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PRAZO PARA SOLICITAR
IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS

TERMINOU DOMINGO.
 

FOLHA DE CUXA. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Acabou domingo dia (4/10) o prazo para

solicitação de impugnação dos pedidos de registro de
candidatos que foram

apresentados pelas agremiações partidárias ou
coligações. O pedido podia ser

feito por qualquer candidato, partido político, coligação
ou Ministério Público

Eleitoral.

A Justiça Eleitoral abre este prazo para que

sejam feitos os devidos questionamentos às
candidaturas requeridas. As

impugnações são ações judiciais que solicitam, à
Justiça Eleitoral, o

indefer imento do pedido de regist ro de um
determinado candidato.

Também neste domingo (4) terminou o prazo para

o cidadão dar ao juiz eleitoral notícia de inelegibilidade
de candidato. O

prazo estipulado, nos dois casos, é de cinco dias
contados da data da

publicação do edital de candidaturas requeridas pelos
partidos políticos ou

coligações.

São várias as condições de inelegibilidade que

impossibilitam um cidadão de concorrer a um cargo
eletivo. O amplo arcabouço

engloba situações decorrentes de ilícitos eleitorais,
condenações criminais,

rejeição de contas, faltas ético-profissionais graves e
utilização de cargos

públicos para ganhar benefícios. Essas e outras
condições estão previstas na

Lei de Inelegibilidades, que completou em maio deste
ano 20 anos de vigência.

Em 2010, a norma ganhou contornos mais rígidos

com a inclusão de 14 novas causas de inelegibilidade.
Atendendo a apelo

popular, que contou com o apoio de 1,3 milhão de
assinaturas, o Congresso

Nacional aprovou a Lei Complementar nº 135/2010,
que ficou conhecida como Lei

da Ficha Limpa.

Site: https://folhadecuxa.blogspot.com/2020/10/prazo-

para-solicitar-impugnacao-de.html
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Vídeo mostra prateleira instável dias antes de
desabamento em supermercado

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS - Um vídeo, gravado na semana passada,
mostra que uma prateleira do supermercado, no
Vinhais, onde foi registrada uma tragédia na sexta-
feira (2), apresentava instabilidade dias antes do
desabamento.

Segundo um funcionário do supermercado, que
preferiu não se identificar à reportagem do Fantástico
da TV Globo , a prateleira em questão tinha sido
remanejada sem ser desmontada, o que teria deixado
a estrutura instável.

A denúncia do funcionário está sendo apurada pelo
Ministério Público do Maranhão (MP-MA), que deve
anexar o vídeo no inquérito. A perícia sobre o ocorrido
deve ficar pronta em 30 dias. A Superintendência de
Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP), também, está
investigando o caso para saber se houve imperícia ou
qualquer tipo de negligência que tenha ocasionado o
fato.

Leia mais:

Jovem morta durante desabamento em supermercado
é enterrada em São Luís

Superintendência de Homicídios apura causas de
desabamento em supermercado

Corpo de Bombeiros afirma que desabaram, ao todo,
cinco prateleiras do supermercado

MPT-MA vai instaurar inquérito para apurar acidente
em supermercado

Governo confirma uma morte após desabamento em
supermercado

O coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), explicou
que o colapso nas prateleiras, na noite de sexta,
começou pela número três. A colaboradora do
supermercado, Elane de Oliveira Rodrigues, de 21
anos, fazia reposição de estoque na prateleira número
quatro e estava de costas para a três. Ela morreu na
tragédia e foi enterrada na tarde desse domingo (4).
Elane só trabalhava no supermercado há dois meses.
Imagens mostram o momento exato do desabamento.
Veja aqui .
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Rede de controle emite orientação sobre
obrigatoriedade do pregão eletrônico

 

O DEBATE / MA - CIDADE - pág.: 06. Seg, 5 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.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

04-e-05-10-2020/
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Aluguel social às mulheres vítimas de
violência

 

O IMPARCIAL / MA - POLÍTICA - pág.: 02. Seg, 5 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

"No dia em que a nossa Casa da Mulher Brasileira
completa 3 anos de funcionamento, com 40 mil
atendimentos realizados, sancionamos essa lei que
visa cuidar ainda mais das mulheres vítimas de
violência doméstica", assegurou o governador do
Maranhão.

A Lei de n.° 11.350, de 02 de outubro de 2020, cria o
programa que será coordenado pela Secretaria de
Estado da Mulher e que tem como objetivo amparar
mulheres vítimas de violência doméstica que
estejam impedidas de retornar para seus lares em
virtude do risco de sofrimento de qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial.

O Aluguel Maria da Penha corresponde ao valor
mensal de R$ 600,00, em um período de até 12
meses. Têm prioridade na concessão do benefício as
mulheres em situação de vulnerabilidade, com filhos
menores de idade.

De acordo com a lei, receberá o benefício: a mulher
que estiver sob medida protetiva expedida de acordo
com a Lei Federal n° 11.340 de 7 de agosto de 2006;
que comprove situação de vulnerabilidade, de forma a
não conseguir arcar com as despesas de sua moradia;
que tinha renda familiar, anterior à separação, de até
dois salários mínimos e que não possui parentes até
segundo grau em linha reta no mesmo município de
sua residência.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

20/oimparcial-36.203.orig.pdf
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Prefeitura de São Luís atualiza mapeamento
de áreas de risco

 

O IMPARCIAL / MA - ESPECIAL - pág.: 06. Seg, 5 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Equipes da Superintendência da Defesa Civil da
Prefeitura de São Luís, serviço veiculado à Secretaria
Municipal de Segurança com Cidadania (Semusc),
estão fazendo a atualização de mapeamento das
áreas de riscos da capital maranhense. A ação
consiste em vistorias nas áreas que foram afetadas
pelas chuvas no início do ano. Apesar da ser um
serviço de rotina, realizado todos os anos, esse tipo de
monitoramento ajuda a planejar as ações estratégicas
do Plano de Contingência, ferramenta colocada em
prática pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior ao longo
de sua gestão como forma de evitar possíveis
situações de risco para a população durante o período
chuvoso.

Até o momento, as equipes já estiveram na Vila
Bacanga; bairro Dom Luís; Túnel do Sacavém; Vila
Isabel; e Alto da Esperança, para verificar a situação
dos imóveis e áreas que tiveram algum tipo de
inundação decorrentes do período chuvoso em São
Luís. Entre os locais monitorados estão ainda
Coroadinho; Vila Palmeira; eixo Itaqui Bacanga;
Centro Histórico; zona rural I e II; Cohama/Turu e a
zona costeira, que compreende o bairro São
Francisco.

"O monitoramento de áreas de risco evita inúmeras
situações decorrentes da estação chuvosa em nossa
capital. O trabalho segue orientação do prefeito
Edivaldo. Todos os dados recolhidos nos locais
vistoriados são, depois, encampados às ações do
Plano de Contingência da Prefeitura", afirma o
secretário municipal de Segurança com Cidadania,
Heryco Coqueiro.

A superintendente da Defesa Civil do Município,
Elitania Márcia Barros, ressalta que as equipes estão
diariamente nas ruas da capital realizando esse
serviço ou acompanhando ações nas comunidades
promovidas pela Cruz Vermelha do Maranhão e
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social
(Se-mcas). "O trabalho é constante e não paramos
nem mesmo durante  a  pandemia  do  novo
coronav í rus" ,  re la ta  a  ges tora .

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

20/oimparcial-36.203.orig.pdf
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MPT vai investigar acidente no Mateus
 

O IMPARCIAL / MA - ESPECIAL - pág.: 05. Seg, 5 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai instaurar
um inquérito para apurar as causas do acidente na loja
do Mix Atacarejo, do Grupo Mateus, no bairro do
Vinhais, onde uma cola-boradora da empresa morreu,
além de deixar oito pessoas feridas.

O MPT disse que: "o Ministério Público do Trabalho
no Maranhão (MPT-MA) informa que irá instaurar
inquérito civil para apurar as causas".

O Ministério Público  do Trabalho (MPT) se
pronunciou através de nota.

Confira na íntegra!

Sobre o acidente ocorrido na noite de sexta-feira (2),
no Mix Mateus Atacarejo, no bairro Vinhais, em São
Luís, o Ministério Público do Trabalho no Maranhão
(MPT-MA) informa que irá instaurar inquérito civil para
apurar

as causas.

O órgão ministerial ressalta que envidará esforços
para que ocorra o cumprimento rigoroso das normas
de saúde e segurança de trabalho a fim de evitar
novos acidentes.

O MPT-MA se solidariza com familiares e amigos das
vítimas e reforça seu compromisso de atuar na defesa
dos direitos trabalhistas e na garantia de um meio
ambiente de trabalho seguro e saudável.

Buscas encerradas

O Corpo de Bombeiros encerrou a operação de
buscas, no acidente na loja Mix Atacarejo da Curva do
90, Vinhais, do Grupo Mateus, por volta das 6h50, do
último sábado (3).

O registro oficial é da morte da colaboradora Elane de
Oliveira Rodrigues e de oito feridos, sem gravidade.

Confira nota:

São Luís-MA, 03 de outubro, 6h50: Comunicamos que
o Corpo de Bombeiros deu por encerrado o trabalho
de buscas na loja Mix Atacarejo da Curva do 90,
Vinhais.

O registro oficial é da morte da colaboradora Elane de
Oliveira Rodrigues e de 8 (oito) feridos, sem
gravidade. Agradecemos a solidariedade de todos que

colaboraram no resgate e atendimento das pessoas
atingidas por essa fatalidade. Seguimos solidários às
famílias dos nossos colaboradores e clientes e,
reforçamos o aviso de fechamento de todas as lojas
do Grupo Mateus de São Luís neste sábado, dia 03.
Estamos de luto e em oração por todos!

