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Tribunal de Justiça mantém condenação de
ex-prefeito de Porto Rico do Maranhão

 

JORNAL PEQUENO / MA - GERAL - pág.: 06. Sáb, 3 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) manteve sentença do Juízo da
Vara Única da Comarca de Cedral que, em ação civil
pública por ato de improbidade administrativa,
condenou o ex-prefeito Celson César do Nascimento
Mendes, do município de Porto Rico do Maranhão, à
perda da função pública; suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de oito anos; ressarcimento
integral do dano causado ao erário no valor de R$
1.208.994,82; e pagamento de multa civil no valor de
R$ 2.417.989,64.

O órgão colegiado foi unânime, ao concordar com o
entendimento do relator, desembargador Kleber
Carvalho, que constatou nos autos a prática de
condutas, no mínimo, culposas do ex-prefeito, que
causaram lesão ao erário, ao permitir ou concorrer
para que pessoas físicas e jurídicas privadas
utilizassem verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial do município, sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie, bem como ao frustrar a licitude de processo
licitatório ou dispensá-los indevidamente.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado
(MP/MA) disse que o ex-gestor, em sua gestão como
prefeito do município, cometeu, durante o exercício de
2007, uma série de irregularidades que culminaram na
rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE/MA).

Dentre as irregularidades apontadas pelo MP/MA,
estão a não comprovação de processo licitatório e
fragmentação de despesas referentes à aquisição de
combustíveis, materiais elétricos, materiais escolares,
material de expediente, gêneros alimentícios, material
de limpeza, materiais de construção, medicamentos,
materiais hospitalares, serviços gráficos, fretes de
veículos, fornecimento de alimentação e lanches,
contratação de bioquímico, contratação de médico,
contratação de assessoria contábil, aquisição de
carteiras escolares, mesas e cadeiras para professor,
construção de uma biblioteca, aquisição de material de
expediente e limpeza, terraplanagem, entre outros.

APELAÇÃO Em sua apelação ao TJMA, o ex-prefeito
alegou, inicialmente, a inadequação da via eleita.

Entende que os agentes políticos não respondem por
improbidade (Lei nº 8.429/92). Disse que se submetem

ao Decreto-Lei n.º 201/67, que dispõe sobre a
responsabilidade dos prefeitos e vereadores.

Entre outros argumentos, sustentou a ilegitimidade do
MP/ MA para propor a execução dos valores objeto de
condenação em acórdão da Corte de Contas, o que,
invocando a jurisprudência superior, reputa ser
prerrogativa do município de Porto Rico do Maranhão
e do Estado do Maranhão, únicos entes públicos
beneficiários do título executivo.

Alegou também que o MP/MA veiculou narrativa fática
genérica, sem que tenha individualizado as condutas
ímprobas do réu. No mérito, argumentou a ausência
de provas da prática dos atos de improbidade
alegados, ante a inexistência de conduta ímproba, e
da demonstração de dolo ou culpa grave, bem como a
falta de provas acerca do efetivo dano ao erário.
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IMPERATRIZ - Ministério Público emite
Recomendação a bancos

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 3 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 Elei toral,  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 inst i tu ições bancár ias 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-ministerio-
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Decisão que tirou proteção a mangues
continua valendo

 

O ESTADO DO MARANHÃO / MA - GERAL - pág.: 05. Sáb, 3 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

O desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2),
aceitou um recurso da União e restabeleceu, na sexta-
feira,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.

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 sextafe i ra,  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 l iminar 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

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".
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"Operação Ilha Segura é feita sem prazo para
acabar", garante Jefferson Portela

 

JORNAL PEQUENO / MA - CIDADES - pág.: 05. Sáb, 3 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

LUCIENE VIEIRA

As medidas de segurança, que ocorrem desde o dia
17 de setembro deste ano, contra o universo de
facções criminosas na região metropolitana de São
Luís, são mantidas pelo secretário de Segurança
Pública, delegado Jefferson Portela. "Estamos sem
data marcada para o encerramento da 'Operação Ilha
Segura', que tem continuidade até última ordem do
governador do Estado Flávio Dino", reiterou Portela. A
declaração do titular da SSP se deu durante
solenidade de assunções e passagens de comandos e
unidades operacionais da Grande Ilha, ocorrida ontem
(2), no Quartel do Comando Geral, no Calhau.

D e  a c o r d o  c o m  o  J e f f e r s o n  P o r t e l a ,  h á
aproximadamente 150 viaturas, além de carros
descaracterizados, inf i l trados nas regiões de
predominância 'facciosa'. "Várias picapes (modelo de
carro) foram alugadas e somadas às viaturas atuando
nas ações. Ordens do governador é que aluguemos
folgas de policiais que queiram atuar na Ilha Segura, e
de que militares do interior do Maranhão venham para
São Luís, no sentido de somar forças em grandes
áreas", informou Portela.

