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CPI dos Combustíveis aponta evidências de
cartel em postos de SL
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A Comissão parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Combustíveis encerrou as atividades nesta sexta-feira,
9. Um relatório foi apresentado com indícios de
formação de cartel em 29 corredores na Ilha de São
Luís.

A comissão enviou o parecer para órgãos como o
Ministério Público Estadual, o Procon e a Defensoria
Púb l ica  do  Estado para  que as  eventua is
irregularidades tenham investigação aprofundada.

A CPI dos Combustíveis acabou atuando somente na
Ilha de São Luís, onde estão concentrados 186 postos.
Destes, com a contribuição da equipe técnica do
Procon, 156 foram fiscalizados. Outros 28, no entanto,
não fo i  possível  ter  conclusão por fa l ta de
documentação dos empresár ios.

Por meio de depoimentos e fiscalizações do Procon, a
CPI chegou à conclusão de que há indícios de
formação de cartel nos quatro municípios da Grande
São Luís.

Segundo indica o parecer do deputado Roberto Costa
(MDB), relator da CPI, há uma "coincidência" de
preços e aumento destes em 29 corredores de
diferentes bairros dos municípios da Ilha.

"É notória a semelhança de preços nos corredores da
Grande Ilha, o aumento de preços pelos postos antes
mesmo do anúncio de aumento da refinaria, assim
como a demora na redução dos preços quando há
redução na refinaria", diz trecho do relatório.

Sobre os preços prat icados nos postos de
combustíveis, em depoimento na CPI, o presidente do
Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis,
Leopoldo Correa dos Santos, deixou claro que a lei de
mercado que rege os preços praticados nos postos do
Maranhão.

Segundo ele, ao prestar depoimento na CPI, "o
aumento ou a redução do preço da mercadoria é uma
decisão que cabe ao próprio dono de posto,
considerando custos (que envolve o próprio preço
praticado pela Petrobras, alíquotas de impostos
estaduais e federais), necessidade de fazer promoção"
e seguindo a lei de mercado.

A conclusão de possível prática de cartel e a

necessidade de investigação mais aprofundada por
órgãos competentes como Ministério Público
Estadual e Federal, Polícia Federal, Defensoria
Pública do Estado, Procon, Agência Nacional do
Petróleo, Delegacia de Defesa do Consumidor e
ainda Secretaria de Segurança Pública, Delegacia da
Receita Federal e ainda Conselho Administrativo de
Defesa Econômica.

As recomendações foram seguidas ainda de
sugestões para que alíquotas do Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sejam
reduzidas e que o combustível passe a ser um produto
essencial e não mais supérfluo como previsto em lei
vigente. Esta recomendação foi feita para a Secretaria
Estadual de Fazenda (Sefaz).

Como recomendação para o governo estadual, a CPI
pede que a gestão estadual cr ie "norma ou
encaminhamento de projeto de lei à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão para que promova
a pesquisa de preços dos combustíveis e de gás
liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial,
padrão P13, no território do Estado, bem como nos
encaminhamentos pertinentes aos órgãos, autoridades
e secretarias estaduais".

Investigação O presidente da CPI, deputado Duarte
Júnior (PSB), ao término da votação do relatório de
Roberto Costa, disse que a rede de postos Joyce teve
sua análise comprometida quanto à questão fiscal, em
quase sua totalidade, por conta das inconsistências na
apresentação das notas de compra e venda de
combustíveis.

"A CPI cumpriu seu papel e estamos pedindo que o
senhor  Jos iva l  Cavalcant i  S i lva,  conhecido
comoPacovan, e sua filha adotiva, Rafaely Carvalho,
continuem sendo investigados em inquéritos no âmbito
da Justiça, uma vez que há fortes indícios de fraude",
afirmou Duarte Júnior, lembrando que Rafaely entrou
em contradição no seu depoimento, deixando claro
que atuava apenas como laranja de Pacovan.

Sobre as inconsistências em relação à rede Joyce de
Pacovan foram recomendadas para que órgãos como
o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Polícia
Federal, Ministério Público do Estado e Federal além
da Secretaria de Segurança possa relacionar os dados
organizados na CPI com processo que Pacovan e sua
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filha adotiva, Rafaely Carvalho, respondem.

O processo diz respeito a investigações sobre o
funcionamento de esquema de agiotagem e
"organização criminosa, com recrutamento de pessoas
para a constituição de empresas individuais ou em
sociedade; branqueamento de capitais de origem ilícita
por meio de uma atividade lícita (empresas de revenda
de combustível, material de construção e veículos) que
movimentam vultosas quantias de origem ilegal;
revenda de mercadorias não declaradas ao fisco
(sonegação fiscal) e atividades paralelas criminosas,
como a prática de usura, com envolvimento de
políticos ou candidatos a cargo eletivos".

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/07/10

/
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CPI pede investigação de "Cartel de Preços"
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A Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovou, por
unanimidade, nesta sexta-feira (09), o Relatório Final
das investigações que têm por finalidade, apurar
possíveis abusos e crimes relacionados à venda de
combustíveis, no Maranhão. Após a aprovação, o
relatório foi enviado para que os órgãos competentes
tomem as providências necessárias.

Entre os encaminhamentos dados pelo relatório, há
um direcionamento à Secretaria de Estado da
Fazenda, representada Secretário Marcellus Ribeiro,
para que tome ciência da não emissão regular de nota
fiscal por 28 (vinte e oito) dos 186 (cento e oitenta e
seis) postos da Grande Ilha.

Quanto às questões fiscais, a Rede de Postos Joyce,
teve sua análise comprometida em quase sua
total idade, por conta das inconsistências na
apresentação das notas de compra e venda de
combustíveis.

Contudo, para tais irregularidades também foi
solicitado para que diversos órgãos de polícia,
continuem as investigação, a fim de que sejam
tomadas as medidas jur íd icas cabíveis e a
responsabilização criminal dos administradores da
Rede de Postos Joyce, Rafaely de Jesus Souza e de
Josi-val Cavalcante (Pacovan), por possíveis crimes
cometidos. No que se refere à prática de Cartel,
recomenda-se ao Ministério Público, Defensoria
Pública e Procon aprofundem as investigações nos 29
corredores de postos, onde as apurações apontaram
um série de indícios relacionados à combinação de
preços e aumentos abusivos. Recomenda-se ainda
que se faça um incentivo fiscal ao ICMS da gasolina,
nos mesmos moldes do que já ocorre com o gás de
coz inha.  Por  f im,  que se ja  reconhec ida  a
essencialidade da gasolina, por meio da legislação.
Participaram da votação do relatório final da CPI dos
Combustíveis, o Presidente, Deputado Duarte Jr, O
Relator,  Deputado Roberto Costa, além dos
Deputados Ariston, Carlinhos Florêncio, Zito Rolim,
Wellington do Curso, Ciro Neto e Ricardo Rios.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/07/4403
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Aprovado relatório final da CPI dos
Combustíveis - ATOS, FATOS E

BARATOS
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A CPI dos Combustíveis aprovou, por unanimidade,
nessa sexta-feira (9) o relatório final das investigações
que têm por finalidade apurar possíveis abusos e
crimes relacionados à venda de combustíveis no
Maranhão. Após a aprovação, o relatório foi enviado
para que os órgãos competentes tomem as
providências necessár ias.

Entre os encaminhamentos dados pelo relatório,
apresentado pelo deputado Roberto Costa (MDB) há
um direcionamento à Secretaria de Estado da
Fazenda para que tome ciência da não emissão
regular de nota fiscal por 28 dos 186 postos da Grande
Ilha.

Recomenda-se ainda que se faça um incentivo fiscal
para redução da alíquota do ICMS da gasolina, nos
mesmos moldes como já ocorre com o gás de cozinha.

Por fim, que seja reconhecida a essencialidade da
gasolina, por meio da legislação, posto que,
atualmente, ela está relacionada junto com itens
supérfluos como lanchas, rodas de liga leve e jóias.

Quanto às questões fiscais, a Rede de Postos Joyce,
teve sua análise comprometida em quase sua
total idade, por conta das inconsistências na
apresentação das notas de compra e venda de
combustíveis.

Contudo, para tais irregularidades também foi
solicitado para que diversos órgãos de polícia,
continuem as investigações, a fim de que sejam
tomadas as medidas jur íd icas cabíveis e a
responsabilização criminal dos administradores da
Rede de Postos Joyce, Rafaely de Jesus Souza e de
Josival Cavalcante (Pacovan), por possíveis crimes
cometidos.

No que se refere à prática de Cartel, recomenda-se ao
Ministério Público, Defensoria Pública e Procon
aprofundem as investigações nos 29 corredores de
postos, onde as apurações apontaram uma série de
indícios relacionados à combinação de preços e
aumentos abusivos.

Os trabalhos, presididos pelo deputado Duarte Júnior
(PR), foram iniciados em 15 de março deste ano,
tendo sido encerrados dentro do prazo previsto de 120
dias.

"A CPI cumpriu seu papel e estamos pedindo que o
senhor Josival Cavalcante Silva, conhecido como
Pacovan, e sua filha adotiva, Rafaely Cavalcante,
continuem sendo investigados em inquéritos no âmbito
da Justiça, uma vez que há fortes indícios de fraude",
afirmou Duarte Júnior, lembrando que Rafaely entrou
em contradição no seu depoimento, dando a entender
que atuava apenas como "laranja de Pacovan".

Duarte e Roberto Costa destacaram que as
constatações chegarão à Justiça, acreditando que a
Defensoria Pública, o Procon e o Ministério Público
deverão impetrar uma ação civil pública para reduzir
o preço de
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MPMA firma TAC com Município para
reforma das unidades de saúde
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A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Zé Doca
firmou, em 30 de junho, Termo de Ajustamento de
Conduta com o Município de Governador Newton Bello
(termo judiciário da referida comarca), para a adoção,
por parte da administração municipal, de medidas de
infraestrutura, saneamento e logística, objetivando
garantir a eficiente prestação de serviço público na
área da saúde. No acordo, o Executivo municipal se
comprometeu a reformar, no prazo de 60 dias, todas
as Unidades Básicas de Saúde existentes em
Governador Newton Bello e, no prazo de 180 dias, a
Unidade Mista e o Hospital Municipal.

Assinaram o acordo a promotora de justiça Rita de
Cássia Pereira Souza e o prefeito Roberto Silva
Araújo.