Uma pessoa morta e oito feridas no acidente

Na noite da última sexta-feira (2), um grave acidente
dentro da loja do Mix Atacarejo, do Grupo Mateus,
localizado na avenida Jerônimo de Albuquerque, no
Vinhais, mais precisamente na Curva do 90. Cinco
prateleiras, tipo torre, caíram causando a morte de
uma colaboradora do supermercado e ferindo outras
oito pessoas.

Os feridos foram socorridos e encaminhados para
hospitais da capital maranhense.

A pessoa que morreu no acidente foi identificada como
Elane de Oliveira Rodrigues. Ela trabalhava na loja e
exercia a função de promotora de vendas.

O Grupo Mateus emitiu nota sobre o incidente.

O Grupo Mateus lamenta informar que na noite dessa
sexta-feira, 2 de outubro, houve um acidente no Mix
Ata-

carejo 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!

A empresa decidiu por fechar as lojas da capital
maranhense no último sábado (3).

Agradecemos a sol idar iedade de todos que
colaboraram no resgate e atendimento das pessoas
atingidas por essa fatalidade. Seguimos solidários às
famílias dos nossos colaboradores e clientes e,
reforçamos o aviso de fechamento de todas as lojas
do Grupo
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Mateus da Grande São Luís neste sábado, dia 03.
Estamos de luto e em oração por todos!

Secretário se pronunciou

O Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula,
também deu seu posicionamento, afirmando que as
equipes estaduais e municipais estão disponíveis para
prestar ajudar as vítimas.

Ao fim da noite da última sexta-feira (2), o Secretário
Carlos Lula, através da rede social, comunicou ainda
que a Secretaria de Saúde oferece reforços:

Todas as providências necessárias para assistências
às vítimas estão sendo tomadas.

Colocamos à disposição as UPAS, Hospitais de
Traumatologia e Ortopedia, Hospital de Cuidados
Intensivos e o Hospital Dr. Carlos Macieira, bem como
quatro ambulâncias para somar aos veículos da
SAMU.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

20/oimparcial-36.203.orig.pdf
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MPT-MA irá instaurar inquérito sobre
desabamento de prateleiras em supermercado
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O Ministério Público do Trabalho no Maranhão (MP-
T-MA) informou neste sábado (3). por meio de nota.
que instaurará um inquérito para apurar as causas
sobre o desabamento de prateleiras que aconteceu na
noite dessa sexta-feira (2) no supermercado Mix
Mateus Atacarejo. em São Luís. Na ocasião, uma
pessoa morreu e oito ficaram feridas.

De acordo com o órgão, serão cumpridas normas de
saúde e segurança de trabalho a fim de evitar novos
acidentes no local "Sobre o acidente ocorrido na noite
de sexta-feira (2). no Mix Mateus Atacarejo. no bairro
Vinhais, em São Luís. o Ministério Público do
Trabalho no Maranhão (MPT-MA) informa que irá
instaurar inquérito civil para apurar as causas. O órgão
ministerial ressalta que envidará esforços para que
ocorra o cumprimento rigoroso das normas de saúde e
segurança de trabalho a fim de evitar novos acidentes.
O MPT-MA se solidariza com familiares e amigos das
vitimas e reforça seu compromisso de atuar na defesa
dos direitos trabalhistas e na garantia de um meio
ambiente de trabalho seguro e saudável" A nota
ressalta também que o MPT se solidariza com
familiares e amigos das vitimas e reforçou o seu
compromisso de atuar na defesa dos direitos
trabalhistas e na garantia de um meio ambiente de
trabalho seguro e saudável Além do Ministério
Público do Trabalho no Maranhão, a Associação dos
Supermercadistas do Maranhão também se
manifestou através de uma nota e informou que está
acompanhando o caso.

A Associação ainda acrescentou que não medirá
esforços para dar suporte às autoridades durante todo
o processo.

"Foi com muito pesar que a Associação dos
Supermercadistas do Maranhão acompanhou a
fatalidade ocorrida na loja Mix Atacarejo da Curva do
90.  do Grupo Mateus.  Emit imos os nossos
sentimentos às famílias de todos os envolvidos e nos
solidarizamos também com os colaboradores e
diretoria da empresa que não mediram esforços para
dar suporte às autoridades em um momento de
tamanha dor." Após o acidente, o Grupo Mateus,
empresa da qual faz parte o supermercado Mix
Mateus Atacarejo.  emit iu uma nota sobre o
desabamento de prateleiras que ocorreu na noite
dessa sexta, na capital.

Segundo a empresa, a equipe de gestores e
colaboradores está acompanhando o trabalho das
equipes de resgate e prestando toda a ajuda a fim de
colaborar com as autoridades.

A nota acrescenta também que em virtude do
acidente, e em respeito às famílias das vitimas, todas
as lojas que fazem parte do Grupo Mateus na capital
não funcionarão neste sábado.

Por fim. a nota da empresa pede orações aos
envolvidos no acidente e reafirma o compromisso de
prestar assistência às famílias atingidas pelo
desabamento.

Acidente 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.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram
estruturas metálicas caldas 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 Nota do
Corpo de Bombeiros do Maranhão: "O Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão (CB-MM A) informa
que foram confirmadas uma vitima fatal e oito pessoas
com ferimentos leves no acidente no supermercado
Mateus da Curva do 90. em São Luls. Seis feridos
foram levados a hospitais pelas equipes do
CBMMA/SAMU; e dois foram por meios próprios. Os
bombeiros, as forças de Segurança Pública, a
Secretaria de Saúde, o Gabinete Militar do Governo e
a Secretaria de Direitos Humanos mobilizaram seus
efetivos para localizar e socorrer as vítimas, além de
prestar assisténcia a familiares. Às 20h 15 de sexta-
feira (2). o Corpo de Bombeiros foi acionado para
atuar na ocorrência no supermercado. onde cinco
prateleiras do local caíram com todos os produtos
enquanto havia pessoas no local.

O CBM-MA planejou e executou a operação
envolvendo 14 viaturas dos bombeiros, além de
ambulâncias e viaturas de outros órgãos. 144
bombeiros militares e 131 bombeiros civis. Durante
mais de 11 horas de operação. foram feitas buscas
com a Polida Militar. Polida Civil. Secretaria de Saúde.
SAMU e Gabinete Militar do Poder Executivo. Foi
montado o Sistema de Comando de Incidentes. onde
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sistematicamente, todas as medidas inerentes à
ocorrência foram devidamente executadas A
Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que.
das oito pessoas feridas, três foram assistidas pela
equipe multiprofissional da UPA do Vinhais, com
escoriações e ferimentos leves. Após atendimento e
apresentando quadro clinico estável, os pacientes
receberam alta médica ainda nesta madrugada".

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/4e5102020
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Maranhão registrou 75 casos de abuso sexual
contra crianças e adolescentes em 2020
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ASSUNTOS AFINS

Por G1 MA - São Luís

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informou que
foram registrados 75 casos de estupro de vulnerável
na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente
(DPCA). O estado teve uma alta de 26% no número de
casos de violência e abuso sexual a crianças e
adolescentes durante o isolamento social. Desde o
início de março, mais de 26 mil denúncias de
agressões contra vulneráveis foram registrados pelo
Disque-100.

Nos primeiros oito meses de 2020, o quantitativo de
Boletins de Ocorrência (BO), já somam 500, contra
920 do ano passado. Ocorrências de crime sexual já
passam de 114, contra 166 em 2019, de janeiro a
dezembro.

De acordo com a Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular, até o mês de julho
deste ano, quando os protocolos de isolamento
estavam mais rígidos, o Disque Direitos Humanos já
havia registrado 86.837 denúncias envolvendo
crianças e adolescentes no Maranhão. Desse total,
17.029 eram de violência sexual, correspondendo
19,6% dos casos.

Um dos motivos para esse aumento durante a
pandemia pode ser a diminuição das visitas dos
conselhos tutelares. Além disso, as tensões
acumuladas com temores sobre a pandemia, a intensa
convivência famil iar, a sobrecarga de tarefas
domésticas e o home office ou a falta de emprego
podem ter sido agravantes de conflitos em muitos
lares.

Segundo a Polícia Civil, 87% dos agressores eram
homens e 66% membros da família. A violência mais
comum é a doméstica, que inclui espancamentos,
castigos corporais e negligência, sendo a maioria das
vítimas crianças de até 11 anos.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/10/05/ma

ranhao-registrou-75-casos-de-abuso-sexual-contra-

criancas-e-adolescentes-em-2020.ghtml
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Candidatura de ex-prefeito de Buriti Bravo é
impugnada

 

EXTRA / MA - POLITICA - pág.: 03. Seg, 5 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

O promotor eleitoral Carlos Allan da Costa Siqueira
impugnou nesta quinta (1°) a candidatura de
Raimundo Nonato Pereira Ferreira (PROS) a prefeito
de Buriti Bravo. Nonato era vice de João Leocádio
(PDT), assassinado em março de 2005. Assumiu e se
reelegeu em 2008.

O ex-prefeito tenta retornar ao comando municipal,
mas deverá explicar na Justiça Eleitoral fatos
envolvendo dois julgamentos de contas pela Câmara
Municipal.

No primeiro caso, ele teve contas reprovadas pelo
TCE-MA referentes ao ano de 2008. Depois disso, os
vereadores mantiveram o parecer da Corte de Contas
em julgamento realizado no mês de novembro do ano
passado.

Em maio de 2020, no entanto, a Câmara se reuniu
novamente e, desta vez, aprovou as contas do ex-
gestor.

