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Deputado denuncia suspensão de aulas
online em São Luís
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O deputado estadual Duarte Júnior (PSB) denunciou,
ontem (10), a falta de pagamento e a rescisão
unilateral, no dia 14 de maio deste ano, do contrato
firmado entre a Prefeitura de São Luís e a empresa
Claro, para o fornecimento de 80 mil chips de internet,
para alunos e professores da rede pública municipal
de ensino terem acesso às aulas remotas. O valor
cobrado pela operadora é de cerca de R$ 2,7 milhões.

Em seu pronunciamento, o deputado disse que a
denúncia vem sendo repercutida pelo Sindicato dos
Professores da Rede Municipal de Ensino.

"Essa denúncia já vem sendo repercutida há um
tempo pelo Sindicado dos Professores do Município.

A gestão municipal prometeu, durante a campanha,
adotar o sistema híbrido de ensino, mas após 222
dias, 7 meses de gestão, a promessa não foi
cumprida. Não podemos aceitar que os filhos daqueles
que não têm condições de pagar uma escola
particular, fiquem sem estudar. Vamos buscar
providências para que esses alunos tenham direito à
educação, aos moldes do que é estabelecido pela
Constituição Federal", disse Duarte Júnior.

O parlamentar vai protocolar um requerimento,
j un tamen te  ao  S indeducação ,  so l i c i t ando
esclarecimentos para a gestão municipal, além de
oficiar o Ministério Público para sejam tomadas as
med idas  necessár ias  para  garan t i r  o  bom
funcionamento das escolas públicas municipais.

Segundo a denúncia de Duarte, o serviço foi
contratado em dezembro de 2020 com dispensa de
licitação. Segundo a empresa Claro, apesar de cumprir
todos os prazos de entrega, ainda não recebeu o
pagamento devido.

Como forma de buscar a quitação do débito, a
empresa ainda alega que já realizou várias tentativas
de negociação, sem sucesso.

E, agora, por isso a empresa entrou com pedido junto
ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério
Público para que seja analisada a responsabilidade
fiscal da prefeitura.

De acordo com o calendário da Secretaria Municipal
de Educação, as aulas híbridas estão previstas para

começar na próxima segunda- feira (16).

Nota da Semed

Em nota encaminhada a O Estado, a Secretaria
Municipal de Educação (Semed) diz que o contrato
com a empresa que forneceu os chips continha vícios.

"Sobre a situação dos chips, a Semed esclarece que a
gestão passada iniciou em setembro de 2020 uma
contratação para fornecimento de chips com a
Empresa Claro S/A, de forma emergencial, ou seja,
sem a devida realização de Processo Licitatório.

A atual gestão observou vícios no processo, além de
severos atrasos na entrega dos itens, resultando na
rescisão do contrato, em decorrência dos problemas
detectados. Por fim, o órgão ressalta que, diferente do
noticiado, os chips nunca foram habilitados, portanto,
não há que se falar em suspensão dos serviços que
sequer foram prestados, nem em pagamento de um
serviço que não foi executado, conforme entendimento
da Controladoria Geral do Município", diz a nota.
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ESTADO MAIOR

Aex-governadora Roseana Sarney (MDB) aguçou a
dúvida sobre seu futuro político em 2022. Em
entrevista ontem à TV Mirante, a emedebista, que
sempre se colocou como uma potencial candidata à
Câmara dos Deputados no próximo ano, disse que
conversa com o seu partido e a sua candidatura ao
governo do Maranhão é uma possibilidade.

Claro que a decisão ainda não será apresentada.
Segundo Roseana, somente em dezembro o MDB
deverá se posicionar sobre o pleito de 2022.

Uma eventual candidatura de Roseana Sarney para
voltar comandar o Palácio dos Leões é incentivada por
aliados mais próximos devido aos números das
pesquisas de intenção de votos recentes que mostram
a emedebista liderando em todos os cenários em que
o nome dela é posto.

Mas, Roseana sabe que para ser candidata majoritária
no próximo ano deve tentar organizar a oposição e se
fortalecer junto às lideranças políticas.

Na leitura de parte de aliados, a ex-governadora tem
tempo para organizar o futuro político, até mesmo
pe los  números  dos  l evan tamen tos ,  e  e la
desequilibraria quaisquer dos cenários possíveis de
acordo com os nomes colocados para a futura disputa
do próximo ano.

Aliados incentivam candidatura de Roseana ao
governo devido a resultados de pesquisas

Batalhas I A primeira batalha que Roseana Sarney
precisa vencer é a interna. Como presidente estadual
do MDB, talvez esta seja a menos dura.

Com aval da direção nacional, a ex-governadora sabe
que sua missão no MDB é formar  chapas
proporcionais competitivas para fazer bancadas tanto
na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia
Legislativa do Maranhão.

No entanto, a mesma direção nacional emedebista
sabe da consistência política de Roseana e não fecha
as portas para uma disputa majoritária do partido no
estado.

Batalhas II Roseana Sarney terá de vencer ainda outra
batalha que é a busca por apoios políticos em São
Luís e no interior do Estado.

Ela tem recebido lideranças. Mas não somente isto: a
exgovernadora tem sido procurada por nomes já
postos para a disputa no próximo ano.

Sobre essas conversas, Roseana Sarney tem dito que
o MDB não se fechará a quaisquer dos candidatos. O
diálogo acontecerá.

Críticas O governador Flávio Dino (PSB) voltou a
criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Desta vez diz respeito ao "desfile" das Forças
Armadas no dia em que a Câmara analisava a PEC do
Voto Impresso.

Para o governador do Maranhão, o ato militar é uma
"ameaça" ao Congresso e que não deve ficar impune.

Dino vem sempre alertando que há uma tentativa de
intimidação vinda do presidente da República e de
seus aliados, principalmente, quando o assunto diz
respeito ao voto impresso.

Denúncia O deputado estadual Duarte Júnior (PSB)
denunciou o rompimento unilateral de um contrato
entre a Prefeitura de São Luís e a empresa Claro, de
serviços de internet.