CLÁUSULAS

O Município deverá lançar edital com o objetivo de
contratar empresa para realizar as obras de reforma,
com prazo de término do trâmite de 90 dias. As
reformas devem incluir a revisão e a adequação das
instalações hidráulicas, elétricas e do esgotamento
sanitário; pintura do teto, portas e janelas; troca do
piso e reforma dos banheiros, dotando as unidades de
condições para o regular funcionamento.

Até o dia 30 de julho, a Prefeitura de Governador
Newton Bello deve informar a data de início da reforma
e aquisição de móveis e utensílios utilizados nos
prédios das unidades de saúde.

A administração municipal se comprometeu também a
adquirir regularmente medicamentos, insumos e
suprimentos descartáveis; realizar a manutenção dos
equipamentos; adquirir uniformes e equipamentos de
segurança para os funcionários; instalar a climatização
artificial nos setores dos prédios de saúde, onde
houver necessidade. Outro compromisso do Município
foi efetivar o controle de frequência dos servidores
municipais.

SANÇÕES

Em caso de descumprimento de quaisquer das
obrigações previstas no TAC, o Município estará
sujeito ao pagamento de multa no valor de R$ 1 mil
por dia de atraso, limitada ao valor equivalente a 200
dias, a ser encaminhada ao Fundo Estadual de

Proteção dos Direitos Difusos.

Está previsto ainda o pagamento de multa no valor de
R$ 500, pessoalmente pelo prefeito, por dia de atraso
no cumprimento das obrigações previstas. O valor
também deve ser revertido ao Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos Difusos.

A impossibilidade de implantação de qualquer
compromisso assumido no acordo deverá ser
comunicada ao Ministério Público. A instituição
ministerial deverá fiscalizar todas as cláusulas do
documento.

VISTORIAS

Nos dias 23, 28 e 29 de junho, a 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Zé Doca realizou vistoria nas
unidades de saúde do município de Governador
Newton Bello, encontrando unidades fechadas durante
o expediente e sem médicos ou enfermeiros. Um
procedimento foi aberto para investigar a situação.

Além disso, o MPMA verificou que muitas unidades
precisam de reformas urgentes por estarem
insalubres, sem ventilação, infestadas de cupim ou
com te lhados  de ter io rados ,  p rec isando de
manutenção.

Diante desse cenário, no dia 30 de junho, foi realizada
uma reunião com os gestores municipais, em que foi
relatado tudo o que foi encontrado e apresentada a
minuta do Termo de Ajustamento de Conduta,
assinada pelo prefeito de Governador Newton Bello.

(Redação e fotos: CCOM-MPMA)

PUBLICIDADE

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=18068
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cartel em postos de SL
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A Comissão parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Combustíveis encerrou as atividades nesta sexta-feira,
9. Um relatório foi apresentado com indícios de
formação de cartel em 29 corredores na Ilha de São
Luís. A comissão enviou o parecer para órgãos como
o Ministério Público Estadual, o Procon e a
Defensoria Pública do Estado para que as eventuais
irregularidades tenham investigação aprofundada.

A CPI dos Combustíveis acabou atuando somente na
Ilha de São Luís, onde estão concentrados 186 postos.
Destes, com a contribuição da equipe técnica do
Procon, 156 foram fiscalizados. Outros 28, no entanto,
não fo i  possível  ter  conclusão por fa l ta de
documentação dos empresár ios.

Por meio de depoimentos e fiscalizações do Procon, a
CPI chegou à conclusão de que há indícios de
formação de cartel nos quatro municípios da Grande
São Luís.

Segundo indica o parecer do deputado Roberto Costa
(MDB), relator da CPI, há uma "coincidência" de
preços e aumento destes em 29 corredores de
diferentes bairros dos municípios da Ilha.

"É notória a semelhança de preços nos corredores da
Grande Ilha, o aumento de preços pelos postos antes
mesmo do anúncio de aumento da refinaria, assim
como a demora na redução dos preços quando há
redução na refinaria", diz trecho do relatório.

Sobre os preços prat icados nos postos de
combustíveis, em depoimento na CPI, o presidente do
Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis,
Leopoldo Correa dos Santos, deixou claro que a lei de
mercado que rege os preços praticados nos postos do
Maranhão.

Segundo ele, ao prestar depoimento na CPI, "o
aumento ou a redução do preço da mercadoria é uma
decisão que cabe ao próprio dono de posto,
considerando custos (que envolve o próprio preço
praticado pela Petrobras, alíquotas de impostos
estaduais e federais), necessidade de fazer promoção"
e seguindo a lei de mercado.

A conclusão de possível prática de cartel e a
necessidade de investigação mais aprofundada por
órgãos competentes como Ministério Público

Estadual e Federal, Polícia Federal, Defensoria
Pública do Estado, Procon, Agência Nacional do
Petróleo, Delegacia de Defesa do Consumidor e
ainda Secretaria de Segurança Pública, Delegacia da
Receita Federal e ainda Conselho Administrativo de
Defesa Econômica.

As recomendações foram seguidas ainda de
sugestões para que alíquotas do Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sejam
reduzidas e que o combustível passe a ser um produto
essencial e não mais supérfluo como previsto em lei
vigente. Esta recomendação foi feita para a Secretaria
Estadual de Fazenda (Sefaz).

Como recomendação para o governo estadual, a CPI
pede que a gestão estadual cr ie "norma ou
encaminhamento de projeto de lei à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão para que promova
a pesquisa de preços dos combustíveis e de gás
liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial,
padrão P13, no território do Estado, bem como nos
encaminhamentos pertinentes aos órgãos, autoridades
e secretarias estaduais".

Investigação

O presidente da CPI, deputado Duarte Júnior (PSB),
ao término da votação do relatório de Roberto Costa,
disse que a rede de postos Joyce teve sua análise
comprometida quanto à questão fiscal, em quase sua
total idade, por conta das inconsistências na
apresentação das notas de compra e venda de
combustíveis.

"A CPI cumpriu seu papel e estamos pedindo que o
senhor Josival Cavalcanti Silva, conhecido como
Pacovan, e sua filha adotiva, Rafaely Carvalho,
continuem sendo investigados em inquéritos no âmbito
da Justiça, uma vez que há fortes indícios de fraude",
afirmou Duarte Júnior, lembrando que Rafaely entrou
em contradição no seu depoimento, deixando claro
que atuava apenas como laranja de Pacovan.

Sobre as inconsistências em relação à rede Joyce de
Pacovan foram recomendadas para que órgãos como
o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Polícia
Federal, Ministério Público do Estado e Federal além
da Secretaria de Segurança possa relacionar os dados
organizados na CPI com processo que Pacovan e sua
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filha adotiva, Rafaely Carvalho, respondem.

O processo diz respeito a investigações sobre o
funcionamento de esquema de agiotagem e
"organização criminosa, com recrutamento de pessoas
para a constituição de empresas individuais ou em
sociedade; branqueamento de capitais de origem ilícita
por meio de uma atividade lícita (empresas de revenda
de combustível, material de construção e veículos) que
movimentam vultosas quantias de origem ilegal;
revenda de mercadorias não declaradas ao fisco
(sonegação fiscal) e atividades paralelas criminosas,
como a prática de usura, com envolvimento de
políticos ou candidatos a cargo eletivos".

Mais

Convocação

Pacovan foi convocado para comparecer à CPI dos
Combustíveis após sua fi lha adotiva, Rafaely
Carvalho, ter garantindo em depoimento na comissão
que apenas emprestou o nome para o empresário em
três postos da Rede Joyce, mas que desconhecia
todas as transações financeiras dos postos e que tudo
é organizado e tratado por Pacovan. No dia do
depoimento, o empresário conseguiu, na Justiça, um
habeas corpus que garantiu a ausência dele na
sessão da CPI sem possibilidade de condução
coercitiva.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/10/cpi-

dos-combustiveis-aponta-evidencias-de-cartel-em-

postos-de-sl/
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Sem comprovar a existência de cartel de
postos, CPI dos Combustíveis apresenta seu

relatório final
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Aquiles Emir

Sem apontar um caso concreto sobre a formação de
cartel no setor de revenda de combustíveis e citando
apenas uma empresa que estaria cometendo
irregularidades, a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) dos Combustíveis, criada pela Assembleia
Legislativa do Maranhão para apurar supostos abusos
e irregularidades no reajuste de preços no Estado,
divulgou nesta o seu relatório final das investigações.
O documento foi enviado aos órgãos de fiscalização e
investigação para que tomem as providências
necessárias, ou seja, nem precisa sua criação.

Os trabalhos, presididos pelo deputado Duarte Júnior
(PR), foram iniciados em 15 de março deste ano,
tendo sido encerrados dentro do prazo previsto de 120
dias. A CPI foi criada quando a Petrobras anunciou
diversos aumentos de combustíveis e seu presidente
acreditava que pudesse intervir no mercado de
petróleo para baixar preço no Maranhão.

Entre os encaminhamentos destacados no relatório
final, os deputados sugerem à Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz) que tome conhecimento da falta de
emissão de notas fiscais por 28 dos 186 postos de
combustíveis em atividade na Região Metropolitana de
São Luís.

No documento, também consta uma sugestão ao
Governo do Estado para que, por meio da Sefaz, crie
mecanismos de incentivo fiscal que possibilitem a
redução da alíquota do ICMS da gasolina, como
ocorre com o gás de cozinha. A peça produzida pelo
relator sugere, ainda, que seja reconhecida a
essencialidade da gasolina, por meio de legislação, já
que o produto, atualmente, está relacionado a outros
itens importantes.

O relatório não faz nenhuma menção à política de
cobrança de impostos, já que o valor sobre o qual
incide o ICMS é arbitrado pelo Governo do Estado.

Inconsistências - Os deputados Duarte Júnior e
Roberto Costa destacaram, ao término da votação,
que a rede de postos Joyce teve sua análise
comprometida quanto à questão fiscal, em quase sua

total idade, por conta das inconsistências na
apresentação das notas de compra e venda de
combustíveis.

"A CPI cumpriu seu papel e estamos pedindo que o
senhor Josival Cavalcante Silva, conhecido como
Pacovan, e sua filha adotiva, Rafaely Cavalcante,
continuem sendo investigados em inquéritos no âmbito
da Justiça, uma vez que há fortes indícios de fraude",
afirmou Duarte Júnior, lembrando que Rafaely entrou
em contradição no seu depoimento, dando a entender
que atuava apenas como "laranja de Pacovan".

Os dois parlamentares também destacaram que as
constatações chegarão à Justiça, acreditando que a
Defensoria Pública, o Procon e o Ministério Público
deverão impetrar uma ação civil pública para reduzir
o preço de combustíveis no Maranhão.