No segundo caso, contas referentes a 2008 de Nonato
Pereira também foram julgadas irregulares pelo TCE,
mas aprovadas pelos parlamentares.

Segundo o promotor Carlos Siqueira, contudo, não foi
respeitado o quórum mínimo para a derrubada do
parecer prévio.

"No caso concreto, o impugnado praticou atos dolosos
de  improbidade  admin is t ra t iva ,  como já
relacionados, e que se subsumem ao conceito de
insanabilidade necessário à caracterização da causa
de inelegibilidade em comento, não sendo exigido que
tenha havido ação judicial por prática de ato de
improbidade administrativa, com condenação do
impugnado, para configuração da inelegibilidade ora
comentada", destacou Siqueira.

1



Lítia diz que houve falha de segurança no
Mix Mateus

 

BLOG ZECA SOARES. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por Zeca Soares

A promotora de Defesa do Consumidor, Lít ia
Cavalcante disse em entrevista ao Ponto Final, na
Rádio Mirante AM que houve uma grande falha do Mix
Atacarejo Mateus, no procedimento de transferência
da prateleira que desabou e matou uma colaboradora
e deixou oito pessoas deridas.

"O que eu observei ali é que no deslocamento da
prateleira houve uma falha muito grande na
transferência dela. Nós temos agora que verificar as
condições de segurança desses supermecados hoje.
A nossa promotoria sempre trabalha na prevenção e
neste caso fica claro que houve uma falha do
supermercado. A morte da funcionária foi muito triste,
imaginem vocês que poderia ter ocorrido algo ainda
maior", disse.

Segundo Lí t ia  Cavalcante,  a  c i rcu lação de
empilhadeiras que é algo comum no supermercados é
algo perigoso e que essa situação terá que ser revista,
mesmo com as normas existente.

"Essa questão das empilhadeiras eu acho altamente
perigoso. É um carrinho no supermercado em
movimento enquanto os consumidores estão dentro do
supermercados. Temos que verificar as normas, mas
essa é uma questão que leva muito perigo aos
consumidores e tudo será revisto", explicou.

Lítia disse que Ministério Público investigará as
relações de trabalho e segurança no local e que já
existe um inquérito na Polícia Civil que vai apontar os
culpados pelo acidente com vítima fatal.

"Desde sexta-feira estamos acompanhando esse
evento e hoje estamos instaurando uma Ação Civil
para apurar tudo o que houve em busca de repação,
pois ali poderia ter acontecido algo bem mais grave. Já
ex is te  um inquér i to  na  Po l í c ia  C iv i l  pa ra
responsabi l izar os culpados pelo acidente e
precisamos verificar as relações de trabalho também",
finalizou.

Site: https://www.zecasoares.com/2020/10/05/litia-diz-

que-houve-falha-de-seguranca-no-mix-mateus/
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Prateleira do Supermercado Mateus estava
instável antes do desabamento

 

BLOG NETO FERREIRA. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Um vídeo, gravado na semana passada, mostra que
uma prateleira do supermercado, no Vinhais, onde foi
registrada uma tragédia na sexta-feira (2), apresentava
instabilidade dias antes do desabamento.

Segundo um funcionário do supermercado, que
preferiu não se identificar à reportagem do Fantástico
da TV Globo, a prateleira em questão tinha sido
remanejada sem ser desmontada, o que teria deixado
a estrutura instável.

A denúncia do funcionário está sendo apurada pelo
Ministério Público do Maranhão (MP-MA), que deve
anexar o vídeo no inquérito A perícia sobre o ocorrido
deve ficar pronta em 30 dias A Superintendência de
Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP), também, está
investigando o caso para saber se houve imperícia ou
qualquer tipo de negligência que tenha ocasionado o
fato.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/10/prateleira-

do-supermercado-mateus-estava-instavel-antes-do-

desabamento/
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Ministério Público vai investigar queda de
prateleira no Mix Mateus em São Luís

 

BLOG NETO FERREIRA. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Promotoria de Defesa do Consumidor vai investigar
a queda da prate le i ra em uma unidade do
Supermercado Mateus que ocasionou a morte de uma
funcionária e deixou 8 feridos na última sexta-feira (2),
no Vinhais, em São Luís.

A informação foi confirmada por meio de nota emitida
pelo órgão ministerial.

"O Ministério Público do Estado (MP-MA), por meio
da Promotoria de Defesa do Consumidor, instaurará
um inquérito civil público para investigar o acidente de
consumo, ocorrido no Supermercado Mateus, no
Vinhais, nesta sexta-feira (2.10.2020). O MP-MA
manifesta solidariedade à família da funcionária
Elayne Rodrigues, que morreu na noite de sexta-feira
no cumprimento de seu trabalho, e às pessoas feridas
em decorrência do acidente."

Ainda de acordo com a Promotoria, a investigação
criminal do acidente ficará a cargo da Delegacia do
Consumidor.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/10/ministerio-

publico-vai-investigar-queda-de-prateleira-no-mix-

mateus-em-sao-luis/
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Houve falha de segurança no Mateus, diz
promotora

 

BLOG ANTÔNIO MARTINS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de Defesa do Consumidor, Lít ia
Cavalcante disse em entrevista ao Ponto Final, na
Rádio Mirante AM que houve uma grande falha do Mix
Atacarejo Mateus, no procedimento de transferência
da prateleira que desabou e matou uma colaboradora
e deixou oito pessoas deridas.

"O que eu observei ali é que no deslocamento da
prateleira houve uma falha muito grande na
transferência dela. Nós temos agora que verificar as
condições de segurança desses supermecados hoje.
A nossa promotoria sempre trabalha na prevenção e
neste caso fica claro que houve uma falha do
supermercado. A morte da funcionária foi muito triste,
imaginem vocês que poderia ter ocorrido algo ainda
maior", disse.

Segundo Lí t ia  Cavalcante,  a  c i rcu lação de
empilhadeiras que é algo comum no supermercados é
algo perigoso e que essa situação terá que ser revista,
mesmo com as normas existente.

"Essa questão das empilhadeiras eu acho altamente
perigoso. É um carrinho no supermercado em
movimento enquanto os consumidores estão dentro do
supermercados. Temos que verificar as normas, mas
essa é uma questão que leva muito perigo aos
consumidores e tudo será revisto", explicou.

Lítia disse que Ministério Público investigará as
relações de trabalho e segurança no local e que já
existe um inquérito na Polícia Civil que vai apontar os
culpados pelo acidente com vítima fatal.

"Desde sexta-feira estamos acompanhando esse
evento e hoje estamos instaurando uma Ação Civil
para apurar tudo o que houve em busca de repação,
pois ali poderia ter acontecido algo bem mais grave. Já
ex is te  um inquér i to  na  Po l í c ia  C iv i l  pa ra
responsabi l izar os culpados pelo acidente e
precisamos verificar as relações de trabalho também",
finalizou.

Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/houve-

falha-de-seguranca-no-mateus-diz-promotora/
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Lítia diz que houve falha de segurança no
Mix Mateus

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de de Defesa do Consumidor, Lítia
Cavalcante disse em entrevista ao Ponto Final, na
Rádio Mirante AM que houve uma grande falha do Mix
Atacarejo Mateus, no procedimento de transferência
da prateleira que desabou e matou uma colaboradora
e deixou oito pessoas feridas.

"O que eu observei ali é que no deslocamento da
prateleira houve uma falha muito grande na
transferência dela. Nós temos agora que verificar as
condições de segurança desses supermercados hoje.
A nossa promotoria sempre trabalha na prevenção e
neste caso fica claro que houve uma falha do
supermercado. A morte da funcionária foi muito triste,
imaginem vocês que poderia ter ocorrido algo ainda
maior", disse.

Segundo Lí t ia  Cavalcante,  a  c i rcu lação de
empilhadeiras que é algo comum no supermercados é
algo perigoso e que essa situação terá que ser revista,
mesmo com as normas existente.

"Essa questão das empilhadeiras eu acho altamente
perigoso. É um carrinho no supermercado em
movimento enquanto os consumidores estão dentro do
supermercados. Temos que verificar as normas, mas
essa é uma questão que leva muito perigo aos
consumidores e tudo será revisto", explicou.

Lítia disse que Ministério Público investigará as
relações de trabalho e segurança no local e que já
existe um inquérito na Polícia Civil que vai apontar os
culpados pelo acidente com vítima fatal.

"Desde sexta-feira estamos acompanhando esse
evento e hoje estamos instaurando uma Ação Civil
para apurar tudo o que houve em busca de reparação,
pois ali poderia ter acontecido algo bem mais grave. Já
ex is te  um inquér i to  na  Po l í c ia  C iv i l  pa ra
responsabi l izar os culpados pelo acidente e
precisamos verificar as relações de trabalho também",
finalizou.

Ouça a entrevista completa.

Site:

https://imirante.com/miranteam/noticias/2020/10/05/litia-

diz-que-houve-falha-de-seguranca-no-mix-mateus.shtml
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Lítia diz que houve falha de segurança no
Mix Mateus

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de de Defesa do Consumidor, Lítia
Cavalcante disse em entrevista ao Ponto Final, na
Rádio Mirante AM que houve uma grande falha do Mix
Atacarejo Mateus, no procedimento de transferência
da prateleira que desabou e matou uma colaboradora
e deixou oito pessoas feridas.

"O que eu observei ali é que no deslocamento da
prateleira houve uma falha muito grande na
transferência dela. Nós temos agora que verificar as
condições de segurança desses supermercados hoje.
A nossa promotoria sempre trabalha na prevenção e
neste caso fica claro que houve uma falha do
supermercado. A morte da funcionária foi muito triste,
imaginem vocês que poderia ter ocorrido algo ainda
maior", disse.