O assunto, que já havia sido tratado na coluna, diz
respeito à compra de 80 mil chips da operadora para
distribuição para alunos e professores da rede
municipal de ensino.

A Claro acusa a Prefeitura de não pagar quase R$ 2,7
milhões.

Sobre as acusações, Duarte Júnior disse que buscará
informações junto à gestão municipal e também
acionará o Ministério Público.

Resposta Sobre a denúncia, a Secretaria Municipal de
Educação (Semed) alega que o rompimento se deu
por inconsistências no contrato celebrado em 2020 e
também por não cumprimento de prazos.

A Semed, em nota, disse ainda que a partir da
segunda-feira (16), as aulas no Município retornarão
de forma híbrida.

O que a secretaria não deixou claro é se as aulas
online serão ofertadas com acesso à internet fornecida
pelo Município ou se dependerá dos próprios
estudantes e docentes.
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DE OLHO

95,9 mil NOVAS DOSES da Pfizer chegaram ontem ao
Maranhão e serão distribuídas para cidades do interior
do estado

Voto impresso Até o fechamento da coluna, a Câmara
dos Deputados ainda debatia a PEC do Voto Impresso
Auditável.

Pelo levantamento feito por O Estado, a maioria dos
deputados da bancada maranhense é contra a
proposta.

Até deputados mais alinhados com o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido), como o vice-líder do governo,
Marreca Filho (Patriota), já se posicionou contra a
PEC.

E MAIS

Com posição mais clara sobre voto impresso somente
os deputados Pastor Gil (PL) e Aluísio Mendes (PSC).

Eles se manifestaram ontem a favor da proposta e
justificaram dizendo que é pela transparência no
processo eleitoral que a PEC precisa ser aprovada.

Outros parlamentares como Edilázio Júnior (PSD), que
votou contra a proposta na comissão especial, deverá
manter sua postura em plenário.

3



Contra a violência (Editorial)
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Nos 15 anos de promulgação da Lei Maria da Penha,
no último sábado (7), uma boa notícia: no dia 20 deste
mês deve ser sancionada a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) que incluirá ações e programas
para as mulheres entre as metas e prioridades para os
gastos do governo no ano que vem. Entre os
destaques da LDO está a implementação de unidades
da Casa da Mulher Brasileira e de Centros de
Atendimento às Mulheres. Até hoje, sete unidades
foram abertas dentro do Programa Mulher Viver sem
Violência, sendo que apenas duas funcionam
completamente.

No Maranhão, de acordo com o Ministério Público,
em 2020, 8.882 processos de violência contra a
mulher foram registrados no estado, sendo que desse
total 4.927 casos referem-se a medidas protetivas;
2.351 são denúncias de violência doméstica; 1.823
ameaças, além de outros e quantidades menores. No
país, segundo dados do Portal de Monitoramento da
Política Judiciária de Enfrentamento à Violência
Doméstica contra as Mulheres do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), foram concedidas 386.390 medidas
protetivas no ano passado.

Portanto, nada justifica que tiro, facada, soco, tapa,
xingamento, queimadura, empurrão, estupro, furto,
assédio, perseguição, mutilação e misoginia se
transforme em ação na vida de qualquer mulher, em
São Luís, no Brasil e no mundo.

Conforme levantamento, mais de 70% das mulheres
que morreram assassinadas por seu companheiro ou
por outra pessoa, não estavam na rede de proteção,
ainda não tinham medida protetiva. Isso quer dizer que
se elas tivessem uma medida protetiva, é possível que
elas não tivessem sido assassinadas.

Está provado que a garantia de financiamento em
políticas públicas para as mulheres leva a uma maior
proteção e transformação social, com os direitos
humanos prevalecendo. Sendo assim, as mulheres
vão poder falar de seus problemas e recorrer à
Justiça, ou seja, tudo o que buscam para diminuir seu
sofrimento e dificuldades.

Outra meta destacada na LDO é a atenção de
referência e pesquisa clínica em patologias de alta
complexidade da mulher e em doenças infecciosas. A
meta é atender 110 mil mulheres em todo o Brasil,
tornando-se um salto de qualidade no atendimento,
que vai beneficiar muitas mulheres.

O Congresso ainda aprovou uma mudança na LDO
2022 que obriga o Poder Executivo a apurar e divulgar
os programas e ações destinadas às mulheres, o
chamado Orçamento Mulher. De acordo com a
proposta, a execução orçamentária do Orçamento
Mulher deve ser divulgada até 31 de janeiro de 2023
No entendimento de parlamentares, o Orçamento
Mulher reforça políticas públicas que garantem a
aplicação da Lei Maria da Penha, que ainda enfrenta
desafios depois de 15 anos. Atualmente, as políticas
públicas de enfrentamento à violência doméstica,
apesar de serem implementadas, ainda não
conseguiram reverter essa tendência crescente da
violência contra a mulher, que é uma mancha que o
Brasil carrega.

O Orçamento Mulher já fora aprovado na LDO de
2021. No entanto, o dispositivo foi vetado pelo
presidente Jair Bolsonaro e depois restabelecido pelo
Congresso, que derrubou o veto. Na justificativa do
veto, o Poder Executivo argumentou que o dispositivo
era inconstitucional, porque as políticas públicas de
redução das desigualdades de gênero fazem parte do
orçamento fiscal e não há previsão constitucional para
criação de outros orçamentos.