Cartelização - No que se refere à prática de
cartelização, o relatório emitido pela CPI recomenda
aos órgãos para os quais o documento será enviado
que aprofundem as investigações nos 29 corredores
de postos, onde as apurações apontam uma série de
indícios relacionados à combinação de preços e
aumentos abusivos.

Votaram pela aprovação do relatório, além do relator e
do presidente da CPI, os deputados Carlinhos
Florêncio (PCdoB), Zito Rolim (PDT), Ciro Neto (PP),
Wellington do Curso (PSDB) e Ricardo Rios (PDT). O
deputado Ariston Ribeiro (Republicanos), que não
integra a CPI, compôs a mesa dos trabalhos.

No encerramento da reunião, o deputado Wellington
do Curso destacou que a CPI não foi criada para
perseguir ninguém. "Mas para buscar alternativas
visando à redução dos preços dos combustíveis,
identif icar e punir aqueles que usufruíram de
benefícios com os abusos na elevação dos valores
dos produtos", finalizou.

Site: https://maranhaohoje.com/sem-comprovar-a-

existencia-e-cartel-de-postos-cpi-dos-combustiveis-

apresenta-seu-relatorio-final/
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Lançado edital de licitação do serviço de
ferry-boat no Maranhão (Geral | Edital)
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Com informações da assessoria

São Luís - O Governo do Maranhão, através da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB), publicou o edital de Concorrência
Pública nº 001/2021- CSL/ MOB, cujo objeto é a
Concessão do Serviço Público de Transporte
Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, Cargas e
Automóveis de Navegação Marítima entre o Terminal
da Ponta da Espera e o Terminal do Cujupe.

Serão licitados dois lotes com direito de concessão de,
no mínimo, 20 anos, prorrogável por igual período, no
tipo concorrência de melhor oferta de pagamento pela
outorga após qualificação de proposta técnica. Todos
os requisitos legais atinentes foram contemplados,
assim como as expectativas sociais, realizados por
meio de Audiência Pública no dia 18 de março de
2021, às 14h, por videoconferência em decorrência da
pandemia do coronavirus (Covid-19).

Melhorias

O edital de licitação foi elaborado pelos setores
técnicos da MOB, a partir da contribuição da
sociedade, através da audiência pública, dos
apontamentos e notificações da Capitania dos Portos,
Ministério Público, Vigilância Sanitária e Procon a
fim de melhorar a qualidade do serviço.

A abertura de sessão acontecerá no dia 26 de agosto
de 2021, data em que as empresas poderão se
inscrever no edital que está disponível no site da MOB.
As empresas interessadas terão um prazo de 45 dias
para realizar a inscrição.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/10/lanc

ado-edital-de-licitacao-do-servico-de-ferry-boat-no-

maranhao/
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CPI dos Combustíveis aponta evidências de
cartel em postos de SL (Política |

Investigação)
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Carla Lima/Editora de Política

A Comissão parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Combustíveis encerrou as atividades nesta sexta-feira,
9. Um relatório foi apresentado com indícios de
formação de cartel em 29 corredores na Ilha de São
Luís. A comissão enviou o parecer para órgãos como
o Ministério Público Estadual, o Procon e a
Defensoria Pública do Estado para que as eventuais
irregularidades tenham investigação aprofundada.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/10/cpi-

dos-combustiveis-aponta-evidencias-de-cartel-em-
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Deputados aprovam relatório final da CPI
dos Combustíveis (Assembleia MA)
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A CPI dos Combustíveis, instituída pela Assembleia
Legislativa do Maranhão para apurar supostos abusos
e irregularidades no reajuste de preços no Estado,
aprovou, por unanimidade, na manhã desta sexta-feira
(9), o relatório final das investigações, apresentado
pelo relator, deputado Roberto Costa (MDB). O
documento foi enviado aos órgãos de fiscalização e
investigação para que tomem as providências
necessárias.

Os trabalhos, presididos pelo deputado Duarte Júnior
(PR), foram iniciados em 15 de março deste ano,
tendo sido encerrados dentro do prazo previsto de 120
dias.

Entre os encaminhamentos destacados no relatório
final, os deputados sugerem à Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz) que tome conhecimento da falta de
emissão de notas fiscais por 28 dos 186 postos de
combustíveis em atividade na Região Metropolitana de
São Luís.

No documento, também consta uma sugestão ao
Governo do Estado para que, por meio da Sefaz, crie
mecanismos de incentivo fiscal que possibilitem a
redução da alíquota do ICMS da gasolina, como
ocorre com o gás de cozinha. A peça produzida pelo
relator sugere, ainda, que seja reconhecida a
essencialidade da gasolina, por meio de legislação, já
que o produto, atualmente, está relacionado a outros
itens importantes.

Inconsistências

Os deputados Duarte Júnior e Roberto Costa
destacaram, ao término da votação, que a rede de
postos Joyce teve sua análise comprometida quanto à
questão fiscal, em quase sua totalidade, por conta das
inconsistências na apresentação das notas de compra
e venda de combustíveis.

"A CPI cumpriu seu papel e estamos pedindo que o
senhor Josival Cavalcante Silva, conhecido como
Pacovan, e sua filha adotiva, Rafaely Cavalcante,
continuem sendo investigados em inquéritos no âmbito
da Justiça, uma vez que há fortes indícios de fraude",
afirmou Duarte Júnior, lembrando que Rafaely entrou
em contradição no seu depoimento, dando a entender
que atuava apenas como "laranja de Pacovan".

Os dois parlamentares também destacaram que as
constatações chegarão à Justiça, acreditando que a
Defensoria Pública, o Procon e o Ministério Público
deverão impetrar uma ação civil pública para reduzir
o preço de combustíveis no Maranhão.

Cartelização

No que se refere à prática de cartelização, o relatório
emitido pela CPI recomenda aos órgãos para os quais
o documento será enviado que aprofundem as
investigações nos 29 corredores de postos, onde as
apurações apontam uma sér ie  de  ind íc ios
relacionados à combinação de preços e aumentos
abusivos.

Votaram pela aprovação do relatório, além do relator e
do presidente da CPI, os deputados Carlinhos
Florêncio (PCdoB), Zito Rolim (PDT), Ciro Neto (PP),
Wellington do Curso (PSDB) e Ricardo Rios (PDT). O
deputado Ariston Ribeiro (Republicanos), que não
integra a CPI, compôs a mesa dos trabalhos.

No encerramento da reunião, o deputado Wellington
do Curso destacou que a CPI não foi criada para
perseguir ninguém. "Mas para buscar alternativas
visando à redução dos preços dos combustíveis,
identif icar e punir aqueles que usufruíram de
benefícios com os abusos na elevação dos valores
dos produtos", finalizou.

Site: https://oquartopoder.com/politica/assembleia-

ma/deputados-aprovam-relatorio-final-da-cpi-dos-
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CPI dos Combustíveis aponta evidências de
cartel em postos de São Luís
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Carla Lima/O Estado

Relatório da CPI dos Combustíveis constatou indícios
de cartel em postos de combustíveis na Ilha de SL
(Divulgação)

A Comissão parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Combustíveis encerrou as atividades nessa sexta-
feira, 9. Um relatório foi apresentado com indícios de
formação de cartel em 29 corredores na Ilha de São
Luís. A comissão enviou o parecer para órgãos como
o Ministério Público Estadual, o Procon e a
Defensoria Pública do Estado para que as eventuais
irregularidades tenham investigação aprofundada.

A CPI dos Combustíveis acabou atuando somente na
Ilha de São Luís, onde estão concentrados 186 postos.
Destes, com a contribuição da equipe técnica do
Procon, 156 foram fiscalizados. Outros 28, no entanto,
não fo i  possível  ter  conclusão por fa l ta de
documentação dos empresár ios.

Por meio de depoimentos e fiscalizações do Procon, a
CPI chegou à conclusão de que há indícios de
formação de cartel nos quatro municípios da Grande
São Luís.

Segundo indica o parecer do deputado Roberto Costa
(MDB), relator da CPI, há uma "coincidência" de
preços e aumento destes em 29 corredores de
diferentes bairros dos municípios da Ilha.

"É notória a semelhança de preços nos corredores da
Grande Ilha, o aumento de preços pelos postos antes
mesmo do anúncio de aumento da refinaria, assim
como a demora na redução dos preços quando há
redução na refinaria", diz trecho do relatório.

Sobre os preços prat icados nos postos de
combustíveis, em depoimento na CPI, o presidente do
Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis,
Leopoldo Correa dos Santos, deixou claro que a lei de

mercado que rege os preços praticados nos postos do
Maranhão.

Segundo ele, ao prestar depoimento na CPI, "o
aumento ou a redução do preço da mercadoria é uma
decisão que cabe ao próprio dono de posto,
considerando custos (que envolve o próprio preço
praticado pela Petrobras, alíquotas de impostos
estaduais e federais), necessidade de fazer promoção"
e seguindo a lei de mercado.

A conclusão de possível prática de cartel e a
necessidade de investigação mais aprofundada por
órgãos competentes como Ministério Público
Estadual e Federal, Polícia Federal, Defensoria
Pública do Estado, Procon, Agência Nacional do
Petróleo, Delegacia de Defesa do Consumidor e
ainda Secretaria de Segurança Pública, Delegacia da
Receita Federal e ainda Conselho Administrativo de
Defesa Econômica.

As recomendações foram seguidas ainda de
sugestões para que alíquotas do Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sejam
reduzidas e que o combustível passe a ser um produto
essencial e não mais supérfluo como previsto em lei
vigente. Esta recomendação foi feita para a Secretaria
Estadual de Fazenda (Sefaz).

Como recomendação para o governo estadual, a CPI
pede que a gestão estadual cr ie "norma ou
encaminhamento de projeto de lei à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão para que promova
a pesquisa de preços dos combustíveis e de gás
liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial,
padrão P13, no território do Estado, bem como nos
encaminhamentos pertinentes aos órgãos, autoridades
e secretarias estaduais".

Investigação

O presidente da CPI, deputado Duarte Júnior (PSB),
ao término da votação do relatório de Roberto Costa,
disse que a rede de postos Joyce teve sua análise
comprometida quanto à questão fiscal, em quase sua
total idade, por conta das inconsistências na
apresentação das notas de compra e venda de
combustíveis.