Segundo Lí t ia  Cavalcante,  a  c i rcu lação de
empilhadeiras que é algo comum no supermercados é
algo perigoso e que essa situação terá que ser revista,
mesmo com as normas existente.

"Essa questão das empilhadeiras eu acho altamente
perigoso. É um carrinho no supermercado em
movimento enquanto os consumidores estão dentro do
supermercados. Temos que verificar as normas, mas
essa é uma questão que leva muito perigo aos
consumidores e tudo será revisto", explicou.

Lítia disse que Ministério Público investigará as
relações de trabalho e segurança no local e que já
existe um inquérito na Polícia Civil que vai apontar os
culpados pelo acidente com vítima fatal.

"Desde sexta-feira estamos acompanhando esse
evento e hoje estamos instaurando uma Ação Civil
para apurar tudo o que houve em busca de reparação,
pois ali poderia ter acontecido algo bem mais grave. Já
ex is te  um inquér i to  na  Po l í c ia  C iv i l  pa ra
responsabi l izar os culpados pelo acidente e
precisamos verificar as relações de trabalho também",
finalizou.

Ouça a entrevista completa.

Site:

https://imirante.com/miranteam/noticias/2020/10/05/litia-

diz-que-houve-falha-de-seguranca-no-mix-mateus.shtml
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Policial militar e outros 6 são presos por
roubo de carga

 

EXTRA / MA - POLICIA - pág.: 08. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Sete suspeitos de roubo de carga com grande valor
comercial foram presos por uma operação do Grupo
de Repressão ao Crime Organizado (Greco), do
Ministério Público do Piauí, nesta sexta (2). Os
investigados são Edvaldo Gomes Silva (cabo da
Polícia Militar), Paulo Henrique Costa Dias (conhecido
como "Paulo Pintor) metalúrgico), Charles da Silva
Albuquerque, Francisco Marcelo de Sousa, Wellyton
de Sousa, Railton Uchôa de Carvalho e Francisco
Miguel Vieira.

O cabo PM Edvaldo era lotado no Quartel do
Comando Gera l  (QCG).  Um segundo PM -
assassinado em julho deste ano-também teria
participação no esquema criminoso.

Os presos são investigados por tentativa de roubo de
uma carga de cobre da Equatorial Piauí, avaliada em
R$ 1 milhão,o roubo de uma carga de celulares de
uma transportadora [ambos em abril], além de golpes
em pessoas que buscavam um site de compra e
vendas para comercializar veículos. O inquérito policial
é presidido pelo delegado Laércio Evangelista.

1



Candidatura de Ricardo Murad a prefeito de
Coroatá é impugnada por coligação de

Edimar Franco
 

BLOG DO MINARD. Seg, 5 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

A Coligação "Unidos pela Mudança de Coroatá",
formada pelos partidos Republicanos, PSL, PSB, PSC
e PL, impugnou as candidaturas de Ricardo Murad
(PSDB) a prefeito de Coroatá e do seu vice, Cícero
Rodrigues (PODEMOS).

A Ação Judicial, protocolada no último dia 02/10,
argumenta que os impugnados não preenchem os
requisitos legais para que os pedidos de registro sejam
deferidos.

Entre as causas para a impugnação de Ricardo Murad
pesam a existência de várias condenações no âmbito
do Tribunal de Constas do Estado, com irregularidades
que conf iguram ato doloso de improbidade
administrativa .

Segundo a Ação, Ricardo também omitiu da sua
declaração de bens seu real patrimônio, bem como
deixou de juntar a certidão de objeto e pé dos
processos que ele responde na Justiça, certidão
obrigatória para registro da candidatura.

Além disso, o comprovante de alfabetização anexado
no pedido de registro de candidatura não possui
validade formal em razão de desobediência ao
disposto no § 5º do art. 27 da Resolução 23.609 do
TSE.

"Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve se
atentar às regras do jogo" argumentam os advogados
Tiago Amorim e Nayana Galdino, responsáveis pela
impugnação. Eles explicam que vários critérios
previstos na legislação e em Resoluções do TSE não
foram observados.

Em relação a Cícero Rodrigues da Si lva, a
impugnação refere-se ao não preenchimento dos
requisitos legais. Segundo a peça, não consta na Ata
da convenção a escolha de Cícero pelo seu partido
para concorrer ao cargo de vice-prefeito.

" Analisando a ata da convenção do PODEMOS,
verifica-se que restou desatendido requisito essencial,
qual seja, a deliberação pelos filiados presentes que o
partido faria parte da coligação majoritária com seu
filiado concorrendo a vice-prefeito ", reforçam os

advogados.

Além disso, Cícero Rodrigues e o seu partido não
supriram as irregularidades dentro do prazo.

Do Blog do Jonh Cutrim

Site: https://blogdominard.com.br/2020/10/candidatura-

de-ricardo-murad-a-prefeito-de-coroata-e-impugnada-

por-coligacao-de-edimar-franco/
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Coroatá: Candidatura de Ricardo Murad a
prefeito é impugnada por coligação de

Edimar Franco
 

BLOG JOHN CUTRIM. Seg, 5 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

John Cutrim

A Coligação "Unidos pela Mudança de Coroatá",
formada pelos partidos Republicanos, PSL, PSB, PSC
e PL, impugnou os pedidos de candidaturas de
Ricardo Murad (PSDB) a prefeito de Coroatá e do seu
vice, Cícero Rodrigues (PODEMOS).

A Ação Judicial, protocolada no último dia 02/10,
argumenta que os impugnados não preenchem os
requisitos legais para que os pedidos de registro sejam
deferidos.

Entre as causas para a impugnação de Ricardo Murad
pesam a existência de várias condenações no âmbito
do Tribunal de Constas do Estado, com irregularidades
insanáveis que configuram ato doloso de improbidade
administrativa.

Segundo a Ação, Ricardo também omitiu da sua
declaração de bens seu real patrimônio, bem como
deixou de juntar a certidão de objeto e pé dos
processos que ele responde na Justiça, certidão
obrigatória para registro da candidatura.

Além disso, o comprovante de alfabetização anexado
no pedido de registro de candidatura não possui
validade formal em razão de desobediência ao
disposto no § 5º do art. 27 da Resolução 23.609 do
TSE.

"Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve se
atentar às regras do jogo" argumentam os advogados
Tiago Amorim e Nayana Galdino, responsáveis pela
impugnação. Eles explicam que vários critérios
previstos na legislação e em Resoluções do TSE não
foram observados.

Em relação a Cícero Rodrigues da Si lva, a
impugnação refere-se ao não preenchimento dos
requisitos legais. Segundo a peça, não consta na Ata
da convenção a escolha de Cícero pelo seu partido
para concorrer ao cargo de vice-prefeito.

"Analisando a ata da convenção do PODEMOS,
verifica-se que restou desatendido requisito essencial,
qual seja, a deliberação pelos filiados presentes que o

partido faria parte da coligação majoritária com seu
filiado concorrendo a vice-prefeito", reforçam os
advogados.

Além disso, Cícero Rodrigues e o seu partido não
supriram as irregularidades dentro do prazo.

Site: https://johncutrim.com.br/coroata-candidatura-de-

ricardo-murad-a-prefeito-e-impugnada-por-coligacao-de-

edimar-franco/
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Maranhão chega a 175.753 casos e 3.807
mortos por Covid-19

 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Seg, 5 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Por G1 MA - São Luís, MA

O Maranhão chegou a 175.753 casos e 3.807 mortos
pelo novo coronavírus (Covid-19), nesta segunda-feira
(5). Nas últimas 24 horas, foram registrados 365 novos
casos e 11 óbitos pela doença.

O número de recuperados pela doença no Maranhão
subiu e chegou a 167.126. (Confira algumas histórias
de recuperados pela doença no estado no fim desta
reportagem)

Dos novos casos, 103 foram na Grande Ilha (São Luís,
São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), 18
em Imperatriz e 238 nos demais municípios do
estado. O estado possui 4.899 casos sob suspeita.

Ao todo, foram registrados 11 óbitos por Covid-19 nas
cidades de Matinha (1), Alcântara (1), Chapadinha (1),
Lajeado Novo (1), Esperantinópolis (1), São Luís (2),
Codó (2) e Imperatriz (2). Nenhum óbito foi registrado
nas últimas 24 horas.

Até o momento, o estado tem 4.820 pacientes em
tratamento, 4.503 estão em isolamento domiciliar, 194
internados em enfermarias e 123 em leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).

Desde o início da pandemia, 3.579 profissionais da
saúde foram infectados pela Covid-19 e deste
número, 3.496 se recuperaram e 65 morreram. No
estado, já foram realizados 392.843 testes para a
doença, sendo que 214.435 foram descartados.

Leitos de UTI para a Covid-19 na Grande São Luís

Leitos clínicos para a Covid-19 na Grande São Luís

Leitos de UTI para a Covid-19 em Imperatriz

Leitos clínicos para a Covid-19 em Imperatriz

Leitos de UTI para a Covid-19 nas demais regiões

Leitos clínicos para a Covid-19 nas demais regiões

Após passar dois meses internado com a Covid-19, o
idoso Graciliano Pereira dos Santos recebeu uma
grande festa por se recuperar da doença e receber
alta no Hospital Dr. Genésio Rêgo, em São Luís.

A comemoração contou com a participação de
familiares e da equipe médica do hospital. Aos 68
anos, Graciliano é aposentado e ficou conhecido pelo
seu carisma com todos os profissionais de saúde.