Nessa sexta-feira (2), devido à operação que tem
desmantelado as facções criminosas, seis mandados
de prisão foram cumpridos, no Gapara, segundo o
titular da SSP. "Estamos atuando por 12 horas diárias
(das 7h às 19h).

E com um incremento, todos os dirigentes do
administrativo da Secretaria são obrigados a
participarem da operação dia a dia. Atualmente, fica
suspenso o serviço de gabinete e todos têm que ir
para a rua, isto inclui, principalmente, chefes de
comandos da PM", destacou Jefferson Portela.

A Operação Ilha Segura ganhou impulso após nove
mortes ocorridas entre os dias 24 e 25 de setembro de
2020. Foram crimes de latrocínio, assassinatos em
decorrência de brigas de facção, e morte de suspeito
em confronto com a polícia.

PASSAGENS DE COMANDOS O secretário Jefferson
Portela discursou na solenidade dizendo que uma
passagem de comando não é apenas uma troca de
pessoas, mas é, sobretudo, uma movimentação
importante dentro da estrutura policial. "Essas

alterações objetivam o aumento de potenciais
intelectuais na força coletiva do trabalho da instituição
da polícia militar. É neste sentido que as mudanças
são feitas, com o aporte de permissivos legais novos,
para potencializar as ações de combate ao crime. Esta
é a natureza maior", destacou Jefferson Portela.

Com a nova redefinição, o coronel Aritanã Lisboa é o
novo  t i tu la r  do  Comando do  Po l i c iamento
Metropolitano (CPM). O coronel Alexandre Francisco
dos Santos foi nomeado para exercer o cargo de
diretor de Ensino (DE) da Polícia Militar. E, a partir de
ontem, o coronel José Jessé Costa assumiu o cargo
de comandante do Batalhão de Policiamento
Rodoviário (BPRV).

O tenente-coronel Augusto Carlos Soares Magalhães
assumiu o Policiamento de Área Metropolitana Oeste
(CPAM Oeste).

"Parabéns pela sua jornada, sobretudo, agora
recentemente na Corregedoria, onde o senhor
contribuiu na revisão do Código de Ética, que
encaminharemos ao governo do Estado, substituindo a
legislação do policial militar", parabenizou Portela o
comandante Augusto Carlos.

O Comando do Policiamento de Área Metropolitana
Leste (CPAM Leste) tem agora como titular o coronel
Paulo de Oliveira.

O tenente-coronel Ilmar Lima Gomes foi designado
para exercer a chefia do Comando do Policiamento de
Área Metropolitana Norte (CPAM Norte). O tenente-
coronel Wallace de Sousa é o novo titular do Comando
do Policiamento de Área Metropolitana Sul (CPAM
Sul).

Houve troca de comando, também, no Comando do
Policiamento de Área do Interior 8 (CPAI-8), Comando
da Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias -
APMGD, Comando do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), Diretor do Centro
Integrado de Operações de Segurança (Ciops),
Comando do 6º e 38º Batalhões de Polícia do
Maranhão e Comando da 1ª e 4ª Companhias
Independentes da Polícia Militar.
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Desabamento no Supermercado Mix Mateus
tem uma morte confirmada

 

CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Sáb, 3 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

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 Bombei ros ,  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-no-
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Bombeiros continuam fazendo buscas por
vítimas dentro de supermercado em São Luís

 

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

Por G1 MA

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).

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.

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.

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 sexta-
feira (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

com escoriações leves.

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.

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.
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Bombeiros fazem buscas por vítimas de
desabamento de prateleiras em supermercado

de São Luís
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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)

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.

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.
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Governo confirma uma morte e quatro
feridos após desabamento de prateleiras em

supermercado
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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, util izou o Twitter para
confirmar o óbito no desabamento.

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 transmit irá 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 vít imas. 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

as mercadorias desabaram sobre cl ientes e
funcionários. As causas do acidente estão sendo
investigadas.

Site: https://imirante.com/sao-
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Maranhão registra 3.776 mortes e 174.788
casos confirmados do novo coronavírus

 

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

SÃO LUÍS - A Secretaria de Estado da Saúde (SES)
informou, em boletim divulgado na noite desta sexta-
feira (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.

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).

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, Itaqui-
Bacanga, 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 :
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Lojas do Mateus não abrem neste sábado
devido ao acidente em um atacarejo com

morte e feridos
 

MARANHÃO HOJE - NOTÍCIAS. Sáb, 3 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Aquiles Emir

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

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.

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.

Veja no vídeo o exato momento do desabamento das
prateleiras:

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.

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.

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.

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

"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.

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.

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-mateus-
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Tragédia: Funcionária morre no
desabamento de prateleiras no Mix Atacarejo

da Curva do 90
 

BLOG DO GILBERTO LIMA - NOTÍCIAS. Sáb, 3 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

GILBERTO LIMA

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

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 sexta-
feira (02), no Mix

Atacarejo Mateus da Curva do 90, no Vinhais.

Elane trabalhava há poucos meses no Mateus.

Ela estava trabalhando no momento que as quatro

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

resgate da jovem, que já estava sem vida, sendo o
corpo levado para o Instituto

Médico Legal (IML).