As mulheres vão poder falar de seus problemas e
recorrer à Justiça
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Duarte Jr. denuncia prefeitura sobre garantia
de acesso a internet na rede municipal
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Nesta terça-feira (10), o Deputado Estadual, Duarte Jr
(PSB), usou a tribuna da Assembleia Legislativa do
Maranhão, para denunciar a falta de pagamento e a
rescisão unilateral, no dia 14 de maio, do contrato
firmado entre a Prefeitura de São Luís e a empresa
Claro, para o fornecimento de 80 mil chips de Internet,
a fim de suprir às necessidades de alunos e
professores da rede pública municipal de ensino, que
agora ficaram sem condições para dar continuidade às
aulas remotas. Em seu pronunciamento, o deputado
Duarte Jr, destacou: " Essa denúncia já vem sendo
repercutida há um tempo pelo Sindicados dos
Professores do Município. A gestão municipal
prometeu durante a campanha adotar o Sistema
Híbrido de Ensino, mas após 222 dias, 7 meses de
gestão, a promessa não foi cumprida. Não podemos
aceitar que os filhos daqueles que não têm condições
de pagar uma escola particular, fiquem sem estudar.
Vamos buscar providências para que esses alunos
tenham direito à educação, aos moldes do que é
estabelecido pela Constituição Federal". Diante da
denúncia, o deputado vai protocolar um requerimento,
j un tamen te  ao  S indeducação ,  so l i c i t ando
esclarecimentos para a gestão municipal, além de
oficiar o Ministério Público para sejam tomadas as
med idas  necessár ias  para  garan t i r  o  bom
funcionamento das escolas públicas municipais. O
serviço foi contratado em dezembro de 2020 com
dispensa de licitação. Segundo a empresa Claro,
apesar de cumprir todos os prazos de entrega, ainda
não recebeu o pagamento devido. Como forma de
buscar a quitação do débito, a empresa ainda alega
que já realizou várias tentativas de negociação, sem
sucesso. E agora, por isso a empresa entrou com
pedido junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e
Ministério Público para que seja analisada a
responsabilidade fiscal da prefeitura. De acordo com o
calendário da Secretaria Municipal de Educação, as
aulas híbridas estão previstas para começar na
próxima segunda-feira (16). Mas até o momento não
se pronunciou sobre o pagamento da dívida ou, muito
menos, informou sobre como vai viabilizar as aulas
virtuais, já que o fornecimento do serviço de internet
continua suspenso.

Site:

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

21/oimparcial-36.443.orig.pdf
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Operação desmonta golpe da venda fraudada
de consórcio em São Luís
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Uma operação conjunta realizada nesta terça-feira
(10) pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
Defensoria Pública do Estado, cumpriu mandados de
busca e apreensão em uma empresa de soluções
financeiras, situada em um shopping, no bairro do
Renascença, em São Luís.

Executada por agentes da Delegacia do Consumidor,
sob a coordenação da delegada Débora Aiara, a ação
apreendeu cópias de contratos, pendrives e HD's que
serão submetidos a perícia técnica. A empresa é
apontada por clientes pela prática de estelionato e
crimes contra a defesa do consumidor.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.

Relato das vítimas

De acordo com os relatos das vítimas, a maioria delas
foi atraída por anúncios em redes sociais da empresa
Seu Capital, que prometiam facilidades para obtenção
de empréstimos. Em geral, os prazos informados para
o recebimento dos valores pretendidos giravam em
torno de 10 dias úteis.

Egnaldo Mendes, que é motorista, após ver anúncio
no Facebook, entrou em contato com um vendedor da
empresa em busca de um financiamento no valor de
R$ 28 mil para a compra de veículo seminovo. Depois
da assinatura do contrato e do pagamento do valor de
R$ 9 mil, que ele imaginou ser uma espécie de lance
para obtenção do crédito, Egnaldo foi informado de
que t inha contratado um consórcio de cota
contemplada e que não havia previsão para receber o
dinheiro.

Situação semelhante foi enfrentada pelo comerciante
Cél io Sérgio Pinto, que também buscou um
financiamento de R$ 28 mil, pagou R$ 3.150 e não
recebeu a importância.

Ambos tentaram reaver o valor investido, mas tiveram
o pedido negado pela empresa, que alegou que o
contrato assinado pelo cliente era claro e não permitia
o cancelamento

Segundo a promotora de justiça Lítia Cavalcanti, essa
conduta da empresa não é isolada, sendo bastante
comum em São Luís, o que tem sido muito denunciado
ao Ministério Público e outros órgãos de defesa do
consumidor. "Recebemos constantemente inúmeras
reclamações de clientes lesados, que devem ficar
alerta sobre essas facilidades que são vendidas de
forma fraudulenta. Isso é golpe", orienta.

Inquérito

Com a apreensão do material na empresa Seu Capital,
o inquérito segue pela Delegacia do Consumidor, para
identificação dos autores e a individualização das
práticas delituosas.

De acordo com a titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor, as investigações deverão ser
ampliadas para atingir outras empresas do ramo que
tenham condutas parecidas. "Isto é só o começo de
um trabalho maior que iremos realizar em conjunto
com outros órgãos para responsabilizar demais
empresas que estejam lesando os consumidores de
São Luís e demais cidades do estado", informou.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/11082021
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Abertas inscrições para entidades sociais
interessadas em receber doações em

Imperatriz
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O Ministério Público do Maranhão está recebendo
documentação de entidades da sociedade civil para
formação de cadastro para o recebimento de doações
de bens, produtos e valores. A ação é resultado de
verbas arrecadadas pela 4ª Promotoria de Justiça
Criminal de Imperatriz, oriundas de acordos de não
persecução penal.

A documentação deve ter o estatuto constitutivo,
endereço e dados bancários das entidades. O prazo
para a entrega dos documentos é do dia 10 a 31 de
agosto.

O perfil das entidades que se enquadram para a
destinação de recursos são as que trabalham voltadas
ao desenvolvimento de atividades nas áreas de
proteção à infância e juventude; à prevenção ao uso
de substâncias entorpecentes e álcool; ao cuidado de
idosos e pessoas com deficiência e aquelas
destinadas a ajudar pessoas sujeitas à vulnerabilidade
social e econômica.

Os representantes das entidades podem entregar a
documentação exigida na 4ª Promotoria de Justiça
Criminal, localizada na sede das Promotorias de
Justiça de Imperatriz, Avenida Perimetral José Felipe
do Nascimento, S/N, bairro Parque das Mangueiras,
Residencial Juscelino Kubitschek.