"A CPI cumpriu seu papel e estamos pedindo que o
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senhor Josival Cavalcanti Silva, conhecido como
Pacovan, e sua filha adotiva, Rafaely Carvalho,
continuem sendo investigados em inquéritos no âmbito
da Justiça, uma vez que há fortes indícios de fraude",
afirmou Duarte Júnior, lembrando que Rafaely entrou
em contradição no seu depoimento, deixando claro
que atuava apenas como laranja de Pacovan.

Sobre as inconsistências em relação à rede Joyce de
Pacovan foram recomendadas para que órgãos como
o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Polícia
Federal, Ministério Público do Estado e Federal além
da Secretaria de Segurança possa relacionar os dados
organizados na CPI com processo que Pacovan e sua
filha adotiva, Rafaely Carvalho, respondem.

O processo diz respeito a investigações sobre o
funcionamento de esquema de agiotagem e
"organização criminosa, com recrutamento de pessoas
para a constituição de empresas individuais ou em
sociedade; branqueamento de capitais de origem ilícita
por meio de uma atividade lícita (empresas de revenda
de combustível, material de construção e veículos) que
movimentam vultosas quantias de origem ilegal;
revenda de mercadorias não declaradas ao fisco
(sonegação fiscal) e atividades paralelas criminosas,
como a prática de usura, com envolvimento de
políticos ou candidatos a cargo eletivos".

Conseguimos ter acesso a documentos que
comprovam aumentos abusivos e indícios de práticas
de cartel. Não se trata de uma suposição, mas uma
constatação. Logo, esperamos e confiamos que a
justiça decida imediatamente e condene os postos a
reduzirem o valor cobrado , Duarte Júnior, presidente
da CPI dos Combustíveis

Convocação

Pacovan foi convocado para comparecer à CPI dos
Combustíveis após sua fi lha adotiva, Rafaely
Carvalho, ter garantindo em depoimento na comissão
que apenas emprestou o nome para o empresário em
três postos da Rede Joyce, mas que desconhecia
todas as transações financeiras dos postos e que tudo
é organizado e tratado por Pacovan. No dia do
depoimento, o empresário conseguiu, na Justiça, um
habeas corpus que garantiu a ausência dele na
sessão da CPI sem possibilidade de condução
coercitiva.
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Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa
de homicídio e roubo em Brejo-MA

Portal CN1 Foto: Reprodução A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, em conjunto com ...

Suspeito de assassinar o próprio irmão é preso na
zona rural de Araioses-MA

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, preventivamente,
nessa quinta-feira (8), um homem suspeito de
assassinar o próprio irmão, identificado ...

Petrobras aumenta de uma só vez preço da gasolina,
diesel e botijão a partir desta terça-feira (6)

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A Petrobras vai
aumentar de uma só vez os preços da gasolina, diesel
e do gás de botijão (GLP) a partir dest...

Corpo de pastor desaparecido há quatro dias é
encontrado às margens da BR-222 no Maranhão

Foto: Divulgação/PRF O corpo do pastor Moisés
Gomes Lopes, de 56 anos, que estava desaparecido
desde o dia 1º de julho, foi encontrado na ta...

Vereador Itamar Macedo emite Nota de Pesar pelo
falecimento do jovem chapadinhense, Fabrício
Rodrigues de Oliveira

Por Portal CN1 O vereador Itamar Macedo manifesta o
seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem
chapadinhense, Fabrício Rodrigues d...

Por indicação de Olívia Caldas, Associação do
Povoado São João dos Pilões em Brejo-MA, recebe
caminhão do deputado Edilazio Junior

Olívia Caldas estava acompanhada do vereador
Marcelo Rufino e representantes da Associação dos
Artesãos do Povoado São João dos Pilões. motivação
foi a não aceitação do fim do relacionamento conjugal
do aut...

Dois policiais militares morrem vítimas da Covid-19 em
São Luís

Foto: Divulgação/Arquivo pessoal Dois policiais
militares do Maranhão, morreram nesta quarta-feira
(7), por complicações causadas pela Covid...

Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
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Deputados aprovam relatório final da CPI
dos Combustíveis

 

BLOG CUNHA SANTOS. Sáb, 10 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jonaval Medeiros da Cunha Santos

A CPI dos Combustíveis, instituída pela Assembleia
Legislativa do Maranhão para apurar supostos abusos
e irregularidades no reajuste de preços no Estado,
aprovou, por unanimidade, na manhã desta sexta-feira
(9), o relatório final das investigações, apresentado
pelo relator, deputado Roberto Costa (MDB). O
documento foi enviado aos órgãos de fiscalização e
investigação para que tomem as providências
necessárias.

Os trabalhos, presididos pelo deputado Duarte Júnior
(PR), foram iniciados em 15 de março deste ano,
tendo sido encerrados dentro do prazo previsto de 120
dias.

Entre os encaminhamentos destacados no relatório
final, os deputados sugerem à Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz) que tome conhecimento da falta de
emissão de notas fiscais por 28 dos 186 postos de
combustíveis em atividade na Região Metropolitana de
São Luís.

No documento, também consta uma sugestão ao
Governo do Estado para que, por meio da Sefaz, crie
mecanismos de incentivo fiscal que possibilitem a
redução da alíquota do ICMS da gasolina, como
ocorre com o gás de cozinha. A peça produzida pelo
relator sugere, ainda, que seja reconhecida a
essencialidade da gasolina, por meio de legislação, já
que o produto, atualmente, está relacionado a outros
itens importantes.

Inconsistências

Os deputados Duarte Júnior e Roberto Costa
destacaram, ao término da votação, que a rede de
postos Joyce teve sua análise comprometida quanto à
questão fiscal, em quase sua totalidade, por conta das
inconsistências na apresentação das notas de compra
e venda de combustíveis.

"A CPI cumpriu seu papel e estamos pedindo que o
senhor Josival Cavalcante Silva, conhecido como
Pacovan, e sua filha adotiva, Rafaely Cavalcante,
continuem sendo investigados em inquéritos no âmbito
da Justiça, uma vez que há fortes indícios de fraude",
afirmou Duarte Júnior, lembrando que Rafaely entrou
em contradição no seu depoimento, dando a entender

que atuava apenas como "laranja de Pacovan".

Os dois parlamentares também destacaram que as
constatações chegarão à Justiça, acreditando que a
Defensoria Pública, o Procon e o Ministério Público
deverão impetrar uma ação civil pública para reduzir
o preço de combustíveis no Maranhão.

Cartelização

No que se refere à prática de cartelização, o relatório
emitido pela CPI recomenda aos órgãos para os quais
o documento será enviado que aprofundem as
investigações nos 29 corredores de postos, onde as
apurações apontam uma sér ie  de  ind íc ios
relacionados à combinação de preços e aumentos
abusivos.

Votaram pela aprovação do relatório, além do relator e
do presidente da CPI, os deputados Carlinhos
Florêncio (PCdoB), Zito Rolim (PDT), Ciro Neto (PP),
Wellington do Curso (PSDB) e Ricardo Rios (PDT). O
deputado Ariston Ribeiro (Republicanos), que não
integra a CPI, compôs a mesa dos trabalhos.

No encerramento da reunião, o deputado Wellington
do Curso destacou que a CPI não foi criada para
perseguir ninguém. "Mas para buscar alternativas
visando à redução dos preços dos combustíveis,
identif icar e punir aqueles que usufruíram de
benefícios com os abusos na elevação dos valores
dos produtos", finalizou.

Site: https://cunha.home.blog/2021/07/10/deputados-

aprovam-relatorio-final-da-cpi-dos-combustiveis/
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Novo promotor de justiça é designado para a
comarca de Carutapera (Maranhão)
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Celso Almeida

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
designou, nesta segunda-feira, 5, o promotor de
justiça substituto Francisco de Assis Maciel Carvalho
Junior para responder pela comarca de Carutapera.

A designação foi feita após a conclusão da etapa de
ingresso do Curso de Preparação e Aperfeiçoamento
Destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira do
Ministério Público do Maranhão. O treinamento foi
ofertado pela Escola Superior do MPMA, com carga
horária total de 96 horas.

Após a entrada em exercício na comarca, o promotor
de justiça irá realizar outros cursos a fim de concluir
as 180 horas necessárias para a integralização do
vitaliciamento, que deve ser concluído em dois anos
de estágio probatório. Nesse período, ele será
acompanhado e  o r ien tado  pe la  equ ipe  da
Cor regedor ia  Gera l  do  MPMA .

Todo o treinamento é regulado pelo Ato Regulamentar
c o n j u n t o  0 0 2 / 2 0 0 9 - G P G J / C G M P  e  p e l a
Recomendação de caráter geral CNMP-CN nº 1, de 15
de março de 2018.

A segunda etapa é de vitaliciamento e está previsto na
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público após
dois anos de estágio probatório. Durante o exercício
da função no estágio probatório, o promotor de
justiça é avaliado sob aspectos relacionados à
competência funcional, dedicação, discipl ina,
pontual idade e assiduidade.

"Aja com muita tranquilidade. Honre a carreira do
Ministério Público. Fiscalize o que precisa ser
acompanhado e faça seu serviço com a dignidade e o
respeito que a sociedade precisa", aconselhou
Eduardo Nicolau.

Em seguida, Francisco Carvalho Junior agradeceu a
receptividade de toda a administração superior e aos
membros e servidores que ministraram conteúdos em
seu treinamento. "Darei muito orgulho para minha
instituição. Lutei muito para estar aqui e vou honrar o
trabalho do Ministério Público".

Estiveram presentes as procuradoras de justiça
Themis Maria Pacheco de Carvalho (corregedora-

geral), Regina Leite (subprocuradora-geral de justiça
para Assuntos Administrativos), e as promotoras de
justiça Karla Adriana Vieira (diretora da Escola
Superior), Ana Luiza Almeida Ferro (promotora auxiliar
da Escola Superior) e Theresa Muniz de La Iglesia
(chefe de gabinete do PGJ).

Site: https://blogdocelsoalmeida.com/novo-promotor-de-

justica-e-designado-para-a-comarca-de-carutapera
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Deputados aprovam relatório final da CPI
dos Combustíveis (Maranhão)

 

BLOG DO CELSO ALMEIDA / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 10 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Celso Almeida

A CPI dos Combustíveis, instituída pela Assembleia
Legislativa do Maranhão para apurar supostos abusos
e irregularidades no reajuste de preços no Estado,
aprovou, por unanimidade, na manhã desta sexta-feira
(9), o relatório final das investigações, apresentado
pelo relator, deputado Roberto Costa (MDB). O
documento foi enviado aos órgãos de fiscalização e
investigação para que tomem as providências
necessárias.

