e revitalizar
praças, principalmente na zona central.
Para que o leitor tenha noção do que isto representa,
no circuito que vai da Praça Pedro II, em frente à
Igreja da Sé, ao Complexo, desapareceram mais de
vinte bancas e a situação mais dramática é dos
proprietários das poucas que restaram na João Lisboa
e Deodoro, pois estão funcionando em locais imundos,
como se houvesse uma pressão para desistirem da
atividade.
A fim de abrirem um canal de negociação com as
autoridades e fornecedores, 52 proprietários de
bancas de revistas, sebos e jornaleiros autônomos
decidiram criar seu sindicato. Josenira da Luz, que tem
uma banca nas proximidades do Hospital Universitário
Presidente Dutra, é quem coordena o movimento, que
tem como principal objetivo garantir o direito desse
segmento comercial continuar existindo.
A situação agravou-se mais ainda depois do
isolamento social para combater covid-19, já que
muitos não conseguiram retomar seus negócios após
vários de paralisação. Para completar, o encerramento
das atividades da Dimapi, que representava as
grandes editoras, e a substituta Rota Log não
consegue abastecer as bancos com os produtos que
são grifes no jornalismo impresso: Veja, Istoé, Época,
Caras e outras revistas, já que os jornais de fora há
muito circulam em São Luís.

manter a exposição desses veículos sem bancas para
vendê-los.
Cláudio Costa diz que com cada praça reformada, os
jornaleiros foram expulsos, e lembrou que o pior é a
maneira como o poder público vem tratando o
jornaleiro, pois o retira para as obras e depois da
reforma concluída não é permitido seu retorno, como
aconteceu nas praças Pedro II, Benedito Leite,
Odorico Mendes, Deodoro, Praça da Alegria e agora
na João Lisboa e Largo do Carmo. "Dá pena ver como
os donos de banca estão trabalhando", reclama.
As bancas da João Lisboa foram jogadas antes para
trás do abrigo, ao lado da Igreja do Carmo e agora
foram para a Avenida Magalhães de Almeida; na
Deodoro, as bancas estao jogadas em frente ao Liceu
Maranhense, onde hoje há uma espécie de feira livre.
De acordo com Cláudio Costa, os donos de bancas
imaginavam que iria ser apresentado um modelo
padrão, de acordo com a reforma do espaço, mas não
o projeto é matar o negócio. Ele diz que os jornaleiros
têm até um modelo para iluminação com energia solar
para evitar fiações, mas não têm a quem apresentar.
Ele espera que aós a fundação do sindicato, haja
abertura de canais de negociação tanto com a
Prefeitura quanto Câmara Municipal, Ministério
Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário e outros
órgãos do poder público, pois São Luís não pode se
tornar a única capirtal brasileira onde é proibido o
funcionamento de bancas de revistas.
Site: https://maranhaohoje.com/sao-luis-esta-setransformando-na-unica-capital-do-brasil-onde-bancade-revista-e-proibida-de-funcionar/

Outro que participa do movimento é Cláudio Costa,
proprietário de uma banca no bairro do Anil, em frente
à Igreja Nossa Senhora da Conceição. Para ele, os
jornais deveriam abraçar essa causa, pois está difícil
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Bombeiros encerram buscas em
supermercado onde aconteceu desabamento
SBT Notícias