Aos 101 anos, a idosa Regina Coelho Guiné foi mais
uma maranhense que venceu a Covid-19 em São
Luís. Os sinais iniciais de infecção pela doença como
febre e indisposição, foram percebidos por um dos
filhos da idosa.

Dona Regina passou por um exame de testagem onde
foi comprovado o diagnóstico. Após o tratamento, a
resposta imunológica foi surpreendente e chamou a
atenção dos médicos e familiares da idosa, já que ela
estava em recuperação de uma cirurgia no fêmur.

Luzia Angelita Costa Almeida, de 73 anos, recebeu
alta da Covid-19 e reencontrou a família após 90 dias
internada no Hospital Universitário da UFMA, em São
Luís.

A paciente foi a segunda pessoa com Covid-19 a dar
entrada no hospital e também era a que estava a mais
tempo internada. Segundo o HUUFMA, o tratamento
da idosa exigiu diversos esforços da equipe de saúde,
além da força e superação da paciente para vencer as
dificuldades.

Flávia Cristina Abreu de Almeida, de 49 anos, recebeu
alta com grande festa no Hospital Universitário, em
São Luís. Ela ficou 34 dias internada com a Covid-19 e
saiu chorando e agradecendo os profissionais de
saúde.

A maranhense foi a última pessoa internada em uma
das duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que o
HUUFMA mantinha apenas para pacientes com Covid-
19, e que foi desativada.

Após ficar internada durante um mês e 22 dias, a
paciente Celma Rodrigues, de 61 anos, ganhou uma
nova vida depois de receber alta do Hospital Dr.
Genésio Rêgo.

Quando ela deu entrada no hospital, seus pulmões
estavam com 92% de comprometimento. Ao todo,
foram 31 dias internada em um leito de UTI e outros
21 dias na enfermaria até vencer a Covid-19.
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ASSUNTOS AFINS

Aos 102 anos, o idoso Francisco Pereira Leite que
mora no município  de Tuntum,  é  um dos
maranhenses que venceram o novo coronavírus. Ele
que nunca havia ido ao médico, descobriu que estava
infectado ao ir par São Luís tratar de problemas nos
pulmões.

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da
Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como
lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço
descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca
com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e
jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem
que as mãos estejam limpas.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/10/05/ma

ranhao-chega-a-175753-casos-e-3807-mortos-por-covid-

19.ghtml
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Retomada das aulas presenciais na rede
estadual não deve acontecer neste ano

 

EXTRA / MA - GERAL - pág.: 04. Seg, 5 de Outubro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Nesta sexta-feira (2), o governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCDoB), afirmou em entrevista coletiva
que não é viável o retorno das aulas presenciais na
rede estadual este ano. Segundo Dino, a maioria das
famílias e dos profissionais de educação continuam
inseguros e não desejam a retomada das aulas nesse
momento.

O cenário para 2021 é recuperar a perda de conteúdo
dos alunos da rede estadual, fazendo uma espécie de
revisão para os estudantes do 9° ano do ensino
fundamental das redes municipais e eventualmente
das redes particulares.

Sobre o coronavírus, segundo o governador, o
estado está há 105 dias consecutivos com taxa de
contágio abaixo de 1 em relação ao vírus, trajetória
dedinante aos casos ativos, desde o ápice da
pandemia no primeiro semestre deste ano.

No que se refere a óbitos, já algumas semanas o
Maranhão permanece no patamar da estabilidade
baixa, se mantendo na média móvel, porém continua a
haver perdas.

De acordo com Flávio Dino,  o governo vai
disponibilizar a 2° fase do inquérito sorológico,
realizado pela Secretária de Estado da Saúde (SES),
para verificar a imunidade coletiva, que se dá quando
grande parte da população já teve contato com o vírus
e desenvolveu imunidade. Ou seja, criou uma barreira
natural à propagação do vírus.

"Lembrando que o inquérito sociológico não é uma
análise censitária, nós não testamos a população
inteira. Infelizmente no Brasil não houve condições
para isto e praticamente nenhum país do mundo
conseguiu fazer por uma série de problemas, como
deficiência de produção de testes", explicou o
governador.

Os dados do inquérito sorológico, segundo o
governador, vão dar uma estimativa do quadro real do
coronavírus no Maranhão, que é fundamental para
definir a conduta do estado no primeiro semestre de
2021, no que se refere a prevenção e as medidas
assistenciais.

Flávio Dino ressaltou que o inquérito será feito entre
os dias 19 e 30 de outubro.

Sobre a produção de vacina contra o novo
coronavírus, o governador apontou que só é possível
ter no Brasil, quando a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) autorizar a técnica, de modo que
não é possível nenhum estado brasileiro comprar
vacinas que não existem ainda.

Ainda durante a coletiva, o governador destacou o
desempenho dos postos de trabalho no Maranhão,
entre os meses de janeiro e agosto de 2020, e
ponderou o fato de que o estado está na terceira
posição no que se refere ao saldo positivo de
empregos no Brasil, mesmo diante do cenário da
Covid-19.
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RÁDIO JOVEMPAN NEWS  1340 AM / SÃO LUIS / MA - JORNAL DA MANHÃ - SÃO LUIS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2020/10/05/RDIOJOVEMPAN

NEWS1340AMSOLUISMA-05.59.11-06.15.37-

1601902460.mp3
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Lítia Cavalcante diz que houve falha de
segurança no Mix Mateus

 

BLOG NETO FERREIRA. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de de Defesa do Consumidor, Lítia
Cavalcante disse em entrevista ao Ponto Final, na
Rádio Mirante AM, que houve uma grande falha do
Mix Atacarejo Mateus,  no procedimento de
transferência da prateleira que desabou e matou uma
colaboradora e deixou oito pessoas feridas.

"O que eu observei ali é que no deslocamento da
pra te le i ra  houve  uma fa lha  mu i to  g rande
natransferência dela. Nós temos agora que verificar as
condições de segurança desses supermercados hoje.
A nossa promotoria sempre trabalha na prevenção e
neste caso fica claro que houve uma falha do
supermercado. A morte da funcionária foi muito triste,
imaginem vocês que poderia ter ocorrido algo ainda
maior", disse.

Segundo Lí t ia  Cavalcante,  a  c i rcu lação de
empilhadeiras que é algo comum no supermercados é
algo perigoso e que essa situação terá que ser revista,
mesmo com as normas existente. "Essa questão das
empilhadeiras eu acho altamente perigoso. É um
carrinho no supermercado em movimento enquanto os
consumidores estão dentro do supermercados. Temos
que verificar as normas, mas essa é uma questão que
leva muito perigo aos consumidores e tudo será
revisto", explicou.

Lítia disse que Ministério Público investigará as
relações de trabalho e segurança no local e que já
existe um inquérito na Polícia Civil que vai apontar os
culpados pelo acidente com vítima fatal. "Desde sexta-
feira estamos acompanhando esse evento e hoje
estamos instaurando uma Ação Civil para apurar tudo
o que houve em busca de reparação, pois ali poderia
ter acontecido algo bem mais grave. Já existe um
inquérito na Polícia Civil para responsabilizar os
culpados pelo acidente e precisamos verificar as
relações de trabalho também", finalizou.

Do Estado

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site: http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/10/litia-

cavalcante-diz-que-houve-falha-de-seguranca-no-mix-

mateus/

1

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/10/litia-cavalcante-diz-que-houve-falha-de-seguranca-no-mix-mateus/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/10/litia-cavalcante-diz-que-houve-falha-de-seguranca-no-mix-mateus/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/10/litia-cavalcante-diz-que-houve-falha-de-seguranca-no-mix-mateus/


Ministério Público vai investigar o
Supermercado Mateus

 

BLOG MARRAPÁ. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por:  Leandro S. Miranda

A promotora de justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, instaurou inquérito civil
nesta segunda-feira, 5, para investigar o desabamento
no supermercado Mateus, ocorrido na última sexta-
feira, 2, em São Luís. O objetivo é buscar um reparo
aos consumidores vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda
da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabilidade da empresa é objetiva. Vamos ouvir
as vítimas, testemunhas e os representantes da rede"
afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O
Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verifique as condições das
prateleiras nos supermercados que adotam essa
modalidade. Precisamos verificar se há alguma
normativa a respeito do uso de empilhadeiras durante
o horário de atendimento ao público. Essa situação
não garante a segurança do consumidor, tanto que
houve esse desabamento".

Site: https://marrapa.com/2020/10/ministerio-publico-vai-

investigar-o-supermercado-mateus/
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Mateus Mix: promotora do Consumidor diz
que há "uma negligência absurda da rede de

supermercados"
 

BLOG LUIS CARDOSO - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti (foto abaixo), instaurou
inquérito civil nesta segunda-feira, 5, para investigar o
desabamento no supermercado Mateus, ocorrido na
última sexta-feira, 2, em São Luís. O objetivo é buscar
um reparo aos consumidores vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda
da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabilidade da empresa é objetiva. Vamos ouvir
as vítimas, testemunhas e os representantes da rede"
afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O
Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verifique as condições das
prateleiras nos supermercados que adotam essa
modalidade. Precisamos verificar se há alguma
normativa a respeito do uso de empilhadeiras durante
o horário de atendimento ao público. Essa situação
não garante a segurança do consumidor, tanto que
houve esse desabamento".

Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.