Os trabalhos, presididos pelo deputado Duarte Júnior
(PR), foram iniciados em 15 de março deste ano,
tendo sido encerrados dentro do prazo previsto de 120
dias.

Entre os encaminhamentos destacados no relatório
final, os deputados sugerem à Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz) que tome conhecimento da falta de
emissão de notas fiscais por 28 dos 186 postos de
combustíveis em atividade na Região Metropolitana de
São Luís.

No documento, também consta uma sugestão ao
Governo do Estado para que, por meio da Sefaz, crie
mecanismos de incentivo fiscal que possibilitem a
redução da alíquota do ICMS da gasolina, como
ocorre com o gás de cozinha. A peça produzida pelo
relator sugere, ainda, que seja reconhecida a
essencialidade da gasolina, por meio de legislação, já
que o produto, atualmente, está relacionado a outros
itens importantes.

Inconsistências

Os deputados Duarte Júnior e Roberto Costa
destacaram, ao término da votação, que a rede de
postos Joyce teve sua análise comprometida quanto à
questão fiscal, em quase sua totalidade, por conta das
inconsistências na apresentação das notas de compra
e venda de combustíveis.

"A CPI cumpriu seu papel e estamos pedindo que o
senhor Josival Cavalcante Silva, conhecido como
Pacovan, e sua filha adotiva, Rafaely Cavalcante,
continuem sendo investigados em inquéritos no âmbito
da Justiça, uma vez que há fortes indícios de fraude",
afirmou Duarte Júnior, lembrando que Rafaely entrou
em contradição no seu depoimento, dando a entender

que atuava apenas como "laranja de Pacovan".

Os dois parlamentares também destacaram que as
constatações chegarão à Justiça, acreditando que a
Defensoria Pública, o Procon e o Ministério Público
deverão impetrar uma ação civil pública para reduzir
o preço de combustíveis no Maranhão.

Cartelização

No que se refere à prática de cartelização, o relatório
emitido pela CPI recomenda aos órgãos para os quais
o documento será enviado que aprofundem as
investigações nos 29 corredores de postos, onde as
apurações apontam uma sér ie  de  ind íc ios
relacionados à combinação de preços e aumentos
abusivos.

Votaram pela aprovação do relatório, além do relator e
do presidente da CPI, os deputados Carlinhos
Florêncio (PCdoB), Zito Rolim (PDT), Ciro Neto (PP),
Wellington do Curso (PSDB) e Ricardo Rios (PDT). O
deputado Ariston Ribeiro (Republicanos), que não
integra a CPI, compôs a mesa dos trabalhos.

No encerramento da reunião, o deputado Wellington
do Curso destacou que a CPI não foi criada para
perseguir ninguém. "Mas para buscar alternativas
visando à redução dos preços dos combustíveis,
identif icar e punir aqueles que usufruíram de
benefícios com os abusos na elevação dos valores
dos produtos", finalizou.

Site: http://blogdocelsoalmeida.com/deputados-

aprovam-relatorio-final-da-cpi-dos-combustiveis
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Ministério Público doa equipamentos de
informática à Policia Civil

 

BLOG DO LEONARDO ALVES / CODÓ /MA - NOTICIAS. Sáb, 10 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leonardo

O Ministério Público do Maranhão, em conjunto com
o Poder Judiciário, obteve dois computadores, uma
impressora e um scanner que foram doados para a
Polícia Civil. Os equipamentos de informática, obtidos
por meio de acordos de não persecução penal, foram
entregues, no dia 24 de junho, às delegacias dos
municípios de Cantanhede e Miranda do Norte.

Durante a doação, representou o MPMA, o promotor
de justiça Márcio Antônio Alves de Oliveira, titular da
comarca de Cantanhede. Pelo Judiciário, esteve
presente o juiz Paulo Nascimento Júnior.

O promotor de justiça Márcio Antônio Alves de
Oliveira, que já exerceu o cargo de oficial da Polícia
Militar e de delegado de Polícia Civil, ressaltou a
importância de equipar as delegacias. "Conheço as
dificuldades logísticas e, por isso, é uma satisfação,
com o apoio do Poder Judiciário, auxiliar a Polícia Civil
no desempenho do seu mister".

Redação: CCOM-MPMA

Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/ministerio-

publico-doa-equipamentos-de-informatica-a-policia-civil/
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PM é preso suspeito do assassinato de sua
namorada
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cúpula da Secretaria de Segurança Pública (SSP)
informou nesta sextafeira, 9, que o cabo da Polícia
Militar, Gilgleidson Pereira Melo, foi preso em Timon e
encaminhado ao presídio militar, em São Luís,
suspeito de ter assassinado sua namorada, Ana
Carolina da Silva Carvalho, de 17 anos. Segundo a
polícia, o corpo da adolescente foi encontrado com
marcas de tiros no tórax, no último dia 5, em um sítio,
no bairro Mocó, em Coroatá, onde residia com o
policial. Este é o 25º caso de feminicídio no Maranhão,
este ano.

O secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela,
e o comandante- geral da Polícia Militar, coronel Pedro
Ribeiro, estiveram em Coroatá na sexta-feira, 9,
acompanhando a investigação do caso, que está sob a
coordenação da chefe do Departamento de
Feminicíd io,  delegada Wanda Moura.

Jefferson Portela declarou que o cabo Gilgleidson
Pereira foi preso em Timon e encaminhado para o
presídio militar, em São Luís.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/07/10
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PM suspeito de matar a ex-namorada é preso
em Coroatá; crime gerou comoção popular
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Jeferson Abreu

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por intermédio
da Superintendência de Homicídios e de Proteção à
Pessoa (SHPP), deu cumprimento no mandado de
prisão preventiva contra o PM Gilgleidson Pereira
Melo, suspeito de matar sua companheira, Ana
Carolina da Silva Carvalho, mais conhecida como
Carol, de 17 anos. Ela foi morta com um tiro na região
do tórax.

O crime aconteceu em Coroatá, na madrugada da
última segunda-feira (5/07), na rua Campo Agrícola, no
bairro Mocó. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Carol
foi encontrado no interior do sítio que residia com
Gilgleidson.

"No decorrer das investigações restou evidenciado que
a mencionada vítima se relacionou com o indiciado
por, aproximadamente, seis meses, e nesse período,
foi vítima de violência doméstica", informou a Polícia
Civil.

A prisão do suspeito foi decretada pela 1ª Vara da
Comarca de Coroatá. O caso continua sendo
investigado pelo Departamento de Feminicídio.

O crime contra a jovem, revoltou os moradores do
município que apontam o ex-namorado e PM como o
principal suspeito. Na manhã desta sexta-feira (09/07)
secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela,
foi até o município e confirmou mudanças no comando
do 24º BPM de Coroatá, além de garantir total apoio
no caso.

Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .

Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/07/pm-

suspeito-de-matar-a-ex-namorada-e-preso-em-coroata-

crime-gerou-comocao-popular/
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PM é preso suspeito do assassinato de sua
namorada (Polícia | Feminicídio)
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Maranhão - A cúpula da Secretaria de Segurança
Pública (SSP) informou nesta sexta-feira, 9, que o
cabo da Polícia Militar, Gilgleidson Pereira Melo, foi
preso em Timon e encaminhado ao presídio militar, em
São Luís, suspeito de ter assassinado sua namorada,
Ana Carolina da Silva Carvalho, de 17 anos. Segundo
a polícia, o corpo da adolescente foi encontrado com
marcas de tiros no tórax, no último dia 5, em um sítio,
no bairro Mocó, em Coroatá, onde residia com o
policial. Este é o 25º caso de feminicídio no Maranhão,
este ano.

Site:
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Polícias Civil e Militar prendem associação
criminosa responsável por arrastões na

cidade de Brejo-MA
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Por Portal CN1

Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Brejo,
juntamente com a Polícia Militar, prenderam em
flagrante na manhã deste sábado (10), quatro
suspeitos pelos roubos praticados nos últimos dias na
cidade de Brejo em lojas, farmácias e transeuntes.

Os policiais recuperaram os bens subtraídos de forma
parcial. De acordo com a polícia, parte dos indivíduos
é de São Luís e estava na cidade para a prática de
delitos, recebendo abrigo de uma traficante.

Os presos foram encaminhados para Chapadinha,
onde permanecerão em cárcere à disposição da
Justiça.
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Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa
de homicídio e roubo em Brejo-MA

Portal CN1 Foto: Reprodução A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, em conjunto com ...

Suspeito de assassinar o próprio irmão é preso na
zona rural de Araioses-MA

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, preventivamente,
nessa quinta-feira (8), um homem suspeito de
assassinar o próprio irmão, identificado ...

Petrobras aumenta de uma só vez preço da gasolina,
diesel e botijão a partir desta terça-feira (6)

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A Petrobras vai
aumentar de uma só vez os preços da gasolina, diesel
e do gás de botijão (GLP) a partir dest...

Corpo de pastor desaparecido há quatro dias é
encontrado às margens da BR-222 no Maranhão

Foto: Divulgação/PRF O corpo do pastor Moisés
Gomes Lopes, de 56 anos, que estava desaparecido
desde o dia 1º de julho, foi encontrado na ta...

Vereador Itamar Macedo emite Nota de Pesar pelo
falecimento do jovem chapadinhense, Fabrício
Rodrigues de Oliveira

Por Portal CN1 O vereador Itamar Macedo manifesta o
seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem
chapadinhense, Fabrício Rodrigues d...

Por indicação de Olívia Caldas, Associação do
Povoado São João dos Pilões em Brejo-MA, recebe
caminhão do deputado Edilazio Junior

Olívia Caldas estava acompanhada do vereador
Marcelo Rufino e representantes da Associação dos
Artesãos do Povoado São João dos Pilões. motivação
foi a não aceitação do fim do relacionamento conjugal
do aut...
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Travesti é assassinada a tiros no interior do
Maranhão
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Fonte: G1 MA

Na madrugada dessa sexta-feira (9), uma travesti,
registrada como Danillo Domingos Cardoso de Sousa,
mas conhecida como Dani , de 27 anos, foi morta a
tiros, na cidade de Açailândia, na Região Tocantina.

O corpo da vítima foi encontrado pela manhã no
loteamento Leolar, pelo vigilante do local. Segundo a
polícia, além do corpo, três cápsulas de munição de
arma de fogo foram encontradas na área.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do
Maranhão, que aguarda o laudo da perícia para saber
se Dani também foi espancada. Além disso, a polícia
investiga a autoria e a motivação do crime.

