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Acordo firmado na Vara de Interesses
Difusos e Coletivos vai garantir
acessibilidade em comércios
Estabelecimentos comerciais localizados na Avenida
Daniel de La Touche (Cohama) firmaram acordo, na
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís,
para garantir acessibilidade de pessoas a esses locais.
A ação foi proposta pelo advogado Isaac Newton
Sousa Silva.
Durante a audiência de conciliação, realizada por meio
de videoconferência pelo titular da unidade judiciária,
Douglas de Melo Martins, nesta terça-feira (24), as
partes se comprometeram a realizar as adaptações
completas do local às normas de acessibilidade, no
prazo de 90 dias. Terão também que juntar aos autos
o cumprimento das obras com respectivas fotos.
O acordo foi firmado entre Isaac Newton Sousa Silva e
as empresas Equatorial Energia, RevisaCar, Royal
Center, Sou+Pet, Casa Moderna, Emabalar, Subway
Cohama e Dom da Carne (respondendo pelo inquilino
anterior Sabor e Qualidade). O processo judicial foi
extinto com resolução do mérito somente em relação a
essas partes. O juiz abriu o prazo de contestação para
as empresas Drogaria Ultra Popular, Pizzaria
Internacional e Empório Fribal Cohama, que não
compareceram à audiência de conciliação.
Após as adaptações promovidas pelos
estabelecimentos comerciais, a Equatorial Maranhão,
em 30 dias, realizará as adequações em relação aos
postes de energia. No prazo de 60 dias, o Município
de São Luís fará vistoria no local, por meio da Blitz
Urbana.
Quanto ao pedido de dano moral coletivo, o valor será
convertido em obrigação de fazer, consistente na
instalação, em área visível de todas as lojas, de um
cartaz/banner alusivo à campanha de respeito à
pessoa com deficiência. A arte será fornecida pela
Vara de Interesses Difusos e Coletivos, em parceria
com o Ministério Público. O tamanho do cartaz deve
ser proporcional à fachada de cada loja.
Por ser medida de interesse público, o juiz deferiu o
pedido de migração do Município de São Luís para o
polo ativo da ação.
Site: https://issuu.pdf-
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MP investiga secretário de Flávio Dino por
crime tributário
A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça), órgão máximo
do Ministério Público estadual, instaurou
investigação preliminar para apurar suposta prática de
crimes contra a ordem tributária, tendo como
investigado Clayton Noleto Silva (PCdoB), secretário
de Infraestrutura do Maranhão.

Governo do Maranhão, a construção já consumiu R$
67,1 milhões dos cofres públicos.
Mesmo com a entrega atrasada e com prazos de
inauguração "furados" por mais de uma vez, a ponte já
foi denominada de "Governador Antônio Jorge Dino"
por Flávio Dino em janeiro do ano passado.