Site: https://luiscardoso.com.br/ministerio-publico-

ma/2020/10/mateus-mix-promotora-do-consumidor-diz-

que-ha-uma-negligencia-absurda-da-rede-de-

supermercados/
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MPMA instaura investigação sobre
desabamento no supermercado Mateus

 

BLOG JOHN CUTRIM. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

John Cutrim

A promotora de justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, instaurou inquérito civil
nesta segunda-feira, 5, para investigar o desabamento
no supermercado Mateus, ocorrido na última sexta-
feira, 2, em São Luís. O objetivo é buscar um reparo
aos consumidores vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda
da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabilidade da empresa é objetiva. Vamos ouvir
as vítimas, testemunhas e os representantes da rede"
afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O
Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verifique as condições das
prateleiras nos supermercados que adotam essa
modalidade. Precisamos verificar se há alguma
normativa a respeito do uso de empilhadeiras durante
o horário de atendimento ao público. Essa situação
não garante a segurança do consumidor, tanto que
houve esse desabamento".

Site: https://johncutrim.com.br/mpma-instaura-

investigacao-sobre-desabamento-no-supermercado-

mateus/
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Denúncia escabrosa! Candidato a prefeito de
Bacuri possui dois CPF's (Política)

 

BLOG ILHA REBELDE. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Este blog recebeu uma série de denúncias e
investigou alguns fatos baseado nas provas de tais
denúncias. Na primeira etapa da investigação,
encontrou um verdadeiro e perigoso ninho de
centopeias!

Destrinchando de forma mais clara e coerente,
identificamos que o candidato a prefeito de Bacuri, o
empresário Márcio Flávio dos Santos Abreu,
conhecido como "Márcio Hominho" possui nada mais
nada menos que dois CPF's.

Foi feita uma pesquisa cuidadosa e apurando a
denúncia que o blog recebeu através de seus leitores
do município de Bacuri, identificamos que o mesmo,
além de envolvimentos extremamente dúbios, o
empresário coleciona uma série de engodos e dispõe
de atravessadores que trabalham em prol de seus
ambiciosos desejos.

Fontes de outros blogs pesquisados, mostraram
denuncias inclusive no Ministério Público, as quais
evidenciam processos que tramitam no judiciário
maranhense com relatórios de auditoria produzidos
pela Controladoria-Geral da União (CGU), que é
responsável pela defesa do patrimônio público,
transparência e combate à corrupção, através do
Governo Federal.

Este blog identificou também que o candidato a
prefeito de Bacuri, em um processo que ele responde
na vara cível, sob a acusação de dar calote na
Universidade Ceuma ao realizar um pagamento com
dois cheques sem fundos, que consta no referido
processo um CPF atribuído ao seu nome com
endereço na capital, e um outro documento localizado
pelo blog, que é uma declaração da própria receita do
empresário e também candidato a prefeito de Bacuri,
Márcio Flávio dos Santos Abreu, atribuindo a si, outro
número de CPF, diferente do que antes declarara, o
que é inconcebível, pois, como pode um candidato a
prefeito, que inclusive, como já mostrado, responde a
processos na justiça, apresentar dois CPF's? Um fato
pra lá de curioso!

O blog tentou entrar em contato com o candidato,
porem sem sucesso. Fica dessa forma, aberto para
que o mesmo possa se manifestar sobre tais
acusações baseadas nas provas apresentadas,
inclusive com contratos celebrados entre sua empresa

e a Secretaria Municipal de Educação, assinados no
Diário Oficial, no final do ano passado, e em outro
processo na capital, o mesmo aparece com outro CPF.

Com a palavra, o Ministério Público Eleitoral - MPE,
que deve apurar qual dos CPF's apresentados é de
fato o verdadeiro registro do então candidato a prefeito
de Bacuri, Márcio Hominho.

Site: https://ilharebelde.com/p/denuncia-escabrosa-

candidato-a-prefeito-de-bacuri-possui-dois-cpfs/
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MPE ingressa com pedido de impugnação de
candidatura de Ildon Marques em Imperatriz

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

A Promotoria Eleitoral da 33ª Zona de Imperatriz
ingressou, em 3 de outubro, com Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura (AIRC) contra o candidato
a prefeito pelo Partido Progressista, Ildon Marques.

Formulada pelo titular da Promotoria, Sandro Pofahl
Bíscaro, a AIRC é baseada em condenação por ato de
improbidade administrativa com trânsito em julgado
na Justiça Federal, resultando na suspensão dos
direitos políticos do candidato por seis anos. Também
fundamentam a manifestação a rejeição de contas
junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), em três
ocasiões.

CONDENAÇÃO ANTERIOR

A condenação foi motivada pelo uso de produtos para
merenda escolar em 4,5 mil cestas de Natal e a
realização de confraternização de final de ano. Com
base na suspensão dos direitos políticos, em 2018, o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia considerado
Marques inelegível, impedindo-o de concorrer ao
cargo de deputado federal.

Para o promotor eleitoral, deferir o registro da atual
cand ida tu ra  de  I l don  Marques  v io la r ia  as
determinações do TSE quanto à mesma condenação,
sem que tenha ocorrido nenhuma alteração jurídica
desde então.

Além disso, a condenação de Marques já transitou em
julgado, em novembro de 2017, no Superior Tribunal
de Justiça (STJ), e no Supremo Tribunal Federal
(STF), em 4 de outubro de 2019. "O candidato está,
portanto, inelegível", relata o representante do
Ministério Público Eleitoral.

REJEIÇÃO DE CONTAS

Outra base da solicitação do MPE são as três
prestações de contas julgadas irregulares e
transitadas em julgado junto ao TCU, com implicação
eleitoral. Uma delas se refere a uma ação de incentivo
ao combate às carências nutricionais, do Fundo
Nacional de Saúde (FNS), no valor de R$ 959,9 mil, no
período de novembro de 1998 a dezembro de 2000.

Foram rejeitadas, ainda, as contas relativas ao

Convênio nº 504/2003, firmado pela Prefeitura de
Imperatriz com o FNS, que previa apoio técnico e
financeiro para construção de unidade de saúde, no
valor de R$ 732 mil, dos quais R$ 655,5 mil foram
repassados pelo Fundo. A contrapartida do Município
foi R$ 66,5 mil.

O convênio n° 40/2000 também teve contas
reprovadas. O acordo foi firmado entre a Secretaria de
Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, e
o Município. Os objetivos incluíam elaboração de
projetos, levantamento de estudos para criar um banco
de dados, recuperar a vegetação nativa da região e
implementar políticas ambientais. O valor foi R$ 149,6
mil, dos quais R$ 136,6 mil foram repassados pelo
governo federal.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/10/mpe-

ingressa-com-pedido-de-impugnacao.html

1

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/10/mpe-ingressa-com-pedido-de-impugnacao.html
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/10/mpe-ingressa-com-pedido-de-impugnacao.html


ITINGA DO MARANHÃO: Após pedido do
Ministério Público, Justiça aumenta pena de

condenado por feminicídio
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

Com base em pedido formulado pelo Ministério
Público, os desembargadores da 3ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiram, por
unanimidade, na última sexta-feira, 28, aumentar a
pena de Juvenal Ribeiro da Silva Filho, condenado
pelo homicídio triplamente qualificado da esposa. O
pedido foi formulado pelo promotor de justiça Tiago
Quintanilha, da Promotoria de Itinga do Maranhão,
município onde ocorreu o crime.

Juvenal Ribeiro foi condenado, em outubro de 2018,
por júri popular, a cumprir uma pena de 13 anos de
reclusão pelo assassinato da esposa, ocorrido em
maio de 2017. Com o deferimento do pedido do
MPMA, a pena foi acrescida em quatro anos e seis
meses, passando, assim, a um total de 17 a

nos e meio de reclusão a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.

No recurso, o Ministério Público alegou as condições
em que  ocor re ram o  c r ime ,  bem como o
comportamento que Juvenal tinha em relação a sua
esposa. De acordo com as testemunhas ouvidas ao
longo do processo, Juvenal era agressivo, ciumento,
fazia uso constante de bebidas alcoólicas, agredia
fisicamente a esposa, assim como a ameaçou várias
vezes. Também foi apontado pelo Ministério Público
que a vítima foi morta enquanto dormia, não tendo,
portanto, chance de defesa.

Sobre o processo de dosimetria da pena, referente ao
cálculo do tempo de reclusão que deverá ser
cumprido, o Ministério Público apontou que, em
razão do comportamento de Juvenal, assim como as
ameaças que fez à esposa, a pena-base deveria ser
fixada em 14 anos de prisão. O tempo de prisão nesse
primeiro aspecto de análise penal foi fixado em 12
anos.

Em relação ao cálculo da pena intermediária, que leva
em consideração os agravantes e atenuantes, foram
consideradas duas qualificadoras que aumentaram a
pena em dois anos, totalizando 14 anos. Como
atenuante, foi levado em consideração o fato de o

acusado ter

confessado o crime. A confissão levou a pena a sofrer
uma diminuição de um ano.

O Ministério Público argumentou que a confissão do
acusado não deveria ter sido considerada como
atenuante no cálculo da pena, em razão do caráter
hediondo do crime, bem como da impossibilidade de
defesa da vítima.

Decisão

Na decisão foi apontado que, no cálculo da pena-base,
não foram observados todos os ângulos do exame de
culpabilidade, como a premeditação do crime, tendo o
marido esperado a esposa dormir para concretizar o
homicídio. De acordo com os desembargadores, a
premeditação do crime é um fator de acréscimo da
pena-base.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/10/itinga-

do-maranhao-apos-pedido-do.html
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MPMA instaura investigação sobre
desabamento no supermercado Mateus

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

A promotora de justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, instaurou inquérito civil
nesta segunda-feira, 5, para investigar o desabamento
no supermercado Mateus, ocorrido na última sexta-
feira, 2, em São Luís. O objetivo é buscar um reparo
aos consumidores vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda
da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabilidade da empresa é objetiva. Vamos ouvir
as vítimas, testemunhas e os representantes da rede"
afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O
Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verifique as condições das
prateleiras nos supermercados que adotam essa
modalidade. Precisamos verificar se há alguma
normativa a respeito do uso de empilhadeiras durante
o horário de atendimento ao público. Essa situação
não garante a segurança do consumidor, tanto que
houve esse desabamento".