Site: https://www.portalimaranhao.com.br/abertas-

inscricoes-para-entidades-sociais-interessadas-em-

receber-doacoes-em-imperatriz/
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Operação desmonta golpe da venda fraudada
de consórcio
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Empresa induzia cliente ao erro com propaganda
enganosa de financiamento

Uma operação conjunta realizada nesta terça-feira, 10,
pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
Defensoria Pública do Estado, cumpriu mandados de
busca e apreensão na empresa Seu Capital Soluções
Financeiras, instalada no Monumental Shopping, no
bairro do Renascença, em São Luís.

Executada por agentes da Delegacia do Consumidor,
sob a coordenação da delegada Débora Aiara, a ação
apreendeu cópias de contratos, pendrives e HD's que
serão submetidos a perícia técnica.

A empresa é acusada por clientes pela prática de
estelionato e crimes contra a defesa do consumidor.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.

RELATOS DAS VÍTIMAS

De acordo com os relatos das vítimas, a maioria delas
foi atraída por anúncios em redes sociais da empresa
Seu Capital, que prometiam facilidades para obtenção
de empréstimos. Em geral, os prazos informados para
o recebimento dos valores pretendidos giravam em
torno de 10 dias úteis.

Egnaldo Mendes, que é motorista, após ver anúncio
no Facebook, entrou em contato com um vendedor da
empresa em busca de um financiamento no valor de
R$ 28 mil para a compra de veículo seminovo. Depois
da assinatura do contrato e do pagamento do valor de
R$ 9 mil, que ele imaginou ser uma espécie de lance
para obtenção do crédito, Egnaldo foi informado de
que t inha contratado um consórcio de cota
contemplada e que não havia previsão para receber o
dinheiro.

Situação semelhante foi enfrentada pelo comerciante

Cél io Sérgio Pinto, que também buscou um
financiamento de R$ 28 mil, pagou R$ 3.150 e não
recebeu a importância.

Ambos tentaram reaver o valor investido, mas tiveram
o pedido negado pela empresa, que alegou que o
contrato assinado pelo cliente era claro e não permitia
o cancelamento

Segundo a promotora de justiça Lítia Cavalcanti, essa
conduta da empresa não é isolada, sendo bastante
comum em São Luís, o que tem sido muito denunciado
ao Ministério Público e outros órgãos de defesa do
consumidor. "Recebemos constantemente inúmeras
reclamações de clientes lesados, que devem ficar
alerta sobre essas facilidades que são vendidas de
forma fraudulenta. Isso é golpe", orienta.

INQUÉRITO

Com a apreensão do material na empresa Seu Capital,
o inquérito segue pela Delegacia do Consumidor, para
identificação dos autores e a individualização das
práticas delituosas.

De acordo com a titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor, as investigações deverão ser
ampliadas para atingir outras empresas do ramo que
tenham condutas parecidas. "Isto é só o começo de
um trabalho maior que iremos realizar em conjunto
com outros órgãos para responsabilizar demais
empresas que estejam lesando os consumidores de
São Luís e demais cidades do estado", informou.

Redação : José Luís Diniz (CCOM-MPMA)

Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/11/operacao-
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ITINGA DO MARANHÃO: Polícia Civil
deve lotar servidores em delegacia

 

RÁDIO NATIVA FM ONLINE / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Qua, 11 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo a pedido formulado pelo Ministério
Público do Maranhão, em Ação Civil Pública
proposta em 3 de dezembro de 2020, a Justiça
determinou, no último dia 6, a lotação de, pelo menos,
dois investigadores e um escrivão na Delegacia de
Polícia Civil de Itinga do Maranhão.

De acordo com o promotor de justiça Tiago
Quintanilha Nogueira, autor da Ação, atualmente
apenas dois servidores de carreira da Polícia Civil
atuam na Delegacia. Há, ainda, seis servidores
cedidos por outros órgãos. Muitas vezes, por conta de
férias ou licenças, nenhum dos servidores efetivos
está em serviço. Além disso, ambos informaram ao
membro do Ministério Público que pretendem se
aposentar em breve.

Uma diligência determinada pelo juiz Antônio Martins
de Araújo confirmou a insuficiência de pessoal.
"Quando a equipe precisa sair da Delegacia para fazer
alguma diligência externa, o prédio fica com as portas
fechadas devido à ausência de qualquer outro servidor
para realização do atendimento prévio ao público",
apontou o of ic ia l  de just iça que cumpriu a
determinação.

"A situação que já é caótica, portanto, pode piorar na
segurança pública local, e isso em um município de
cerca de 30 mil habitantes, situado em região
fronteiriça e onde atuam ao menos duas facções
criminosas", observa Tiago Nogueira.

O prazo para cumprimento da liminar é de 30 dias e a
multa diária, em caso de descumprimento, é de R$ 5
mil.

Fonte: Rodrigo Freitas (CCOM-MPMA)

Site: https://fmnativa.com.br/2021/08/11/itinga-do-

maranhao-policia-civil-deve-lotar-servidores-em-

delegacia/
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Operação desmonta golpe da venda fraudada
de consórcio em São Luís
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Uma operação conjunta realizada nesta terça-feira, 10,
pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
Defensoria Pública do Estado, cumpriu mandados de
busca e apreensão na empresa Seu Capital Soluções
Financeiras, instalada no Monumental Shopping, no
bairro do Renascença, em São Luís.

Executada por agentes da Delegacia do Consumidor,
sob a coordenação da delegada Débora Aiara, a ação
apreendeu cópias de contratos, pendrives e HD's que
serão submetidos a perícia técnica.

A empresa é acusada por clientes pela prática de
estelionato e crimes contra a defesa do consumidor.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.

RELATOS DAS VÍTIMAS

De acordo com os relatos das vítimas, a maioria delas
foi atraída por anúncios em redes sociais da empresa
Seu Capital, que prometiam facilidades para obtenção
de empréstimos. Em geral, os prazos informados para
o recebimento dos valores pretendidos giravam em
torno de 10 dias úteis.

Egnaldo Mendes, que é motorista, após ver anúncio
no Facebook, entrou em contato com um vendedor da
empresa em busca de um financiamento no valor de
R$ 28 mil para a compra de veículo seminovo. Depois
da assinatura do contrato e do pagamento do valor de
R$ 9 mil, que ele imaginou ser uma espécie de lance
para obtenção do crédito, Egnaldo foi informado de
que t inha contratado um consórcio de cota
contemplada e que não havia previsão para receber o
dinheiro.