Ainda de acordo com a polícia, imagens de câmeras
de segurança mostram a travesti sendo jogada no
chão, após um carro parar no local onde o corpo foi
encontrado. A polícia infirmou que Dani teria relatado à
família que estava sofrendo ameaças.

Segundo o delegado Saniel Trovão, que investiga o
caso, a vítima tinha passagem pela polícia por
tentativa de homicídio.
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Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa
de homicídio e roubo em Brejo-MA

Portal CN1 Foto: Reprodução A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, em conjunto com ...

Suspeito de assassinar o próprio irmão é preso na
zona rural de Araioses-MA

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, preventivamente,
nessa quinta-feira (8), um homem suspeito de
assassinar o próprio irmão, identificado ...

Petrobras aumenta de uma só vez preço da gasolina,
diesel e botijão a partir desta terça-feira (6)

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A Petrobras vai
aumentar de uma só vez os preços da gasolina, diesel
e do gás de botijão (GLP) a partir dest...

Corpo de pastor desaparecido há quatro dias é
encontrado às margens da BR-222 no Maranhão

Foto: Divulgação/PRF O corpo do pastor Moisés
Gomes Lopes, de 56 anos, que estava desaparecido
desde o dia 1º de julho, foi encontrado na ta...

Vereador Itamar Macedo emite Nota de Pesar pelo
falecimento do jovem chapadinhense, Fabrício
Rodrigues de Oliveira

Por Portal CN1 O vereador Itamar Macedo manifesta o
seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem
chapadinhense, Fabrício Rodrigues d...

Vereadora Nildinha Teles, emite Nota de Pesar pelo
fa lec imento da sua amiga e vereadora em
Cantanhede-MA, Rosa Uchoa, vítima de Covid-19

Por indicação de Olívia Caldas, Associação do
Povoado São João dos Pilões em Brejo-MA, recebe
caminhão do deputado Edilazio Junior

Olívia Caldas estava acompanhada do vereador
Marcelo Rufino e representantes da Associação dos
Artesãos do Povoado São João dos Pilões. motivação
foi a não aceitação do fim do relacionamento conjugal
do aut...
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Secretário de Segurança Pública do
Maranhão confirma prisão de PM suspeito

de matar companheira
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Crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (5).
O corpo de Ana Carolina, de 17 anos, foi encontrado
no sítio onde morava com o suspeito do crime.

Secretário de Segurança Pública do Maranhão
confirma prisão de PM suspeito de matar companheira
- Foto: Divulgação

O secretário de Segurança Pública do Maranhão
(SSP-MA), Jefferson Portela, afirmou, no início da
tarde dessa sexta-feira (9), que o cabo da Polícia
Militar, identificado como Gilgleidson Pereira Melo, foi
preso suspeito de assassinar a companheira Ana
Carolina da Silva Carvalho, de 17 anos, na cidade de
Coroatá, a 249 km de São Luís. O crime aconteceu na
madrugada dessa segunda-feira (5). Jefferson Portela
confirmou a prisão durante entrevista para a rádio
Mirante AM, no início da tarde desta sexta.

*Inicialmente, o G1 se baseou em uma informação
ofic ial  da delegada Wanda Moura, chefe do
Departamento de Feminicídio de São Luís, dando
conta de que o policial Gilgleidson havia sido preso
pela manhã, no entanto, depois de algum tempo, a
delegada disse que houve um equívoco. Havia um
mandado de prisão contra o PM, mas o mandado
ainda não havia sido cumprido. A informação foi
corrigida às 12h43. Já, por volta das 13h, o secretário
Jefferson Portela afirmou que o PM acabou sendo
preso no início da tarde desta sexta. A informação
dada pelo secretário da SSP-MA foi inserida nesta
matéria às 14h43.

O crime

De acordo com informações da Polícia Civil do
Maranhão, o corpo de Ana Carolina, de 17 anos, foi
encontrado na rua Campo Agrícola, bairro Mocó, no
interior do sítio onde residia com o policial militar, na

cidade de Coroatá.

Foto: Divulgação

Após o crime, o cabo Gilgleidson Pereira foi levado à
delegacia e afirmou que, durante a madrugada de
segunda, por volta de 1h, ele estava fora de casa,
quando recebeu uma mensagem da companheira
informando que teria algumas pessoas no quintal
tentando invadir a casa. O PM alegou que teria pedido
a moto de um amigo emprestada e foi até o sítio.
Chagando lá, ele teria sido recebido a tiros e atirou
contra os criminosos. Durante o tiroteio, Ana Carolina
acabou sendo baleada e morta.

Porém, segundo o delegado Jefferson Portela, a
Polícia Civil não identificou indícios de que isso tenha
acontecido.

"A delegada Wanda esteve no local dos fatos e
conversou com os moradores. O local é iluminado e
ninguém viu a chegada de qualquer pessoa ou
qualquer confrontação com atacantes externos à casa
do policial. E, detalhe, que essa casa fica há 900
metros do quartel da Polícia Militar, não houve pedido
de socorro, não houve ações de captura dos autores
citados, nenhum fato que fosse constado no sentido
de dar veracidade a alegação de ataque de criminosos
feito contra a casa. Infelizmente, isso não é verdade",
declarou o secretário.

Ainda de acordo com o secretário Jefferson Portela, o
cabo Gilgleidson Pereira será trazido para São Luís,
onde deverá responder pelo crime de feminicídio.

Mudança de comando no 24º BPM

Após o caso, o comandante do 24º Batalhão de Polícia
Militar de Coroatá, major Frans, foi substituído da
direção do BPM pelo major Luís Augusto. Segundo o
secretário Jefferson Portela, a autoridade policial não
agiu corretamente na apuração do crime.

"Compete às autoridade policiais ouvir a narrativa de
qua lquer  fa to  c r im inoso  e  compete ,  como
consequência, a agir de acordo com a verdade. Uma
narrativa inicial pode corresponder a verdade e pode

24



PORTAL CN1 NEWS / CHAPADINHA / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 10 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

corresponder a uma não verdade, uma inverdade. E
cabe ao chefe de polícia local, o delegado, o
comandante averiguar o que se deu. Porque nós
estamos falando aqui de uma perda de uma vida
humana por ação humana, portanto crime. Está lá o
corpo baleado, crime. O fato é crime. Quem foi a
autoria? Cabe as autoridades policiais definir. E a
narrativa inicial se fosse questionada pelo comandante
com rigor e pelo delegado, os dois teriam que autuar o
autor do fato, sem nenhuma dúvida", explicou Portela.

O secretário da SSP-MA afirmou, ainda, que o novo
comandante do 24º BPM, o major Luís Augusto, e os
demais delegados responsáveis pelo caso vão checar
todos os atos de polícia dentro do inquérito e averiguar
o que foi feito que deve ser aproveitado e o que deixou
de ser feito e deve ser apurado.

"Dentro da lei o policial tem nosso apoio total, fora dela
não tem apoio nenhum. E para nós não interessa
quem foi autor de crime. Havendo autor, seja quem
for, será responsabilizado", afirmou Jefferson Portela.

Fonte: G1 MA
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Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa
de homicídio e roubo em Brejo-MA

Portal CN1 Foto: Reprodução A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, em conjunto com ...

Suspeito de assassinar o próprio irmão é preso na
zona rural de Araioses-MA

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, preventivamente,
nessa quinta-feira (8), um homem suspeito de
assassinar o próprio irmão, identificado ...

Petrobras aumenta de uma só vez preço da gasolina,
diesel e botijão a partir desta terça-feira (6)

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A Petrobras vai
aumentar de uma só vez os preços da gasolina, diesel
e do gás de botijão (GLP) a partir dest...

Corpo de pastor desaparecido há quatro dias é
encontrado às margens da BR-222 no Maranhão

Foto: Divulgação/PRF O corpo do pastor Moisés
Gomes Lopes, de 56 anos, que estava desaparecido
desde o dia 1º de julho, foi encontrado na ta...

Vereador Itamar Macedo emite Nota de Pesar pelo
falecimento do jovem chapadinhense, Fabrício
Rodrigues de Oliveira

Por Portal CN1 O vereador Itamar Macedo manifesta o
seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem
chapadinhense, Fabrício Rodrigues d...

Por indicação de Olívia Caldas, Associação do
Povoado São João dos Pilões em Brejo-MA, recebe
caminhão do deputado Edilazio Junior

Olívia Caldas estava acompanhada do vereador
Marcelo Rufino e representantes da Associação dos
Artesãos do Povoado São João dos Pilões. motivação
foi a não aceitação do fim do relacionamento conjugal
do aut...

Dois policiais militares morrem vítimas da Covid-19 em
São Luís

Foto: Divulgação/Arquivo pessoal Dois policiais
militares do Maranhão, morreram nesta quarta-feira
(7), por complicações causadas pela Covid...
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PM suspeito de feminicídio em Coroatá é
preso na cidade de Timon

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 10 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Eduardo Ericeira

Foi preso nesta sexta-feira (09) na cidade de Timon, o
Policial Militar Gilgleidson Pereira Melo, suspeito de
feminicídio contra a sua companheira, Ana Carolina
Silva, de 17 anos. O crime aconteceu na última
segunda-feira (05) na cidade de Coroatá, a 249
quilômetros da capital.

Durante uma entrevista, o Secretário de Segurança
Pública, Jefferson Pública, afirmou que a polícia não
sabia o motivo de Gilgleidson ter ido a outra cidade.
"Não temos conhecimento ainda do que ele estava
fazendo em Timon, mas o que importa é que a prisão
preventiva dele foi determinada pela juíza e a prisão
aconteceu" afirmou.

Jefferson, ainda informou que os vizinhos, que moram
próximo ao sítio, negam o ataque de criminosos a
residência. "Não há nenhum vizinho que narre a
existência de um ataque contra aquela casa, então
isso aponta apenas para a presença da vítima e do
policial".

De acordo com as informações do companheiro da
vítima, ela teria sido morta durante uma tentativa de
arrombamento na casa do casal. O corpo de Carolina
foi encontrado no interior do sítio onde o casal residia.
O caso segue sendo investigado pelo Departamento
de Feminicídio.

A delegada Wanda Moura, responsável pelo caso,
afirmou que existem indícios de femicídio. "O caso
está sendo investigado como feminicídio, o principal
suspeito é sim, o Policial Militar e todas providências
estão sendo adotadas. Todas as versões criadas
foram refutadas e como o secretário já afirmou, se
houve alteração na cena do crime ou se foi deixado de
s e r  f e i t o  a l g o ,  o s  r e s p o n s á v e i s  s e r ã o
r e s p o n s a b i l i z a d o s "  d i s s e .
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PM suspeito de matar namorada de 17anos
com tiro no peito tem prisão decretada

 

SUÊLDA SANTOS / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 10 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Suêlda Santos

O PM Gilgleidson Pereira Melo, lotado na cidade de
Coroatá, pode ser preso a qualquer momento. Ele é
suspeito de matar a menor de idade Ana Carolina da
Silva Carvalho, de 17 anos, no sítio onde viviam, no
bairro Mocó, na última segunda-feira (5).