Imagens gravadas logo após o acidente mostram o
desespero dos clientes e funcionários que estavam no
local, um dos maiores supermercados de São Luis,
Maranhão. Nas filmagens, um funcionário aparece
tirando uma criança dos escombros e bombeiros
gritam à procura de vítimas.
Ao menos 300 bombeiros participaram das buscas que
ocorriam desde a noite de sexta-feira, quando ocorreu
o desabamento. A paraense Elane de Olivera
Rodrigues, de 21 anos, que trabalhava havia dois
meses no supermercado como repositora, foi a única
vítima fatal do acidente impressionante. O corpo dela
foi velado nesse sábado (3). O enterro será neste
domingo (4).
O Ministério Público do Maranhão vai instaurar um
inquérito para apurar as causas do acidente. Por nota,
a empresa Mix Mateus Atacarejo afirmou que vai
contribuir com as autoridades e não medirá esforços
para dar assistência às famílias atingidas.
Vídeo: MP investiga acidente em supermercado de
São Luís
Site: https://d.emtempo.com.br/cotidianopais/222870/bombeiros-encerram-buscas-emsupermercado-onde-aconteceu-desabamento
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Com 5 processos por improbidade, Antônio
Diniz tenta eleição em Bequimão
Respondendo a cinco processos por improbidade
administrativa, o ex-prefeito de Bequimão, Antônio
Diniz (PDT), precisou recorrer ao Tribunal Regional
Federal (TRF), da 1ª Região, para disputar as eleições
municipais de 2020. O pedetista teve o nome arrolado
em ação judicial que trata de desvios de verbas
federais destinadas ao município de Bequimão, por
meio do Fundo Nacional de Educação (FNDE), no
âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), entre 2011 e 2012, quando ainda exercia o
cargo de prefeito de Bequimão.
Antônio Diniz conseguiu liminar para suspender os
efeitos dos Acórdãos 8406/2019 e 12886/2018, ambos
proferidos pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da
União, relativos, respectivamente, às Tomadas de
Contas Especiais 003.859/2017-7 e 020.578/2017-2.
Essa decisão é provisória e pode mudar até o
julgamento definitivo do processo.
Diniz havia sido condenado pelo TCU por ausência de
prestação de contas relativas ao repasse de verbas do
FNDE, o que caracteriza ato de improbidade
administrativa. Foi isso que levou o nome de Antônio
Diniz para a lista de contas irregulares, o que o
mantinha inelegível e fora da disputa pela Prefeitura
de Bequimão. Em termos mais simples, significa dizer
que ele é ficha suja por não ter prestado conta dos
recursos usados quando esteve à frente da Prefeitura.

vinte e sete mil e seiscentos e noventa e oito reais e
noventa e dois centavos). O pedido foi feito pelo
Ministério Público do Maranhão. Na época, o juiz
Jorge Ferraz Júnior determinou, ainda, o bloqueio
imediato de R$ 1.790.906,72 (um milhão setecentos e
noventa mil novecentos e seis reais e setenta e dois
centavos), na conta do ex-prefeito Antônio Diniz, como
consta no documento do BACEN/JUD.
Também foram bloqueados um Fiat/Pálio fire
2007/2008, de placas NHJ-4467/MA, e uma HILUX CD
4×4 SRV zerada, de placas OAN 3474/MA Cor prata ,
comprada à vista em Manaus, capital do Amazonas,
por R$ 140 mil. E não parou por aí. Houve também o
bloqueio dos demais bens imóveis em Bequimão e em
São Luís.
Do Maranhão de Verdade
Site: https://blogdominard.com.br/2020/10/com-5processos-por-improbidade-antonio-diniz-tenta-eleicaoem-bequimao/

Devolução de dinheiro público
Em 2014, Ministério Público Federal, na 6ª Vara
Federal do Estado, chegou a mover uma ação contra o
ex-prefeito. Na época, Diniz teve seus bens e valores
bloqueados, como forma de garantir o ressarcimento
aos cofres públicos. A justiça notificou, inclusive, os
cartórios de 1ª e 2ª zona da Comarca de São Luís e da
Cidade de Bequimão, DETRAN/MA e DETRAN/AM,
para o bloqueio dos bens em nome do ex-prefeito.
O processo judicial requereu a devolução de quase R$
9 milhões, que representa a quantia desviada por Diniz
do Erário Público. Esses recursos deveriam ter sido
revertidos em prol da população bequimãoense,
principalmente no setor da educação, mas foram parar
no bolso do ex-prefeito.
Os valores desviados por Diniz, segundo a ação,
somavam R$ 8.827.698,92 (oito milhões oitocentos e
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