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/10/mpma-

instaura-investigacao-sobre.html
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MP instaura inquérito sobre desabamento
que matou uma jovem no Mateus

 

BLOG DO MINARD. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, instaurou inquérito civil
nesta segunda-feira, 5, para investigar o desabamento
de prateleiras no Mix Mateus, no bairro Vinhais,
ocorrido na última sexta-feira, 2, em São Luís. O
objetivo é buscar um reparo aos consumidores
vítimas.

" Existe uma situação grave, uma negligência absurda
da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabilidade da empresa é objetiva. Vamos ouvir
as vítimas, testemunhas e os representantes da rede"
afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O
Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verifique as condições das
prateleiras nos supermercados que adotam essa
modalidade. Precisamos verificar se há alguma
normativa a respeito do uso de empilhadeiras durante
o horário de atendimento ao público. Essa situação
não garante a segurança do consumidor, tanto que
houve esse desabamento".

O grave acidente ocorrido no Mix Mateus da Curva do
90, deixou oito pessoas feridas e provocou a morte da
colaboradora Elane de Oliveira Rodrigues, de 19 anos.

Site: https://blogdominard.com.br/2020/10/mp-instaura-

inquerito-sobre-desabamento-que-matou-uma-jovem-no-

mateus/
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Após pedido do Ministério Público, Justiça
aumenta pena de condenado por feminicídio

em Itinga do Maranhão
 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com base em pedido formulado pelo Ministério
Público, os desembargadores da 3ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiram, por
unanimidade, na última sexta-feira (2), aumentar a
pena de Juvenal Ribeiro da Silva Filho, condenado
pelo homicídio triplamente qualificado da esposa. O
pedido foi formulado pelo promotor de Justiça Tiago
Quintanilha, da Promotoria de Itinga do Maranhão,
município onde aconteceu o crime.

Juvenal Ribeiro foi condenado, em outubro de 2018,
por júri popular, a cumprir uma pena de 13 anos de
reclusão pelo assassinato da esposa, que aconteceu
em maio de 2017. Com o deferimento do pedido do
MP-MA, a pena foi acrescida em quatro anos e seis
meses, passando, assim, a um total de 17 anos e meio
de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime
fechado.

No recurso, o Ministério Público alegou as condições
em que aconteceram o cr ime, bem como o
comportamento que Juvenal tinha em relação a sua
esposa. De acordo com as testemunhas ouvidas ao
longo do processo, Juvenal era agressivo, ciumento,
fazia uso constante de bebidas alcoólicas, agredia
fisicamente a esposa, assim como a ameaçou várias
vezes. Também foi apontado pelo Ministério Público
que a vítima foi morta enquanto dormia, não tendo,
portanto, chance de defesa.

Sobre o processo de dosimetria da pena, referente ao
cálculo do tempo de reclusão que deverá ser
cumprido, o Ministério Público apontou que, em
razão do comportamento de Juvenal, assim como as
ameaças que fez à esposa, a pena-base deveria ser
fixada em 14 anos de prisão. O tempo de prisão nesse
primeiro aspecto de análise penal foi fixado em 12
anos.

Em relação ao cálculo da pena intermediária, que leva
em consideração os agravantes e atenuantes, foram
consideradas duas qualificadoras que aumentaram a
pena em dois anos, totalizando 14 anos. Como
atenuante, foi levado em consideração o fato de o
acusado ter confessado o crime. A confissão levou a
pena a sofrer uma diminuição de um ano.

O Ministério Público argumentou que a confissão do
acusado não deveria ter sido considerada como
atenuante no cálculo da pena, em razão do caráter
hediondo do crime, bem como da impossibilidade de
defesa da vítima.

Decisão

Na decisão, foi apontado que, no cálculo da pena-
base, não foram observados todos os ângulos do
exame de culpabilidade, como a premeditação do
crime, tendo o marido esperado a esposa dormir para
concret izar o homicídio.  De acordo com os
desembargadores, a premeditação do crime é um fator
de acréscimo da pena-base.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2020/10/apos-

pedido-do-ministerio-publico.html
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Em São Luís, MP-MA instaura investigação
sobre desabamento no supermercado Mateus

 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, instaurou inquérito civil
nes ta  segunda- fe i ra  (5) ,  para  invest igar  o
desabamento no supermercado Mateus, que
aconteceu na última sexta-feira (2), em São Luís. O
objetivo é buscar um reparo aos consumidores
vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda
da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabilidade da empresa é objetiva. Vamos ouvir
as vítimas, testemunhas e os representantes da rede"
afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O
Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verifique as condições das
prateleiras nos supermercados que adotam essa
modalidade. Precisamos verificar se há alguma
normativa a respeito do uso de empilhadeiras durante
o horário de atendimento ao público. Essa situação
não garante a segurança do consumidor, tanto que
houve esse desabamento".

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2020/10/em-sao-luis-

mp-ma-instaura-investigacao.html
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VÍDEO! Negligência do Grupo Mateus no
caso do desabamento de prateleiras resultou

na morte da jovem Elane (Polícia)
 

BLOG DO LUÍS PABLO. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Luís Pablo

Um fato muito grave foi revelado ontem, dia 4, na
reportagem do Fantástico, da TV Globo, sobre o caso
do desabamento de prateleiras no Mix Mateus da
Curva do 90, em São Luís-MA.

A reportagem mostrou um funcionário da rede de
supermercado, que preferiu não ser identificado,
dizendo que uma das estantes foi trocada de lugar
sem que fosse desmontada, o que teria deixado a
estrutura instável (como mostra o vídeo abaixo).

A declaração do funcionário revela que houve
negligência por parte do Grupo do Mateus. Um
inquérito do Ministério Público vai apurar a denúncia
desse funcionário.

Nas imagens de uma câmera de segurança do
supermercado mostram o momento em que as cinco
prateleiras de dez metros de altura desabam umas
sobre as outras, na última sexta-feira (2).

A negligência de um dos maiores supermercados de
São Luís-MA, resultou na morte da jovem de 21 anos
Elane Rodrigues e ainda deixou oito pessoas feridas.

CLIQUE E VEJA A REPORTAGEM DO FANTÁSTICO:

Site: https://luispablo.com.br/policia/2020/10/video-

negligencia-do-grupo-mateus-no-caso-do-desabamento-

de-prateleiras-resultou-na-morte-da-jovem-elane/
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Lítia Cavalcante aponta falha de segurança
no acidente do Mateus (Polícia)

 

BLOG DO LUÍS PABLO. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Luís Pablo

A promotora de Defesa do Consumidor, Lít ia
Cavalcante, informou nesta segunda-feira, 5, que
houve uma falha de segurança durante o processo de
transferência da prateleira que acarretou no acidente
ocorrido no Supermercado Mix Mateus Atacarejo,
causando a morte de uma funcionária e oito pessoas
feridas.

A confirmação da causa, no entanto, ainda depende
de laudo do Instituto de Criminalística (ICRIM).

"Nesse caso, tudo aponta que tenha tido negligência
ou imprudência, mas isso tudo vai ser comprovado
através do laudo do ICRIM. Então, nesse aspecto
criminal existe um trabalho grande, porque tem que
ser individualizada a autoria do delito. Tudo isso tem
que ser feito através de uma investigação policial",
explicou a promotora.

Mesmo sem o laudo, o Ministério Público vai
instaurar um inquérito para atuar no aspecto civil que
se trata das indenizações por acidente de consumo.

Segundo Lítia, o Ministério Público também vai
acompanhar o inquérito da Polícia Civil que já está em
andamento.

O objetivo é apontar os culpados pelo acidente. Ainda
não há previsão para a divulgação do laudo do
Instituto de Criminalística (ICRIM).

"A partir de segunda-feira, o Ministério Público vai
atuar para apurar esse reparo. No crime, a gente
espera a conclusão do inquérito para propor ação
penal", diz a promotora.

Ainda de acordo com Lítia Cavalcante, o Ministério
Público deve iniciar inspeções em todos os mercados
de segmento de atacado em São Luís visando fazer
vistorias de prevenção.

Site: https://luispablo.com.br/policia/2020/10/litia-

cavalcante-aponta-falha-de-seguranca-no-acidente-do-

mateus/
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MP do Maranhão instaura investigação sobre
desabamento no supermercado Mateus

 

BLOG DO GILBERTO LIMA - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

GILBERTO LIMA

A promotora de justiça de Defesa do Consumidor de

São Luís, Lítia Cavalcanti, instaurou inquérito civil
nesta segunda-feira (5) para

investigar o desabamento no supermercado Mateus,
ocorrido na última sexta-feiraem

São Luís. O objetivo é buscar um reparo aos
consumidores vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda

da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabil idade da empresa é

objetiva. Vamos ouvir as vítimas, testemunhas e os
representantes da rede"

afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O

Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verif ique as

condições das prateleiras nos supermercados que
adotam essa modalidade.

Precisamos verificar se há alguma normativa a
respeito do uso de empilhadeiras

durante o horário de atendimento ao público. Essa
situação não garante a

segurança do consumidor, tanto que houve esse
desabamento".