Tecnicamente conhecida como "notícia de fato", a
apuração consiste no levantamento de informações
iniciais sobre o ocorrido e pode levar a
desdobramentos nas áreas criminal e administrativa.
De acordo com a documentação, que possui cerca de
200 páginas, a suposta prática de crimes contra a
ordem tributária teria ocorrido no âmbito do Consórcio
Epeng - FN Sondagens, formado pela Epeng
(Empresa Projetos de Engenharia) e FN Sondagens
(Fundações e Obras Especiais), para a construção de
uma ponte rodoviária sobre o rio Pericumã, na MA211, no trecho Bequimão- Central do Maranhão, na
Baixada Maranhense, em um contrato de R$ 68,3
milhões já quase totalmente pago.
Aberto em 24 de junho último, o caso foi enviado à
PGJ pelo promotor José Osmar Alves, da 26a
Promotoria de Justiça Especializada, com atuação na
1a Regional de Defesa da Ordem Tributária e
Econômica, de São Luís, a partir de representação
fiscal para fins penais encaminhada ao órgão pela
Prefeitura de Bequimão.
No dia 28 de julho, a investigação foi prorrogada por
90 dias, após ser encaminhada ao procurador-geral de
Justiça, Eduardo Jorge Nicolau, e seu braço direito na
PGJ, o promotor Danilo José de Castro Ferreira.
Por ser secretário de Estado, Noleto possui foro
privilegiado por prerrogativa de função. Por isso, a
investigação está sendo conduzida pela Assessoria
Especial de Investigação da PGJ, até o momento
tramitando de forma aberta.
Anunciada pelo governador Flávio Dino como o "fim de
uma lenda", a obra tocada pelo Consórcio Epeng - FN
Sondagens teve ordem de serviço assinada em
setembro de 2016, e deveria ter sido executada e
inaugurada em até dois anos depois, isto é, em
setembro de 2018.
Segundo dados do Portal da Transparência do
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Acordo firmado na Vara de Interesses
Difusos e Coletivos vai garantir
acessibilidade em comércios da Cohama
Estabelecimentos comerciais localizados na Avenida
Daniel de La Touche (Cohama) firmaram acordo, na
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís,
para garantir acessibilidade de pessoas a esses locais.
A ação foi proposta pelo advogado Isaac Newton
Sousa Silva.
Durante a audiência de conciliação, realizada por meio
de videoconferência pelo titular da unidade judiciária,
Douglas de Melo Martins, nesta terça-feira (24), as
partes se comprometeram a realizar as adaptações
completas do local às normas de acessibilidade, no
prazo de 90 dias. Terão também que juntar aos autos
o cumprimento das obras com respectivas fotos.
O acordo foi firmado entre Isaac Newton Sousa Silva e
as empresas Equatorial Energia, RevisaCar, Royal
Center, Sou+Pet, Casa Moderna, Emabalar, Subway
Cohama e Dom da Carne (respondendo pelo inquilino
anterior Sabor e Qualidade). O processo judicial foi
extinto com resolução do mérito somente em relação a
essas partes. O juiz abriu o prazo de contestação para
as empresas Drogaria Ultra Popular, Pizzaria
Internacional e Empório Fribal Cohama, que não
compareceram à audiência de conciliação.
Após as adaptações promovidas pelos
estabelecimentos comerciais, a Equatorial Maranhão,
em 30 dias, realizará as adequações em relação aos
postes de energia. No prazo de 60 dias, o Município
de São Luís fará vistoria no local, por meio da Blitz
Urbana.
Quanto ao pedido de dano moral coletivo, o valor será
convertido em obrigação de fazer, consistente na
instalação, em área visível de todas as lojas, de um
cartaz/banner alusivo à campanha de respeito à
pessoa com deficiência. A arte será fornecida pela
Vara de Interesses Difusos e Coletivos, em parceria
com o Ministério Público. O tamanho do cartaz deve
ser proporcional à fachada de cada loja.
Por ser medida de interesse público, o juiz deferiu o
pedido de migração do Município de São Luís para o
polo ativo da ação.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-
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EX-PREFEITO DE APICUM-AÇU E OS
PRÓPRIOS FILHOS SÃO
DENUNCIADOS POR ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
Leandro de Sá

órgão ministerial.

Menu

Para o promotor de justiça, as movimentações
financeiras e rendas dos denunciados Jéssica Islla de
Castro Cunha e Caio Vitor de Castro Cunha mostramse totalmente incompatíveis com os seus ganhos
declarados e com a profissão sempre exercida.
"Brotam robustos indícios de patrimônio acrescido
ilicitamente através de lavagem de dinheiro
canalizadas nas atividades da Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis dos quais são os atuais
proprietários", afirma o promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, que responde pela Promotoria
de Bacuri e é o autor da denúncia.

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, no dia
20 de agosto, denúncia contra o ex-prefeito de
Apicum-Açu Claudio Luiz Lima Cunha pela prática de
crimes contra a administração pública, associação
criminosa, advocacia administrativa, tráfico de
influência, crimes ambientais, falsidade ideológica,
atos de improbidade administrativa, crimes
enquadrados no Decreto-Lei nº 201/1967, entre outros.
Conforme investigações do MPMA, o ex-prefeito, em
conluio com outros denunciados - Rodolfo Romero
Pereira Oliveira, Caio Vitor de Castro Cunha e Jéssica
Islla de Castro Cunha (filhos do ex-prefeito) e Joceney
Franco Rocha (ex-secretário municipal de Meio
Ambiente de Apicum-Açu) -, ocultaram e dissimularam
a natureza, origem, movimentação e propriedade de
bens imóveis, direitos e valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.
Por conta dos delitos cometidos, a Promotoria de
Justiça de Bacuri, da qual Apicum-Açu é termo
judiciário, requereu que seja determinado o bloqueio
de contas correntes, poupanças e demais
investimentos financeiros em nome dos denunciados.
Também foi pedido o sequestro e indisponibilidade dos
imóveis, pertencentes a eles. Entre esses imóveis
constam fazendas, postos de combustíveis, terrenos,
apartamentos.
O Ministério Público também solicitou a decretação
da perda de veículos, tratores, carretas e
caminhonetes.
Eles já haviam sido alvos da Operação Citrus,
realizada em maio deste ano, pela Promotoria de
Justiça de Bacuri, com o apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e da Polícia Civil. Foram cumpridos 13
mandados de busca e apreensão nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís requeridos pelo