O pedido de prisão foi feito pelo departamento de
feminicídio da Polícia Civil e decretado pelo poder
Judiciário do Estado. O mandado foi encaminhado ao
Comando Geral da PMMA que deve executar a prisão
do suspeito ainda hoje.

Ana Carolina foi morta com um tiro no peito. De acordo
com Gilgleidson, ele não estava em casa quando
recebeu uma ligação da namorada dizendo que
bandidos rondavam o local. Segundo o PM ele foi até
o sítio e ainda trocou tiros com marginais, mas um
deles atirou atingindo mortalmente a menor.

Após acionar a polícia e IML na noite do crime, o
policial militar passou a ser o principal suspeito do
homicídio. Pois, de acordo com familiares da vítima, o
comportamento dele era violento.

A prisão do PM foi decretada pela 1ª Vara da Comarca
de Coroatá.

A delegada responsável pelo caso é Wanda Moura e o
Secretário de Segurança Pública do Estado,
Jefferson Portela, estão na cidade. (Lis Cardoso)
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Deputados aprovam relatório final da CPI
dos Combustíveis
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A CPI dos Combustíveis. instituída pela Assembléia
Legislativa do Maranhão para apurar supostos abusos
e irregularidades no reajuste de preços no Estado,
aprovou. por unanimidade, na manhã desta sexta-feira
(9), o relatório final das investigações, apresentado
pelo relator, deputado Roberto Costa (MDB). O
documento foi enviado aos órgãos de fiscalização e
investigação para que tomem as providências
necessárias.

Os trabalhos, presididos pelo deputado Duarte Júnior
(PR), foram iniciados em 15 de março deste ano.
tendo sido encerrados dentro do prazo previsto de 120
dias.

Entre os encaminhamentos destacados no relatório
final, os deputados sugerem à Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz) que tome conhecimento da falta de
emissão de notas fiscais por 28 dos 186 postos de
combustíveis em atividade na Região Metropolitana de
São Luís.

No documento, também consta uma sugestão ao
Governo do Estado para que, por meio da Sefaz, crie
mecanismos de incentivo fiscal que possibilitem a
redução da alíquota do ICMS da gasolina, como
ocorre com o gás de cozinha. A peça produzida pelo
relator sugere, ainda, que seja reconhecida a es-
sencialidade da gasolina, por meio de legislação, já
que o produto, atualmente, está relacionado a outros
itens importantes.

Inconsistências

Os deputados Duarte Júnior e Roberto Costa
destacaram, ao término da votação, que a rede de
postos Joyce teve sua análise comprometida quanto à
questão fiscal, em quase sua totalidade, por conta das
inconsistências na apresentação das notas de compra
e venda de combustíveis.

"A CPI cumpriu seu papel e estamos pedindo que o
senhor Josival Cavalcante Silva, conhecido como
Pacovan. e sua filha adotiva, Rafaely Cavalcante.
continuem sendo investigados em inquéritos no âmbito
da Justiça, uma vez que há fortes indícios de fraude",
afirmou Duarte Júnior, lembrando que Rafaely entrou
em contradição no seu depoimento. dando a entender
que atuava apenas como "laranja de Pacovan".

Os dois parlamentares também destacaram que as
constatações chegarão à Justiça, acreditando que a
Defensoria Pública, o Procon e o Ministério Público
deverão impetrar uma ação civil pública para reduzir
o preço de combustíveis no Maranhão.

Cartelização

No que se refere à prática de cartelização. o relatório
emitido pela CPI recomenda aos órgãos para os quais
o documento será enviado que aprofundem as
investigações nos 29 corredores de postos, onde as
apurações apontam uma sér ie  de  ind íc ios
relacionados à combinação de preços e aumentos
abusivos.

Votaram pela aprovação do relatório, além do relator e
do presidente da CPI. os deputados Carlinhos
Florêncio (PCdoB), Zito Rolim (PDT), Ciro Neto (PP),
Wellington do Curso (PSDB) e Ricardo Rios (PDT). O
deputado Ariston Ribeiro (Republicanos), que não
integra a CPI. compôs a mesa dos trabalhos.

No encerramento da reunião, o deputado Wellington
do Curso destacou que a CPI não foi criada para
perseguir ninguém. "Mas para buscar alternativas
visando à redução dos preços dos combustíveis,
identif icar e punir aqueles que usufruíram de
benefícios com os abusos na elevação dos valores
dos produtos ", finalizou.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/11e12072021
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GOVERNADOR NEWTON BELLO -
MPMA firma TAC com Município para

reforma das unidades de saúde
 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Dom, 11 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Zé Doca
firmou, em 30 de junho, Termo de Ajustamento de
Conduta com o Município de Governador Newton Bello
(termo judiciário da referida comarca), para a adoção,
por parte da administração municipal, de medidas de
infraestrutura, saneamento e logística, objetivando
garantir a eficiente prestação de serviço público na
área da saúde.

No acordo, o Executivo municipal se comprometeu a
reformar, no prazo de 60 dias, todas as Unidades
Básicas de Saúde existentes em Governador Newton
Bello e, no prazo de 180 dias, a Unidade Mista e o
Hospital Municipal.

Assinaram o acordo a promotora de justiça Rita de
Cássia Pereira Souza e o prefeito Roberto Silva
Araújo.

CLÁUSULAS

O Município deverá lançar edital com o objetivo de
contratar empresa para realizar as obras de reforma,
com prazo de término do trâmite de 90 dias.

As reformas devem incluir a revisão e a adequação
das insta lações h idráu l icas,  e lé t r icas e do
esgotamento sanitário; pintura do teto, portas e
janelas; troca do piso e reforma dos banheiros,
dotando as unidades de condições para o regular
funcionamento.

Até o dia 30 de julho, a Prefeitura de Governador
Newton Bello deve informar a data de início da reforma
e aquisição de móveis e utensílios utilizados nos
prédios das unidaes de saúde.

A administração municipal se comprometeu também a
adquirir regularmente medicamentos, insumos e
suprimentos descartáveis; realizar a manutenção dos
equipamentos; adquirir uniformes e equipamentos de
segurança para os funcionários; instalar a climatização
artificial nos setores dos prédios de saúde, onde
houver necessidade.

Outro compromisso do Município foi efetivar o controle
de frequência dos servidores municipais.

SANÇÕES

Em caso de descumprimento de quaisquer das
obrigações previstas no TAC, o Município estará
sujeito ao pagamento de multa no valor de R$ 1 mil
por dia de atraso, limitada ao valor equivalente a 200
dias, a ser encaminhada ao Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos Difusos.

Está previsto ainda o pagamento de multa no valor de
R$ 500, pessoalmente pelo prefeito, por dia de atraso
no cumprimento das obrigações previstas. O valor
também deve ser revertido ao Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos Difusos.

A impossibilidade de implantação de qualquer
compromisso assumido no acordo deverá ser
comunicada ao Ministério Público. A instituição
ministerial deverá fiscalizar todas as cláusulas do
documento.

VISTORIAS

Nos dias 23, 28 e 29 de junho, a 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Zé Doca realizou vistoria nas
unidades de saúde do município de Governador
Newton Bello, encontrando unidades fechadas durante
o expediente e sem médicos ou enfermeiros. Um
procedimento foi aberto para investigar a situação.

Além disso, o MPMA verificou que muitas unidades
precisam de reformas urgentes por estarem
insalubres, sem ventilação, infestadas de cupim ou
com te lhados  de ter io rados ,  p rec isando de
manutenção.

Diante desse cenário, no dia 30 de junho, foi realizada
uma reunião com os gestores municipais, em que foi
relatado tudo o que foi encontrado e apresentada a
minuta do Termo de Ajustamento de Conduta,
assinada pelo prefeito de Governador Newton Bello.
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Fraude no Concurso de Paço: MP declina
administrativamente; SEIC continua
investigação para prender envolvidos
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Neto Cruz

O blog do Neto Cruz , sempre com informantes bem
posicionados nos bastidores do poder, teve acesso
com à íntegra do Inquérito Policial nº 23 de 2019, que
investiga a fraude no concurso público de Paço do
Lumiar.

De autoria da promotora de justiça Gabriela Brandão
da Costa Tavernard, signatária do Ministério Público
do município, concluiu que:

O tempo decorrido desde sua instauração, pelo que
determino seja oficiado o membro titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar, com
atribuição no controle externo da atividade policial,
para a tomada das providências que entender
cabíveis, bem assim ao Exmo. Procurador-Geral de
Justiça, com solicitação de auxílio e designação de
reunião com o titular da SEIC, Corregedoria-Geral da
Polícia Civil e Delegacia-Geral, para tratativas sobre a
conclusão dos inquéritos policiais alhures citados.

Em outras palavras, o MPMA saiu do rumo que tange
a investigação sobre fraudes do último concurso de
Paço. Mas, segundo o próprio documento divulgado
por quem tenta se esquivar da cadeia alegando que o
inquérito foi arquivado é ledo engano e continua
atormentando quem usou de artifícios para galgas
espaços no funcionalismo público.

Segundo dados no volumoso no "alfarrábio", que
começou a ser escrutinado pelo editor do site , um dos
boletins de ocorrência mostra a condução de Emerson
Nonato Macedo Pinheiro, que foi flagrado, de forma
corruptiva, com um gabarito do referido concurso.

Emerson, que configura o polo passivo como um dos
infratores, teve o B.O. lavrado, em seu desfavor, pela
delegada Ludylena Sampaio Nascimento, que
respondia pela Delegacia do Cohatrac no dia 24 de
fevereiro de 2019, quando ocorreu o crime nas
dependências da Faculdade Pitágoras. Após pagar
fiança, um dos envolvidos foi aliviado e nunca mais se
ouviu falar nada sobre o mesmo, até esta postagem.

A Delegada remeteu no mesmo dia, para o Fórum do

Calhau para o Juiz em plantão, o auto de prisão em
flagrante e demais peças que apontam para o crime
contra a prefeitura de Paço do Lumiar.

Nas próximas semanas traremos aos nossos leitores
detalhes do processo, envolvendo nomes conhecidos
na Vila do Lume.