Situação semelhante foi enfrentada pelo comerciante
Cél io Sérgio Pinto, que também buscou um
financiamento de R$ 28 mil, pagou R$ 3.150 e não
recebeu a importância.

Ambos tentaram reaver o valor investido, mas tiveram
o pedido negado pela empresa, que alegou que o
contrato assinado pelo cliente era claro e não permitia
o cancelamento

Segundo a promotora de justiça Lítia Cavalcanti, essa
conduta da empresa não é isolada, sendo bastante
comum em São Luís, o que tem sido muito denunciado
ao Ministério Público e outros órgãos de defesa do
consumidor. " Recebemos constantemente inúmeras
reclamações de clientes lesados, que devem ficar
alerta sobre essas facilidades que são vendidas de
forma fraudulenta. Isso é golpe", orienta.

INQUÉRITO

Com a apreensão do material na empresa Seu Capital,
o inquérito segue pela Delegacia do Consumidor, para
identificação dos autores e a individualização das
práticas delituosas.

De acordo com a titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor, as investigações deverão ser
ampliadas para atingir outras empresas do ramo que
tenham condutas parecidas. "Isto é só o começo de
um trabalho maior que iremos realizar em conjunto
com outros órgãos para responsabilizar demais
empresas que estejam lesando os consumidores de
São Luís e demais cidades do estado", informou.

Da Assessoria

Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/operacao-
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VENDA DE CONSÓRCIO FRAUDADA
EM SÃO LUÍS É DESMONTADA PELA

POLÍCIA E MP
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Leandro de Sá

Menu

Uma operação conjunta realizada nesta terça-feira, 10,
pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
Defensoria Pública do Estado, cumpriu mandados de
busca e apreensão na empresa Seu Capital Soluções
Financeiras, instalada no Monumental Shopping, no
bairro do Renascença, em São Luís.

Executada por agentes da Delegacia do Consumidor,
sob a coordenação da delegada Débora Aiara, a ação
apreendeu cópias de contratos, pendrives e HD's que
serão submetidos a perícia técnica.

A empresa é acusada por clientes pela prática de
estelionato e crimes contra a defesa do consumidor.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.

RELATOS DAS VÍTIMAS

De acordo com os relatos das vítimas, a maioria delas
foi atraída por anúncios em redes sociais da empresa
Seu Capital, que prometiam facilidades para obtenção
de empréstimos. Em geral, os prazos informados para
o recebimento dos valores pretendidos giravam em
torno de 10 dias úteis.

Egnaldo Mendes, que é motorista, após ver anúncio
no Facebook, entrou em contato com um vendedor da
empresa em busca de um financiamento no valor de
R$ 28 mil para a compra de veículo seminovo. Depois
da assinatura do contrato e do pagamento do valor de
R$ 9 mil, que ele imaginou ser uma espécie de lance
para obtenção do crédito, Egnaldo foi informado de
que t inha contratado um consórcio de cota

contemplada e que não havia previsão para receber o
dinheiro.

Situação semelhante foi enfrentada pelo comerciante
Cél io Sérgio Pinto, que também buscou um
financiamento de R$ 28 mil, pagou R$ 3.150 e não
recebeu a importância.

Ambos tentaram reaver o valor investido, mas tiveram
o pedido negado pela empresa, que alegou que o
contrato assinado pelo cliente era claro e não permitia
o cancelamento

Segundo a promotora de justiça Lítia Cavalcanti, essa
conduta da empresa não é isolada, sendo bastante
comum em São Luís, o que tem sido muito denunciado
ao Ministério Público e outros órgãos de defesa do
consumidor. " Recebemos constantemente inúmeras
reclamações de clientes lesados, que devem ficar
alerta sobre essas facilidades que são vendidas de
forma fraudulenta. Isso é golp e", orienta.

INQUÉRITO

Com a apreensão do material na empresa Seu Capital,
o inquérito segue pela Delegacia do Consumidor, para
identificação dos autores e a individualização das
práticas delituosas.

De acordo com a titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor, as investigações deverão ser
ampliadas para atingir outras empresas do ramo que
tenham condutas parecidas. " Isto é só o começo de
um trabalho maior que iremos realizar em conjunto
com outros órgãos para responsabilizar demais
empresas que estejam lesando os consumidores de
São Luís e demais cidades do estado" , informou.

Fonte: Gilberto Léda

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook Instagram

Desculpe, sem enquetes no momento
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Criminosos presos na capital e no interior
 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - CIDADES - pág.: 06. Qua, 11 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

Ações policias resultam na prisão de criminosos na
capital e no interior do estado. Uma das prisões foi de
um faccionado identificado como Dió, ontem, em
Santa Rita. De acordo com a polícia, ele é acusado de
ter cometido um homicídio, no dia 4 de janeiro deste
ano, naquela cidade.

A polícia informou que a vítima estava em casa e foi
levada, pelo faccionado, até o local da execução. O
corpo da vítima foi achada boiando em um rio e
apresentava sinais de tortura. Dió foi encaminhado
para o presídio, onde vai ficar à disposição do Poder
Judiciário.

Em Imperatriz, foi preso ontem um homem acusado de
triplo homicídio, ocorrido no dia 13 de março deste
ano, em Açailândia. Segundo a polícia, as vítimas
eram irmãos e foram mortos dentro de uma barbearia.
Não foi informada a motivação do crime.

Na cidade de Bacabal, ontem, foi presa uma mulher,
não identificada, acusada de ter assassinado o marido,
no ano de 2009, no município de Olho d'Água das
Cunhãs. Ela foi ouvida na delegacia e levada para o
presídio. Em Araioses, a polícia também prendeu um
integrante de um bando especializado de roubo
especializado de veículos e postos de combustíveis no
interior.