INQUÉRITO
As investigações, realizadas pelo Gaeco e pela
Promotoria de Justiça, integram um inquérito civil
instaurado em 2019, que demonstrava a ocorrência de
crimes ambientais, atos de improbidades
administrativas e ilícitos criminais envolvendo os
denunciados, referentes à construção de postos de
combustíveis à beira mar e nas proximidades do
Hospital Sebastiana Fonseca, na cidade de ApicumAçu.
O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.
O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasolina. Ele é aliado político do atual prefeito de
Apicum-Açu, sendo conhecido na cidade como "filho
adotivo" do ex-gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.
Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
de combustíveis, ficando claro o total
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.
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No decorrer do processo, uma ação cautelar com
pedido de quebra de sigilo fiscal foi deferida diante da
existência de fortes indícios de que as empresas são
apenas um meio de lavagem de dinheiro,
considerando o depoimento do ex-prefeito na
Promotoria de Justiça e demais provas obtidas pelo
MPMA.
Ainda conforme as investigações, os empresários
foram favorecidos pelo ex-secretário de Meio
Ambiente de Apicum-Açu Joceney Franco Rocha, que
viabilizou a construção irregular dos postos de
combustíveis.

praticaram diversos crimes: Claudio Luiz Lima
Cunha é acusado por lavagem de dinheiro, associação
criminosa, falsidade ideológica e advocacia
administrativa; Rodolfo Romero Pereira Oliveira por
lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e tráfico de
influência; Caio Vítor de Castro Cunha, por lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica
e advocacia administrativa; Jéssica Islla de Castro
Cunha por lavagem de dinheiro, associação criminosa,
falsidade ideológica e advocacia administrativa; e
Joceney Franco Rocha por crimes ambientais,
peculato e advocacia administrativa.
PERDA DE BENS

Foi constatado que, à época da expedição da licença
"de operação", não havia quaisquer estudos de
impacto ambiental. A empresa apresentou um Plano
de Controle Ambiental somente em 12 de dezembro
de 2018, um dia antes da audiência extrajudicial
ocorrida na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri.
De acordo com as investigações, a proximidade com o
ex-prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.
"O órgão ministerial apontou um rol de consistentes
indícios de os acusados serem apenas "laranjas" do
ex-prefeito municipal de Apicum-Açu, bem como ter
havido crescimento exponencial do patrimônio deles,
oriundo de recursos públicos, o que justifica ter sido
incluído ( Cláudio Lima Cunha ) também no rol de
denunciados", esclarece o promotor de justiça.
Segundo o membro do Ministério Público, Claudio
Luiz Lima Cunha possui diversos outros processos por
atos de improbidade administrativa e processos
penais em andamento na Justiça Estadual de 1º Grau
e 2º Grau, para apurar a responsabilidade penal em
crimes contra a Administração Pública, quando exercia
o cargo de prefeito.
A denúncia do MPMA acrescenta que, com a
finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos
valores recebidos decorrentes de desvios de recursos
públicos, em espécie, para que não fossem
rastreados, os denunciados iniciaram o processo de
compras de diversos terrenos em vários municípios,
múltiplos imóveis de cifras milionárias, uma gama de
veículos (tratores, carretas, caminhonetes etc),
fazendas de valores milionários, entre outros. "Tudo foi
feito com o intuito de ocultar ou dissimular a
propriedade dos referidos bens, cujo verdadeiro
proprietário é o ex-prefeito municipal, o denunciado
Claudio Cunha", pontua o promotor de justiça.