Vale a pena aguardar e conferir.

Veja, como sempre, com exclusividade.

Site: https://netocruz.blog.br/2021/07/11/fraude-no-

concurso-de-paco-mp-declina-administrativamente-seic-

continua-investigacao-para-prender-envolvidos/

3

https://netocruz.blog.br/2021/07/11/fraude-no-concurso-de-paco-mp-declina-administrativamente-seic-continua-investigacao-para-prender-envolvidos/
https://netocruz.blog.br/2021/07/11/fraude-no-concurso-de-paco-mp-declina-administrativamente-seic-continua-investigacao-para-prender-envolvidos/
https://netocruz.blog.br/2021/07/11/fraude-no-concurso-de-paco-mp-declina-administrativamente-seic-continua-investigacao-para-prender-envolvidos/


Deputados aprovam relatório final da CPI
dos combustíveis
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Entre os encaminhamentos dados pelo relatório, há
um direcionamento à Secretaria de Estado da
Fazenda, representada Secretário Marcellus Ribeiro,
para que tome ciência da não emissão regular de nota
fiscal por 28 (vinte e oito) dos 186 (cento e oitenta e
seis) postos da Grande Ilha.

Recomenda-se ainda que se faça um incentivo fiscal
para redução da alíquota do ICMS da gasolina, nos
mesmos moldes como já ocorre com o gás de cozinha.
Por fim, que seja reconhecida a essencialidade da
gasolina, por meio da legislação, posto que,
atualmente, ela está relacionada junto com itens
supérfluos como lanchas, rodas de liga leve e joias.

Quanto às questões fiscais, a Rede de Postos Joyce,
teve sua análise comprometida em quase sua
total idade, por conta das inconsistências na
apresentação das notas de compra e venda de
combustíveis.

Contudo, para tais irregularidades também foi
solicitado para que diversos órgãos de polícia,
continuem as investigação, a fim de que sejam
tomadas as medidas jur íd icas cabíveis e a
responsabilização criminal dos administradores da
Rede de Postos Joyce, Rafaely de Jesus Souza e de
Josival Cavalcante (Pacovan), por possíveis crimes
cometidos.

No que se refere à prática de Cartel, recomenda-se ao
Ministério Público, Defensoria Pública e Procon
aprofundem as investigações nos 29 corredores de
postos, onde as apurações apontaram um série de
indícios relacionados à combinação de preços e
aumentos abusivos.

Participaram da votação do relatório final da CPI dos
Combustíveis, o Presidente, Deputado Duarte Jr, O
Relator,  Deputado Roberto Costa, além dos
Deputados Ariston, Carlinhos Florêncio, Zito Rolim,
Ciro Neto e Ricardo Rios.
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Polícia prende integrantes de quadrilha que
explodiu agência bancária no interior do

Maranhão
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A Polícia Civil prendeu, nesse sábado (10), cinco
integrantes de uma quadrilha suspeita de explodir a
agência bancária do Bradesco no município de
Monção, a 246 km de São Luís. O crime aconteceu na
última segunda-feira (5).

O grupo foi preso em uma residência na cidade de
Santa Inês, a 250 km da capital maranhense. No local
onde os suspeitos foram encontrados, a polícia
apreendeu tesourões, pés-de-cabra, chaves de fenda
e outros materiais usados no arrombamento do banco.

Segundo Ederson Martins, superintendente da
Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC), os presos fazem parte do braço logístico da
quadrilha, sendo responsáveis pelo transporte,
organização da ação antes e depois do crime.

De acordo com a polícia, as investigações continuam
para tentar localizar outros integrantes da quadrilha
que estão foragidos.

Após a prisão, o presos foram levados para o
Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde vão
permanecer à disposição da Justiça.
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Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
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Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa
de homicídio e roubo em Brejo-MA

Portal CN1 Foto: Reprodução A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, em conjunto com ...

Polícias Civil e Militar prendem associação criminosa
responsável por arrastões na cidade de Brejo-MA

Por Portal CN1 Uma equipe da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, juntamente com a Polícia Militar,
prenderam em flagrante na manhã deste...

Suspeito de assassinar o próprio irmão é preso na
zona rural de Araioses-MA

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, preventivamente,
nessa quinta-feira (8), um homem suspeito de
assassinar o próprio irmão, identificado ...

Petrobras aumenta de uma só vez preço da gasolina,
diesel e botijão a partir desta terça-feira (6)

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A Petrobras vai
aumentar de uma só vez os preços da gasolina, diesel
e do gás de botijão (GLP) a partir dest...

Corpo de pastor desaparecido há quatro dias é
encontrado às margens da BR-222 no Maranhão

Foto: Divulgação/PRF O corpo do pastor Moisés
Gomes Lopes, de 56 anos, que estava desaparecido
desde o dia 1º de julho, foi encontrado na ta...

Vereador Itamar Macedo emite Nota de Pesar pelo
falecimento do jovem chapadinhense, Fabrício
Rodrigues de Oliveira

Por Portal CN1 O vereador Itamar Macedo manifesta o
seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem
chapadinhense, Fabrício Rodrigues d...

Por indicação de Olívia Caldas, Associação do
Povoado São João dos Pilões em Brejo-MA, recebe
caminhão do deputado Edilazio Junior

Olívia Caldas estava acompanhada do vereador
Marcelo Rufino e representantes da Associação dos
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Artesãos do Povoado São João dos Pilões. motivação
foi a não aceitação do fim do relacionamento conjugal
do aut...
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Operação da Polícia Civil do Maranhão e
Piauí prendem foragido da justiça em

Luzilândia-PI
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Portal CN1

Polícia

? Portal CN1 on 0 Comment

Compartilhar

A operação teve a participação de policiais civis de
São Bernardo e Luzilândia.

Portal CN1

A Polícia Civil do Estado Maranhão e do Estado do
Piauí, através das delegacias de São Bernardo e
Luzilandia, efetuaram na quarta-feira (7/7) a prisão
contra A. J. S, da S.

De acordo com a polícia, referido individuo estava
foragido da comarca maranhense, onde tinha
mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico e
associação para o tráfico. Quando do cumprimento do
mandado, com o investigado ainda foram encontradas
14 (quatorze) porções de substâncias com odor e
textura assemelhados à maconha, tendo sido lavrado
outro procedimento por tráfico pela comarca do Estado
do Piauí.

A. J. S, da S, era o último foragido, referente à
operação que prendeu 04 (quatro) pessoas no mês de
maio de 2021, na luta contra o tráfico de droga que
ocorre no Bairro Salgado em São Bernardo do
Maranhão.

Compartilhar

� Postagem mais recente Postagem mais antiga 
Página inicial

Clique no banner

Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)

Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa
de homicídio e roubo em Brejo-MA

Portal CN1 Foto: Reprodução A Polícia Civil do Estado
do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, em conjunto com ...

Polícias Civil e Militar prendem associação criminosa
responsável por arrastões na cidade de Brejo-MA

Por Portal CN1 Uma equipe da Delegacia de Polícia
Civil de Brejo, juntamente com a Polícia Militar,
prenderam em flagrante na manhã deste...

Suspeito de assassinar o próprio irmão é preso na
zona rural de Araioses-MA

A Polícia Civil do Maranhão prendeu, preventivamente,
nessa quinta-feira (8), um homem suspeito de
assassinar o próprio irmão, identificado ...

Petrobras aumenta de uma só vez preço da gasolina,
diesel e botijão a partir desta terça-feira (6)

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A Petrobras vai
aumentar de uma só vez os preços da gasolina, diesel
e do gás de botijão (GLP) a partir dest...

Corpo de pastor desaparecido há quatro dias é
encontrado às margens da BR-222 no Maranhão

Foto: Divulgação/PRF O corpo do pastor Moisés
Gomes Lopes, de 56 anos, que estava desaparecido
desde o dia 1º de julho, foi encontrado na ta...

Vereador Itamar Macedo emite Nota de Pesar pelo
falecimento do jovem chapadinhense, Fabrício
Rodrigues de Oliveira

Por Portal CN1 O vereador Itamar Macedo manifesta o
seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem
chapadinhense, Fabrício Rodrigues d...

Por indicação de Olívia Caldas, Associação do
Povoado São João dos Pilões em Brejo-MA, recebe
caminhão do deputado Edilazio Junior

Olívia Caldas estava acompanhada do vereador
Marcelo Rufino e representantes da Associação dos
Artesãos do Povoado São João dos Pilões. motivação
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foi a não aceitação do fim do relacionamento conjugal
do aut...
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GUARNIÇÃO DO 30° BATALHÃO DE
POLÍCIA MILITAR DE BOM JESUS DAS

SELVAS RECUPERA MOTOCICLETA
HONDA CG 125 QUE HAVIA SIDO

ROUBADA
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Durante Operação Trânsito Seguro realizada neste

domingo (11.07.2021) por volta das 10h50, no
município de Bom Jesus das Selvas -

MA. Com o objetivo de reduzir os índices de acidentes
e fiscalizar o tráfego de

veículos nesta cidade, uma Guarnição do 30° BPM
avistou a motocicleta Honda CG

125 ES de cor preta SEM PLACA em deslocamento
pelo bairro Vila Davi; ao

realizar a abordagem no condutor e a verificação no
veículo foi possível

constatar através do NIV (chassi) que havia restrição
de Roubo/furto, no

sistema INFOSEG , configurando crime no Código
Penal Brasileiro.

De imediato a composição militar apresentou o

condutor e o veículo na Delegacia de Polícia Civil para
os procedimentos

cabíveis.

DISQUE

DENÚNCIA 30° BPM: Mande sua mensagem para
nosso Whatsapp e faça sua denúncia!

Nos ajude a proteger o seu bairro, sua família.
Whatsapp --> (98) 98853-8235

PMMA -

PATRIMÔNIO DOS MARANHENSES - FORÇA E

HONRA

ESTADO DO

MARANHÃO

SECRETARIA

DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA

MILITAR DO MARANHÃO

CPI

CPAI/3-

CMT CEL ANDRADE

30° BPM-

CMT TEN CEL DINIZ

2° CIA -

CMT 2° TEN QOPM ROCHA

FATO:

VEÍCULO RECUPERADO

B.O N° : 415

DATA:

11/07/2021

HORA: 10h50

LOCAL: BOM
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JESUS DAS SELVAS - MA. CENTRO.

RÁDIO

PATRULHA - 2° CIA

Site:

https://folhadecuxa.blogspot.com/2021/07/guarnicao-do-

30-batalhao-de-policia.html
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