Na Ilha Ontem, no Coroadinho, foi preso um homem
suspeito de tentativa de feminicídio. A polícia informou
que ele teria golpeado a companheira, que foi levada
para o Socorrão I, no Centro, onde passou por
tratamento cirúrgico.
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Líder do Bonde dos 40 em Santa Rita é preso
por homicídio

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Qua, 11 de Agosto de 2021
ASSUNTOS AFINS

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar
resultou, na manhã de ontem (10), na prisão do líder
da facção criminosa Bonde dos 40, na cidade de santa
Rita. Contra José Dias Neto, conhecido como "Dió",
havia um mandado pelo cr ime de homicídio
qual i f icado.

As investigações apontam que o suspeito foi o
responsável por buscar a vítima, identificada como
Thiago Cardoso Palhano, de 19 anos, na casa em que
morava, em janeiro deste ano. O corpo do jovem foi
localizado cinco dias depois, boiando em um rio do
município, com sinais de tortura.

"Dió" foi capturado quando saía de sua residência, no
bairro Gonçalo. Ele ainda tentou fugir, mas foi
impedido pelos policiais.

Atualmente, o preso era quem comandava o Bonde
dos 40 na cidade.

Depois dos procedimentos de praxe, o suspeito foi
encaminhado para o presídio, onde permanecerá à
disposição da Justiça. Segundo a polícia, outros dois
suspeitos de envolvimento no crime já estão presos,
eles foram identificados somente como "Calando
Doido" e "Dudu de Coló". (AR)
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Líder do Bonde dos 40 em Santa Rita é preso
por homicídio
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"Dió" é apontado como líder do Bonde dos 40 em
Santa Rita (Foto: Divu

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar
resultou, na manhã dessa terça-feira (10), na prisão do
líder da facção criminosa Bonde dos 40 , na cidade de
Santa Rita . Contra José Dias Neto, conhecido como
"Dió", havia um mandado pelo crime de homicídio
qualificado.

As investigações apontam que o suspeito foi o
responsável por buscar a vítima, identificada como
Thiago Cardoso Palhano, de 19 anos, na casa em que
morava, em janeiro deste ano. O corpo do jovem foi
localizado cinco dias depois, boiando em um rio do
município, com sinais de tortura.

"Dió" foi capturado quando saía de sua residência, no
bairro Gonçalo. Ele ainda tentou fugir, mas foi
impedido pelos policiais. Atualmente, o preso era
quem comandava o Bonde dos 40 na cidade, de
acordo com a polícia.

Depois dos procedimentos de praxe, o suspeito foi
encaminhado para o presídio, onde permanecerá à
disposição da Justiça.

Segundo a polícia, outros dois suspeitos de
envolvimento no crime já estão presos. Eles foram
identificados somente como "Calando Doido" e "Dudu
de Coló".

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/08/11/lider-do-
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ITINGA DO MARANHÃO: Polícia Civil
deve lotar servidores em delegacia
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Atendendo a pedido formulado pelo Ministério
Público do Maranhão, em Ação Civil Pública
proposta em 3 de dezembro de 2020, a Justiça
determinou, no último dia 6, a lotação de, pelo menos,
dois investigadores e um escrivão na Delegacia de
Polícia Civil de Itinga do Maranhão.

De acordo com o promotor de justiça Tiago
Quintanilha Nogueira, autor da Ação, atualmente
apenas dois servidores de carreira da Polícia Civil
atuam na Delegacia. Há, ainda, seis servidores
cedidos por outros órgãos. Muitas vezes, por conta de
férias ou licenças, nenhum dos servidores efetivos
está em serviço. Além disso, ambos informaram ao
membro do Ministério Público que pretendem se
aposentar em breve.

Uma diligência determinada pelo juiz Antônio Martins
de Araújo confirmou a insuficiência de pessoal.
"Quando a equipe precisa sair da Delegacia para fazer
alguma diligência externa, o prédio fica com as portas
fechadas devido à ausência de qualquer outro servidor
para realização do atendimento prévio ao público",
apontou o of ic ia l  de just iça que cumpriu a
determinação.

"A situação que já é caótica, portanto, pode piorar na
segurança pública local, e isso em um município de
cerca de 30 mil habitantes, situado em região
fronteiriça e onde atuam ao menos duas facções
criminosas", observa Tiago Nogueira.

O prazo para cumprimento da liminar é de 30 dias e a
multa diária, em caso de descumprimento, é de R$ 5
mil.

Fonte: Rodrigo Freitas (CCOM-MPMA)
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Ministério Público do Maranhão lança a
campanha Agosto Lilás
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O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional da Mulher (CAOp
Mulher) e da Escola Superior do Ministério Público
(ESMP), lançou, na segunda-feira, 9, a campanha
Agosto Lilás, que trata da violência contra a mulher e
celebra os 15 anos da Lei Maria da Penha.

Ao iniciar os trabalhos, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, destacou que o MPMA atuará de
forma firme no combate a esse tipo de violência e
lembrou que a violência doméstica afeta toda a família,
gerando danos também aos filhos das mulheres
agredidas.

"A sociedade precisa saber que as mulheres têm no
Ministério Público um defensor em qualquer
circunstância. E essa defesa precisa ser rápida,
eficiente, segura e eficaz", pontuou.

Na abertura do evento virtual de lançamento, foram
apresentados vídeos de mitos e verdades a respeito
da v io lência domést ica,  protagonizados por
promotores de justiça da instituição. De acordo com a
diretora da ESMP, Karla Adriana Holanda Farias
Vieira, o objetivo foi chamar a atenção dos homens
para que engrossem as fileiras das lutas de combate
à violência contra a mulher.

A coordenadora do CAOp Mulher, Sandra Fagundes
Garcia, enfatizou a importância dos 15 anos da Lei
Maria da Penha, considerada a terceira mais
avançada do mundo na área, e comemorou a inclusão
da violência psicológica contra a mulher no Código
Penal Brasileiro.