Na denúncia, o Ministério Público requer que seja
decretada a perda de produtos obtidos a partir das
práticas criminosas, incluindo os imóveis, entre os
quais: um imóvel no valor de R$ 550 mil; imóvel
localizado no Edifício Nazeu Quadros no valor de
compra e venda: R$ 950 mil; cinco postos de
combustíveis, localizados em São José de Ribamar,
São Luís, Cururupu e Apicum-Açu; escrituras públicas
em nome de Rodolfo Romero Pereira Oliveira e
Claudio Cunha; fazendas São Francisco e São José,
nos valores de R$ 2,2 milhões; documentos de uma
Hilux em nome de André Luis Maia Santos Silva; um
Golf, em nome de Jason Claude Costa e um
caminhão, comprado por Rodolfo Oliveira;
apartamento no Condomínio Zefirus, na Avenida dos
Holandeses, no valor de R$ 1.209.714,00; caminhão
Trator 2018/2019, comprado em 14 de fevereiro de
2019, por R$ 370 mil, em favor da empresa R R P
OLIVEIRA, de propriedade dos denunciados; tratores
comprados em 2018 nos valores de R$ 250 mil e R$
360 mil; dois terrenos no valor de R$ 450 mil.
Também fazem parte a lista de imóveis do MPMA as
fazendas São Francisco, localizada em Amarante do
Maranhão; Guará I, localizada em Apicum-Açu; Guará
II, localizada em Apicum-Açu; Boa Esperança,
localizada em Apicum-Açu; e os imóveis ligados ao
denunciado Claudio Lima Cunha: Rua do Sol, Centro,
Apicum-Açu e Rua Turi, Bairro Turirana, Apicum-Açu;
ao denunciado Caio Vitor de Castro Cunha: Rua São
Sebastião, nº 32, Anil, São Luís e Estrada Margarida
Alves, Amarante do Maranhão; à denunciada Jéssica
de Castro Cunha: fazenda na Estrada São Fernando,
nº 22, Turirana, Distrito Industrial, Apicum-Açu.
Redação : CCOM-MPMA
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *

ACUSAÇÕES
Facebook Instagram
De acordo com o Ministério Público, os denunciados
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Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/ex-prefeito-deapicum-acu-e-os-proprios-filhos-sao-denunciados-porassociacao-criminosa/
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EX-PREFEITO DE APICUM-AÇU E OS
PRÓPRIOS FILHOS SÃO
DENUNCIADOS POR ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, no dia
20 de agosto, denúncia contra o ex-prefeito de
Apicum-Açu Claudio Luiz Lima Cunha pela prática de
crimes contra a administração pública, associação
criminosa, advocacia administrativa, tráfico de
influência, crimes ambientais, falsidade ideológica,
atos de improbidade administrativa, crimes
enquadrados no Decreto-Lei nº 201/1967, entre outros.
Conforme investigações do MPMA, o ex-prefeito, em
conluio com outros denunciados - Rodolfo Romero
Pereira Oliveira, Caio Vitor de Castro Cunha e Jéssica
Islla de Castro Cunha (filhos do ex-prefeito) e Joceney
Franco Rocha (ex-secretário municipal de Meio
Ambiente de Apicum-Açu) -, ocultaram e dissimularam
a natureza, origem, movimentação e propriedade de
bens imóveis, direitos e valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.
Por conta dos delitos cometidos, a Promotoria de
Justiça de Bacuri, da qual Apicum-Açu é termo
judiciário, requereu que seja determinado o bloqueio
de contas correntes, poupanças e demais
investimentos financeiros em nome dos denunciados.
Também foi pedido o sequestro e indisponibilidade dos
imóveis, pertencentes a eles. Entre esses imóveis
constam fazendas, postos de combustíveis, terrenos,
apartamentos.
O Ministério Público também solicitou a decretação
da perda de veículos, tratores, carretas e
caminhonetes.
Eles já haviam sido alvos da Operação Citrus,
realizada em maio deste ano, pela Promotoria de
Justiça de Bacuri, com o apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e da Polícia Civil. Foram cumpridos 13
mandados de busca e apreensão nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís requeridos pelo
órgão ministerial.
Para o promotor de justiça, as movimentações
financeiras e rendas dos denunciados Jéssica Islla de