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

maranhao-instaura-investigacao.html
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MP do Maranhão instaura investigação sobre
desabamento no supermercado Mateus

 

BLOG DO GILBERTO LIMA - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

GILBERTO LIMA

A promotora de justiça de Defesa do Consumidor de

São Luís, Lítia Cavalcanti, instaurou inquérito civil
nesta segunda-feira (5) para

investigar o desabamento no supermercado Mateus,
ocorrido na última sexta-feiraem

São Luís. O objetivo é buscar um reparo aos
consumidores vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda

da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabil idade da empresa é

objetiva. Vamos ouvir as vítimas, testemunhas e os
representantes da rede"

afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O

Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verif ique as

condições das prateleiras nos supermercados que
adotam essa modalidade.

Precisamos verificar se há alguma normativa a
respeito do uso de empilhadeiras

durante o horário de atendimento ao público. Essa
situação não garante a

segurança do consumidor, tanto que houve esse
desabamento".

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

maranhao-instaura-investigacao.html
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MPMA instaura investigação sobre
desabamento no supermercado Mateus

 

BLOG DIEGO EMIR. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, instaurou inquérito civil
nesta segunda-feira, 5, para investigar o desabamento
no supermercado Mateus, ocorrido na última sexta-
feira, 2, em São Luís. O objetivo é buscar um reparo
aos consumidores vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda
da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabilidade da empresa é objetiva. Vamos ouvir
as vítimas, testemunhas e os representantes da rede",
afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O
Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verifique as condições das
prateleiras nos supermercados que adotam essa
modalidade. Precisamos verificar se há alguma
normativa a respeito do uso de empilhadeiras durante
o horário de atendimento ao público. Essa situação
não garante a segurança do consumidor, tanto que
houve esse desabamento".

Site: http://diegoemir.com/2020/10/mpma-instaura-

investigacao-sobre-desabamento-no-supermercado-

mateus/
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MPMA instaura investigação sobre
desabamento no supermercado Mateus

 

BLOG CUNHA SANTOS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, instaurou inquérito civil
nesta segunda-feira, 5, para investigar o desabamento
no supermercado Mateus, ocorrido na última sexta-
feira, 2, em São Luís. O objetivo é buscar um reparo
aos consumidores vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda
da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabilidade da empresa é objetiva. Vamos ouvir
as vítimas, testemunhas e os representantes da rede"
afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O
Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verifique as condições das
prateleiras nos supermercados que adotam essa
modalidade. Precisamos verificar se há alguma
normativa a respeito do uso de empilhadeiras durante
o horário de atendimento ao público. Essa situação
não garante a segurança do consumidor, tanto que
houve esse desabamento".

Site: https://cunha.home.blog/2020/10/05/mpma-instaura-

investigacao-sobre-desabamento-no-supermercado-

mateus/
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Justiça aumenta pena de condenado por
feminicídio em Itinga do Maranhão

 

PORTAL GUARÁ / MA. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com base em pedido formulado pelo Ministério
Público, os desembargadores da 3ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiram, por
unanimidade, na última sexta-feira, 28, aumentar a
pena de Juvenal Ribeiro da Silva Filho, condenado
pelo homicídio triplamente qualificado da esposa. O
pedido foi formulado pelo promotor de justiça Tiago
Quintanilha, da Promotoria de Itinga do Maranhão,
município onde ocorreu o crime.

Juvenal Ribeiro foi condenado, em outubro de 2018,
por júri popular, a cumprir uma pena de 13 anos de
reclusão pelo assassinato da esposa, ocorrido em
maio de 2017. Com o deferimento do pedido do
MPMA, a pena foi acrescida em quatro anos e seis
meses, passando, assim, a um total de 17 anos e meio
de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime
fechado.

No recurso, o Ministério Público alegou as condições
em que  ocor re ram o  c r ime ,  bem como o
comportamento que Juvenal tinha em relação a sua
esposa. De acordo com as testemunhas ouvidas ao
longo do processo, Juvenal era agressivo, ciumento,
fazia uso constante de bebidas alcoólicas, agredia
fisicamente a esposa, assim como a ameaçou várias
vezes. Também foi apontado pelo Ministério Público
que a vítima foi morta enquanto dormia, não tendo,
portanto, chance de defesa.

Sobre o processo de dosimetria da pena, referente ao
cálculo do tempo de reclusão que deverá ser
cumprido, o Ministério Público apontou que, em
razão do comportamento de Juvenal, assim como as
ameaças que fez à esposa, a pena-base deveria ser
fixada em 14 anos de prisão. O tempo de prisão nesse
primeiro aspecto de análise penal foi fixado em 12
anos.

Em relação ao cálculo da pena intermediária, que leva
em consideração os agravantes e atenuantes, foram
consideradas duas qualificadoras que aumentaram a
pena em dois anos, totalizando 14 anos. Como
atenuante, foi levado em consideração o fato de o
acusado ter confessado o crime. A confissão levou a
pena a sofrer uma diminuição de um ano.

O Ministério Público argumentou que a confissão do
acusado não deveria ter sido considerada como
atenuante no cálculo da pena, em razão do caráter

hediondo do crime, bem como da impossibilidade de
defesa da vítima.

Decisão

Na decisão foi apontado que, no cálculo da pena-base,
não foram observados todos os ângulos do exame de
culpabilidade, como a premeditação do crime, tendo o
marido esperado a esposa dormir para concretizar o
homicídio. De acordo com os desembargadores, a
premeditação do crime é um fator de acréscimo da
pena-base.

Site: https://portalguara.com/apos-pedido-do-ministerio-

publico-justica-aumenta-pena-de-condenado-por-

feminicidio/
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MPMA instaura investigação sobre
desabamento no supermercado Mateus

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, instaurou inquérito civil
nesta segunda-feira, 5, para investigar o desabamento
no supermercado Mateus, ocorrido na última sexta-
feira, 2, em São Luís. O objetivo é buscar um reparo
aos consumidores vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda
da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabilidade da empresa é objetiva. Vamos ouvir
as vítimas, testemunhas e os representantes da rede"
afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O
Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verifique as condições das
prateleiras nos supermercados que adotam essa
modalidade. Precisamos verificar se há alguma
normativa a respeito do uso de empilhadeiras durante
o horário de atendimento ao público. Essa situação
não garante a segurança do consumidor, tanto que
houve esse desabamento".

Site: https://omaranhense.com/mpma-instaura-

investigacao-sobre-desabamento-no-supermercado-

mateus/
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MPE pede impugnação da candidatura de
Ildon Marques

 

O IMPARCIAL ON/LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da Redação

A Promotoria Eleitoral da 33ª Zona de Imperatriz
ingressou na última sexta-feira (3), com Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura contra o
candidato a prefei to I ldon Marques (Part ido
Progressista).

Anteriormente o candidato foi condenado pela Justiça
Federal por ato de improbidade administrativa. Por
conta disso, os direitos políticos do candidato foram
suspensos por seis anos. Além disso, o MPE
argumenta que o Ildon teve suas contas rejeitadas
junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), em três
ocasiões

De acordo com o Ministério Público do Maranhão,
a condenação foi motivada pelo uso de produtos para
merenda escolar em 4,5 mil cestas de Natal e a
realização de confraternização de final de ano. Com
base na suspensão dos direitos políticos, em 2018, o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia considerado
Marques inelegível, impedindo-o de concorrer ao
cargo de deputado federal.

Além disso, a condenação de Marques já transitou em
julgado, em novembro de 2017, no Superior Tribunal
de Justiça (STJ), e no Supremo Tribunal Federal
(STF), em 4 de outubro de 2019.

Outra base da solicitação do MPE são as três
prestações de contas julgadas irregulares junto ao
TCU, com implicação eleitoral. Uma delas se refere a
uma ação de incentivo ao combate às carências
nutricionais, do Fundo Nacional de Saúde (FNS), no
valor de R$ 959,9 mil, no período de novembro de
1998 a dezembro de 2000.

Além dessa, foram rejeitadas, ainda, as contas
relativas ao Convênio nº 504/2003, firmado pela
Prefeitura de Imperatriz com o FNS, que previa apoio
técnico e financeiro para construção de unidade de
saúde, no valor de R$ 732 mil, dos quais R$ 655,5 mil
foram repassados pelo Fundo. A contrapartida do
Município foi R$ 66,5 mil.

O convênio n° 40/2000 também teve contas
reprovadas. O acordo foi firmado entre a Secretaria de
Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, e
o Município. Os objetivos incluíam elaboração de

projetos, levantamento de estudos para criar um banco
de dados, recuperar a vegetação nativa da região e
implementar políticas ambientais. O valor foi R$ 149,6
mil, dos quais R$ 136,6 mil foram repassados pelo
governo federal.

Site: https://oimparcial.com.br/politica/2020/10/mpe-
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MPMA instaura investigação sobre
desabamento no supermercado Mateus

 

JORNAL PEQUENO / ON LINE / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 5 de Outubro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora de justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti , instaurou inquérito civil
nesta s egunda-fei ra,  5 ,  para invest igar o
desabamento no supermercado Mateus , ocorrido na
última sexta-feira, 2 , em São Luís . O objetivo é
buscar um reparo aos consumidores vítimas.

"Existe uma situação grave, uma negligência absurda
da rede de supermercados. Na área cível, a
responsabilidade da empresa é objetiva. Vamos ouvir
as vítimas, testemunhas e os representantes da rede"
afirmou Lítia Cavalcanti.

Ela destacou a importância da prevenção. "O
Ministério Público  vai solicitar ao Corpo de
Bombeiros para que verifique as condições das
prateleiras nos supermercados que adotam essa
modalidade. Precisamos verificar se há alguma
normativa a respeito do uso de empilhadeiras durante
o horário de atendimento ao público. Essa situação
não garante a segurança do consumidor, tanto que
houve esse desabamento".

Site: https://jornalpequeno.com.br/2020/10/05/mpma-

instaura-investigacao-sobre-desabamento-no-

supermercado-mateus/
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