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

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

B o m b e i r o s  t r a n s m i t i r á  i n f o r m a ç õ e s .  S i g o
a c o m p a n h a n d o  o  s o c o r r o  à s  v í t i m a s  d o

acidente no supermercado Mateus. Secretário de
Segurança Pública e comandante

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

disse o governador.

Com informações de O Informante

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2020/10/tragedia-

funcionaria-morre-no.html
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Uma vítima fatal na tragédia do Mateus
 

BLOG JOHN CUTRIM. Sáb, 3 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

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-na-
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SÃO LUÍS: Rede de controle emite
orientação sobre obrigatoriedade do pregão

eletrônico
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Sáb, 3 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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.

O documento destaca, ainda, que a desburocratização
dessa modalidade licitatória contribui para uma
melhoria significativa da eficiência em relação às
demais modalidades, pois são verif icados 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
concorrênc ia  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:
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IMPERATRIZ - Ministério Público emite
Recomendação a bancos

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 3 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 Elei toral,  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 inst i tu ições bancár ias 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-ministerio-
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JUSTIÇA RECONDUZ DR. FRANCISCO
AO CARGO DE PREFEITO DE BOM

JARDIM
 

AGORA SANTA INÊS ONLINE/MA. Sáb, 3 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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
t é c n i c a  m i n i s t e r i a l ,  e m  q u e  a p o n t a d a s ,
detalhadamente, as supostas  i rregular idades
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
Ani ldes Cruz.  Quest ionado 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:
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Funcionária do Mix Atacarejo em São Luiz
no MA é a vítima fatal do triste e evitável

acidente
 

JT NEWS. Sáb, 3 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 lo ja,  Elane de Ol ive i ra,  que,
ind iscut ive lmente se houvesse um t rabalho
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 f iscalização 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.
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Rede de controle emite orientação sobre
obrigatoriedade do pregão eletrônico

 

O PROGRESSO / MA - POLÍTICA - pág.: 04. Sáb, 3 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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.

O documento destaca, ainda, que a desburocratização
dessa modalidade licitatória contribui para uma
melhoria significativa da eficiência em relação às
demais modalidades, pois são verif icados 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

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)
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MPE impugna registro de candidatura de
Ildon Marques a prefeito de Imperatriz

 

BLOG O INFORMANTE / MA. Dom, 4 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Informante

O promotor de justiça Sandro Bíscaro entrou com
uma Ação de Indefer imento 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.
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A peleja de Ildon Marques com a ficha suja,
nem potassa ta resolvendo!!!

 

BLOG RUI PORÃO. Dom, 4 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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
d e  i n e l e g i b i l i d a d e  s e g u e  i n c ó l u m e ,  n ã o
poderá novamente a justiça avaliar idêntica causa de
inelegibilidade sobre o mesmo agente para concluir de
forma diversa .

Segundo Sandro Bíscaro, I ldon 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-de-
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MPE pede impugnação da candidatura de
Ildon Marques em Imperatriz

 

BLOG DO MINARD. Dom, 4 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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
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Em Imperatriz, Ministério Público emite
Recomendação a bancos

 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Dom, 4 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 Elei toral,  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 inst i tu ições bancár ias devem informar o
acolhimento da Recomendação no prazo de 72 horas,
sob pena de imediata responsabilização civil, criminal
e administrativa.

(Informações do MP-MA)
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SÃO LUÍS - Rede de controle emite
orientação sobre obrigatoriedade do pregão

eletrônico
 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Dom, 4 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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.

O documento destaca, ainda, que a desburocratização
dessa modalidade licitatória contribui para uma
melhoria significativa da eficiência em relação às
demais modalidades, pois são verif icados 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
concorrênc ia  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: https://omaranhense.com/sao-luis-rede-de-
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Combate ao crime organizado é tema de
cooperação técnica entre MPMA e MPAC

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Dom, 4 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 comparti lhamento 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.
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São Luís está se transformando na única
capital onde banca de revista é proibida de

funcionar
 

MARANHÃO HOJE - NOTÍCIAS. Dom, 4 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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.

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

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-se-
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Bombeiros encerram buscas em
supermercado onde aconteceu desabamento
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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
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ORQUÍDEA SANTOS

A FRIBAL, uma das empresas integrantes da Rede do
Bem, fez a doação de 200 cestas básicas que foram
entregues às diversas instituições filantrópicas
cadastradas e apoiadas pela campanha Setembro
Amarelo da Rede do Bem - Fórum Estadual de
Prevenção da Automutilação e Suicídio, coordenado
pelo Ministério Público Estadual. Na foto, a
promotora de Justiça Christiane Lago com as
representantes da Fribal, Thalita Mandim, Diretora de
Gestão de Gente e Wilma Oliveira, Supervisora de
Gestão de Gente.
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Com 5 processos por improbidade, Antônio
Diniz tenta eleição em Bequimão
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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.

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

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 f ire
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
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