Castro Cunha e Caio Vitor de Castro Cunha mostramse totalmente incompatíveis com os seus ganhos
declarados e com a profissão sempre exercida.
"Brotam robustos indícios de patrimônio acrescido
ilicitamente através de lavagem de dinheiro
canalizadas nas atividades da Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis dos quais são os atuais
proprietários", afirma o promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, que responde pela Promotoria
de Bacuri e é o autor da denúncia.
INQUÉRITO
As investigações, realizadas pelo Gaeco e pela
Promotoria de Justiça, integram um inquérito civil
instaurado em 2019, que demonstrava a ocorrência de
crimes ambientais, atos de improbidades
administrativas e ilícitos criminais envolvendo os
denunciados, referentes à construção de postos de
combustíveis à beira mar e nas proximidades do
Hospital Sebastiana Fonseca, na cidade de ApicumAçu.
O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.
O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasolina. Ele é aliado político do atual prefeito de
Apicum-Açu, sendo conhecido na cidade como "filho
adotivo" do ex-gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.
Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
de combustíveis, ficando claro o total
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.
No decorrer do processo, uma ação cautelar com
pedido de quebra de sigilo fiscal foi deferida diante da
existência de fortes indícios de que as empresas são
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apenas um meio de lavagem de dinheiro,
considerando o depoimento do ex-prefeito na
Promotoria de Justiça e demais provas obtidas pelo
MPMA.
Ainda conforme as investigações, os empresários
foram favorecidos pelo ex-secretário de Meio
Ambiente de Apicum-Açu Joceney Franco Rocha, que
viabilizou a construção irregular dos postos de
combustíveis.

lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e tráfico de
influência; Caio Vítor de Castro Cunha, por lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica
e advocacia administrativa; Jéssica Islla de Castro
Cunha por lavagem de dinheiro, associação criminosa,
falsidade ideológica e advocacia administrativa; e
Joceney Franco Rocha por crimes ambientais,
peculato e advocacia administrativa.
PERDA DE BENS

Foi constatado que, à época da expedição da licença
"de operação", não havia quaisquer estudos de
impacto ambiental. A empresa apresentou um Plano
de Controle Ambiental somente em 12 de dezembro
de 2018, um dia antes da audiência extrajudicial
ocorrida na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri.
De acordo com as investigações, a proximidade com o
ex-prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.
"O órgão ministerial apontou um rol de consistentes
indícios de os acusados serem apenas "laranjas" do
ex-prefeito municipal de Apicum-Açu, bem como ter
havido crescimento exponencial do patrimônio deles,
oriundo de recursos públicos, o que justifica ter sido
incluído ( Cláudio Lima Cunha ) também no rol de
denunciados", esclarece o promotor de justiça.
Segundo o membro do Ministério Público, Claudio
Luiz Lima Cunha possui diversos outros processos por
atos de improbidade administrativa e processos
penais em andamento na Justiça Estadual de 1º Grau
e 2º Grau, para apurar a responsabilidade penal em
crimes contra a Administração Pública, quando exercia
o cargo de prefeito.
A denúncia do MPMA acrescenta que, com a
finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos
valores recebidos decorrentes de desvios de recursos
públicos, em espécie, para que não fossem
rastreados, os denunciados iniciaram o processo de
compras de diversos terrenos em vários municípios,
múltiplos imóveis de cifras milionárias, uma gama de
veículos (tratores, carretas, caminhonetes etc),
fazendas de valores milionários, entre outros. "Tudo foi
feito com o intuito de ocultar ou dissimular a
propriedade dos referidos bens, cujo verdadeiro
proprietário é o ex-prefeito municipal, o denunciado
Claudio Cunha", pontua o promotor de justiça.