Os números no país, no entanto, ainda são
considerados alarmantes pela promotora de justiça da
Comarca de Açailândia: 300 mil mulheres são
agredidas por dia e uma medida protetiva é concedida
a cada oito minutos, por exemplo.
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Impasse sobre acesso à internet nas escolas
do Município é cobrado na tribuna da

Assembleia Legislativa
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O deputado Duarte Jr (PSB) usou a tribuna da
Assembleia Legislativa para se manifestar sobre a
rescisão do contrato firmado entre a Prefeitura de São
Luís e a empresa Claro, no dia 14 de maio deste ano,
para fornecimento de 80 mil chips de internet, a fim de
suprir às necessidades de alunos e professores da
rede pública municipal de ensino. Segundo o
parlamentar, sem um outro contrato, não tem como os
alunos darem continuidade às aulas remotas.

Duarte destacou que essa situação já vem sendo
repercutida há algum tempo pelo Sindicato dos
Professores do Município. "Foi prometido durante a
campanha de 2020, pelo então candidato Eduardo
Braide, que seria adotado o sistema híbrido de ensino,
o que ainda não aconteceu", afirmou.

O deputado informou que vai protocolar um
requerimento, junto ao Sindeducação, solicitando
esclarecimentos à Prefeitura de São Luís, além de
oficiar ao Ministério Público para que sejam tomadas
as medidas necessárias no sentido de "garantir o bom
funcionamento das escolas públicas municipais".

PARA ENTENDER Explicou Duarte que o serviço foi
contratado em dezembro de 2020 e que a empresa
contratada, a Claro, "apesar de cumprir todos os
prazos de entrega, não recebeu o pagamento devido".
Como forma de buscar a quitação do débito, segundo
Duarte Jr, a Claro alega, também, que já teria feito
várias tentativas de negociação, "sem sucesso". Por
isso, a empresa teria entrado com um pedido junto ao
Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ao Ministério
Público estadual, para que seja analisada uma
eventual responsabilidade fiscal da prefeitura.

Por fim, disse Duarte em seu pronunciamento na
Assembleia Legislativa, que, de acordo com o
calendário da Secretaria Municipal de Educação, as
aulas híbridas estão previstas para começar na
próxima segundafeira (16). "Mas até o momento não
se pronunciou sobre o pagamento junto à Claro, muito
menos informou sobre como vai viabilizar as aulas
virtuais, já que o fornecimento do serviço de internet
continua suspenso", concluiu.

PREFEITURA SE MANIFESTA Procurada pelo Jornal

Pequeno, a Prefeitura de São Luís encaminhou os
autos de um processo administrativo sobre a
contratação da Claro para fornecimento de SIM
CARDs, para atender às necessidades das escolas
municipais em relação à educação a distância.

O processo teve início em 24 de setembro de 2020.
Em 22 de outubro, foi emitida autorização da despesa
e assinada pelo então secretário adjunto da Semed
Rogério Cutrim Raposo.

A contratação foi homologada em favor da Claro, no
valor total de R$ 5.952.000,00 (cinco milhões,
novecentos e cinquenta e dois mil reais). Depois
houve um pedido de dilatação de prazo para entrega
dos chips.

Conforme o processo, "o procedimento licitatório
deduzido fora instaurado para impedir os prejuízos
advindos com a paralisação das aulas presenciais na
rede municipal de ensino, em razão da pandemia de
COVID-19, pelo que se sugeriu como medida
emergencial, visando ao mínimo possível de prejuízo
aos alunos, a aquisição dos serviços de telefonia
móvel (dados)".

"Assim" - consta nos autos do processo -, "o atual
momento em que se encontra o país em decorrência
da pandemia da COVID19 coloca a administração
pública diante do desafio de se reorganizar de forma
imediata para dotar a população das condições de
suportá-la".

Outro trecho dos autos diz: "Observa-se que a
instrução processual para contratação emergencial
somam, entre o pedido e a contratação, quase 90 dias,
tempo razoável para a realização de uma licitação na
modalidade de pregão, para contratação de empresa
especializada, garantindo uma concorrência e
vantajosidade para a administração pública".

"Por fim, diante das inconsistências encontradas no
processo, no que toca a instrução processual, aliada à
necessidade dos serviços, após a análise técnica que
será realizada pela SEMIT, sugerimos a Vossa
Excelência o envio dos autos à Controladoria Geral do
Município, para análise, no sentido de orientar a
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SEMED na melhor solução para o caso, bem assim
como devemos proceder ao pagamento da fatura já
existente que cobre a entrega dos chips e a primeira
fatura dos serviços prestados pela Claro.

A SEMIT se manifestou no mesmo sentido que a
SEMED.

A CGM foi quem indeferiu o pagamento, após análise
para homologação, argumentando que a empresa não
fazia jus ao pagamento por não ter tido a habilitação
dos chips, condição imprescindível para o pagamento".

COBRANÇA - "O certo" - concluiu Duarte Júnior, já em
contato com o JP - "é que as aulas presenciais e
híbridas vão iniciar no próximo dia 16 e o problema
relacionado aos chips de internet permanece sem
solução, o que deixará inúmeros alunos sem
condições de assistir às aulas".
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Aluísio Mendes propõe monitoramento
eletrônico para fortalecer medidas de

proteção às mulheres
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O vice-líder do Governo na Câmara dos Deputados,
Aluisio Mendes (PSC-MA), protocolou nessa terça-
feira (10) o Projeto de Lei 27438/2021 que propõe
monitoramento eletrônico para aumentar a fiscalização
de casos de feminicídios no Brasil.

O projeto ganha dimensão no mês em que a Lei Maria
da Penha (Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006)
completa mais um ano de sua regulamentação, e
deverá ser pautado com urgência nas próximas
sessões do Plenário da Casa.

"Nosso país tem números alarmantes de feminicídio, e
em todos os desfechos há registros de ameaças e
agressões anteriores à morte da vítima", observou
Alusio Mendes.

"O monitoramento eletrônico é a ferramenta que
estava faltando para fortalecer a política de proteção
às mulheres vítimas de agressão", argumentou o
deputado.