Na denúncia, o Ministério Público requer que seja
decretada a perda de produtos obtidos a partir das
práticas criminosas, incluindo os imóveis, entre os
quais: um imóvel no valor de R$ 550 mil; imóvel
localizado no Edifício Nazeu Quadros no valor de
compra e venda: R$ 950 mil; cinco postos de
combustíveis, localizados em São José de Ribamar,
São Luís, Cururupu e Apicum-Açu; escrituras públicas
em nome de Rodolfo Romero Pereira Oliveira e
Claudio Cunha; fazendas São Francisco e São José,
nos valores de R$ 2,2 milhões; documentos de uma
Hilux em nome de André Luis Maia Santos Silva; um
Golf, em nome de Jason Claude Costa e um
caminhão, comprado por Rodolfo Oliveira;
apartamento no Condomínio Zefirus, na Avenida dos
Holandeses, no valor de R$ 1.209.714,00; caminhão
Trator 2018/2019, comprado em 14 de fevereiro de
2019, por R$ 370 mil, em favor da empresa R R P
OLIVEIRA, de propriedade dos denunciados; tratores
comprados em 2018 nos valores de R$ 250 mil e R$
360 mil; dois terrenos no valor de R$ 450 mil.
Também fazem parte a lista de imóveis do MPMA as
fazendas São Francisco, localizada em Amarante do
Maranhão; Guará I, localizada em Apicum-Açu; Guará
II, localizada em Apicum-Açu; Boa Esperança,
localizada em Apicum-Açu; e os imóveis ligados ao
denunciado Claudio Lima Cunha: Rua do Sol, Centro,
Apicum-Açu e Rua Turi, Bairro Turirana, Apicum-Açu;
ao denunciado Caio Vitor de Castro Cunha: Rua São
Sebastião, nº 32, Anil, São Luís e Estrada Margarida
Alves, Amarante do Maranhão; à denunciada Jéssica
de Castro Cunha: fazenda na Estrada São Fernando,
nº 22, Turirana, Distrito Industrial, Apicum-Açu.
Redação : CCOM-MPMA
Site: https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/08/exprefeito-de-apicum-acu-e-os-proprios.html

ACUSAÇÕES
De acordo com o Ministério Público, os denunciados
praticaram diversos crimes: Claudio Luiz Lima
Cunha é acusado por lavagem de dinheiro, associação
criminosa, falsidade ideológica e advocacia
administrativa; Rodolfo Romero Pereira Oliveira por
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216 MUNICÍPIOS DO MARANHÃO
FIZERAM ADESÃO AO SELO UNICEF
Leandro de Sá

crianças e dos adolescentes.

Menu

Edição 2021-2024

Dois mil e vinte e um municípios assumiram um
compromisso conjunto pelos direitos de crianças e
adolescentes da Amazônia e do Semiárido. No
Maranhão, foram 216 municípios. Nesta quarta-feira, o
UNICEF dá início à edição 2021-2024 do Selo
UNICEF. A iniciativa tem como objetivo fortalecer as
políticas públicas em áreas centrais para a realização
e a garantia dos direitos de meninas e meninos em
cada município, trazendo impactos concretos e de
longo prazo.

Os municípios que participam do Selo UNICEF se
comprometem a melhorar as políticas públicas
municipais em sete áreas:

"O município tem um papel essencial na garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes. É no
município onde as crianças nascem, crescem e se
desenvolvem que as políticas públicas trazem
mudanças concretas na vida dessas meninas e
meninos. É esse o compromisso dos 2.021 municípios
que começam, agora, a nova edição do Selo UNICEF",
ressalta a representante do UNICEF no Brasil,
Florence Bauer.
A metodologia do Selo UNICEF inclui o monitoramento
de indicadores sociais e a implementação de ações
que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre
os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O Selo UNICEF conta, também, com o apoio do
Consórcio Interestadual da Amazônia Legal; do
Consórcio Nordeste; da Associação Brasileira de
Municípios (ABM); da União Nacional de Dirigentes
Municipais de Educação (Undime); do Colegiado
Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social
(Congemas); do Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems); do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass); da
Confederação Nacional de Municípios (CNM); da
Frente Nacional de Prefeitos (FNP); da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM); do
Ministério Público (MP-MA); do Tribunal de Justiça
(TJ-MA); da Defensoria Pública (DP-MA); e do
Governo do Estado do Maranhão, além de outras
parcerias nos estados em que o Selo UNICEF
acontece. Estas instituições apoiarão os municípios no
desenvolvimento e na implementação de políticas
públicas em diferentes áreas essenciais à vida das