LACUNA NA LEI Na justificativa do projeto, o
deputado diz que embora a Lei Maria da Penha tenha
definido uma série de medidas protetivas de urgência,
que poderão ser determinadas pelo Juiz visando a
garantir a segurança de eventuais vítimas de violência
doméstica e familiar contra a mulher, deixou uma
lacuna quanto à uti l ização do monitoramento
eletrônico pelas chamadas tornozeleiras eletrônicas.

"O Projeto de Lei vem nesse sentido, o de suprir essa
lacuna legal", enfatizou. "O monitoramento de
potenciais agressores de mulheres pelo uso de
dispositivos eletrônicos tem sido, cada vez mais,
adotado.

Embora seja uma medida, como dito antes, sem
previsão na Lei Maria da Penha, conta com o respaldo
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de um
número de magistrados", diz o texto.

Aluisio argumentou que a ordem judicial para que o
potencial agressor se mantenha a certa distância da
possível vít ima não signif ica garantia do seu
cumprimento e pode ser facilmente desbordada.
"Todavia, pelo monitoramento eletrônico, a fiscalização

torna-se muito mais eficiente, inibindo a aproximação
do agressor em face do receio de ser mais facilmente
detectado e preso", defendeu.

O monitoramento eletrônico vai facilitar o trabalho dos
órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e
da Segurança Pública, ao lado de proporcionar maior
segurança às mulheres, conforme disse Aluísio.

O deputado acrescentou que, no lugar de se ter
utilizado da expressão "tornozeleira eletrônica", optou-
se por "monitoramento eletrônico", lembrando que
diante dos velozes avanços tecnológicos, "é bem
possível que as tornozeleiras eletrônicas, em breve,
sejam consideradas antiquadas e substituídas por
outros dispositivos eletrônicos.

7



JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 06. Qua, 11 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

8



Polícia Civil deve lotar servidores em
delegacia de Itinga
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Atendendo a pedido formulado pelo Ministério
Público do Maranhão, em Ação Civil Pública
proposta em 3 de dezembro de 2020, a Justiça
determinou, no último dia 6, a lotação de, pelo menos,
dois investigadores e um escrivão na Delegacia de
Polícia Civil de Itinga do Maranhão.

De acordo com o promotor de justiça Tiago
Quintanilha Nogueira, autor da Ação, atualmente
apenas dois servidores de carreira da Polícia Civil
atuam na Delegacia.

Há, ainda, seis servidores cedidos por outros órgãos.

Muitas vezes, por conta de férias ou licenças, nenhum
dos servidores efetivos está em serviço. Além disso,
ambos informaram ao membro do Ministério Público
que pretendem se aposentar em breve.

Uma diligência determinada pelo juiz Antônio Martins
de Araújo confirmou a insuficiência de pessoal.

"Quando a equipe precisa sair da Delegacia para fazer
alguma diligência externa, o prédio fica com as portas
fechadas devido à ausência de qualquer outro servidor
para realização do atendimento prévio ao público",
apontou o of ic ia l  de just iça que cumpriu a
determinação.

"A situação que já é caótica, portanto, pode piorar na
segurança pública local, e isso em um município de
cerca de 30 mil habitantes, situado em região
fronteiriça e onde atuam ao menos duas facções
criminosas", observou Tiago Nogueira.

O prazo para cumprimento da liminar é de 30 dias e a
multa diária, em caso de descumprimento, é de R$ 5
mil.
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Operação desmonta golpe da venda fraudada
de consórcio
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Uma operação conjunta realizada nessa terça-feira
(10) pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
Defensoria Pública do Estado, cumpriu mandados de
busca e apreensão na empresa Seu Capital Soluções
Financeiras, instalada no Monumental Shopping, no
bairro do Renascença, em São Luís.

Executada por agentes da Delegacia do Consumidor,
sob a coordenação da delegada Débora Aiara, a ação
apreendeu cópias de contratos, pendrives e HDs que
serão submetidos a perícia técnica.

A empresa é acusada por clientes pela prática de
estelionato e crimes contra a defesa do consumidor.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de dez dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.

RELATOS DAS VÍTIMAS De acordo com os relatos
das vítimas, a maioria delas foi atraída por anúncios
em redes sociais da empresa Seu Capital, que
prometiam facilidades para obtenção de empréstimos.
Em geral, os prazos informados para o recebimento
dos valores pretendidos giravam em torno de dez dias
úteis.

Egnaldo Mendes, que é motorista, após ver anúncio
no Facebook, entrou em contato com um vendedor da
empresa em busca de um financiamento no valor de
R$ 28 mil para a compra de veículo seminovo. Depois
da assinatura do contrato e do pagamento do valor de
R$ 9 mil, que ele imaginou ser uma espécie de lance
para obtenção do crédito, Egnaldo foi informado de
que t inha contratado um consórcio de cota
contemplada e que não havia previsão para receber o
dinheiro.

Situação semelhante foi enfrentada pelo comerciante
Cél io Sérgio Pinto, que também buscou um
financiamento de R$ 28 mil, pagou R$ 3.150 e não
recebeu a importância.

Ambos tentaram reaver o valor investido, mas tiveram
o pedido negado pela empresa, que alegou que o
contrato assinado pelo cliente era claro e não permitia
o cancelamento Segundo a promotora de justiça Lítia
Cavalcanti, essa conduta da empresa não é isolada,
sendo bastante comum em São Luís, o que tem sido
muito denunciado ao Ministério Público e outros
órgãos de defesa do consumidor.

"Recebemos constantemente inúmeras reclamações
de clientes lesados, que devem ficar alerta sobre
essas facil idades que são vendidas de forma
fraudulenta.

Isso é golpe", orientou.

INQUÉRITO Com a apreensão do material na
empresa Seu Capital, o inquérito segue pela Delegacia
do Consumidor, para identificação dos autores e a
individualização das práticas delituosas.

De acordo com a titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor, as investigações deverão ser
ampliadas para atingir outras empresas do ramo que
tenham condutas parecidas. "Isto é só o começo de
um trabalho maior que iremos realizar em conjunto
com outros órgãos para responsabilizar demais
empresas que estejam lesando os consumidores de
São Luís e demais cidades do estado", informou.
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