Desenvolvimento infantil na primeira infância;
Educação de qualidade para todos;
Desenvolvimento integral, saúde mental, e bem-estar
de crianças e adolescentes na segunda década da
vida;
Hábitos de higiene e acesso à água assegurados para
crianças e adolescentes nas escolas;
Oportunidades de educação, trabalho e formação
profissional para adolescentes e jovens;
Prevenção e resposta às violências contra crianças e
adolescentes;
Famílias vulneráveis recebendo atenção integral em
serviços intersetoriais de proteção social no município.
Os resultados alcançados precisam ser sistêmicos, ou
seja, permanecer nos municípios mesmo após o
término das atividades. Quem participa também é
monitorado pelo UNICEF junto a um conjunto de
indicadores sociais. Essa combinação contribui
diretamente com 7 e indiretamente com outros 4 dos
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030 das Nações Unidas.
Ao final do ciclo de 4 anos, em 2024, serão
reconhecidos com o Selo UNICEF os municípios que
mais avançarem nos resultados sistêmicos (o que eles
precisam melhorar), nos indicadores sociais (que
refletem a qualidade das políticas públicas para a
infância e adolescência) e na participação cidadã e
gestão por resultados, garantindo a participação de
adolescentes e o fortalecimento dos espaços de
participação social no município.
Resultados da edição anterior do Selo UNICEF
A Edição 2017-2020 do Selo UNICEF contou com a
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adesão espontânea de 1.924 municípios de 18
estados da Amazônia Legal brasileira e do Semiárido,
que se comprometeram a priorizar crianças e
adolescentes nas políticas públicas, com metas e
indicadores claros. Desses, 473 municípios foram
certificados.

Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/216-municipios-domarahao-fizeram-adesao-ao-selo-unicef/

No Maranhão, foram 56 municípios certificados.
Eles se destacaram ao ampliar o acesso de crianças
ao registro de nascimento no primeiro ano de vida. De
2016 a 2018 (último dado disponível), enquanto, no
Brasil, o acesso a esse registro cresceu 0,62%, no
Maranhão o aumentou foi de 2% e, nos municípios
certificados com o Selo UNICEF nesse estado, o
aumento foi de 3%.
Os municípios certificados com o Selo UNICEF no
Maranhão avançaram mais na garantia do direito de
mulheres e bebês ao pré-natal do que a média do
País. De 2016 a 2018 (último dado disponível), o
percentual de mulheres com acesso a sete consultas
de pré-natal no Brasil cresceu 4,6%. No Maranhão o
aumentou foi de 13% e, nos municípios certificados
com o Selo UNICEF neste estado, o aumento foi de
15%.
Estar na escola, aprendendo, é essencial para
meninas e meninos. No Maranhão, 97% dos
munícipios participantes do Selo UNICEF
implementaram a estratégia Busca Ativa Escolar, indo
atrás de cada criança e adolescente que estava fora
da escola e tomando as medidas necessárias para a
rematrícula e a aprendizagem.
Confira os resultados dos municípios do Maranhão na
última
edição
do
Selo
UNICEF:
selounicef.org.br/resultados-maranhao
Sobre o UNICEF
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do
planeta, para alcançar as crianças mais
desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios,
o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os
lugares, para construir um mundo melhor para todos.
Acompanhe nossas ações em www.unicef.org.br e
no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn.
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
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216 MUNICÍPIOS DO MARANHÃO
FIZERAM ADESÃO AO SELO UNICEF
Dois mil e vinte e um municípios assumiram um
compromisso conjunto pelos direitos de crianças e
adolescentes da Amazônia e do Semiárido. No
Maranhão, foram 216 municípios. Nesta quarta-feira, o
UNICEF dá início à edição 2021-2024 do Selo
UNICEF. A iniciativa tem como objetivo fortalecer as
políticas públicas em áreas centrais para a realização
e a garantia dos direitos de meninas e meninos em
cada município, trazendo impactos concretos e de
longo prazo.
"O município tem um papel essencial na garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes. É no
município onde as crianças nascem, crescem e se
desenvolvem que as políticas públicas trazem
mudanças concretas na vida dessas meninas e
meninos. É esse o compromisso dos 2.021 municípios
que começam, agora, a nova edição do Selo UNICEF",
ressalta a representante do UNICEF no Brasil,
Florence Bauer.
A metodologia do Selo UNICEF inclui o monitoramento
de indicadores sociais e a implementação de ações
que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre
os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O Selo UNICEF conta, também, com o apoio do
Consórcio Interestadual da Amazônia Legal; do
Consórcio Nordeste; da Associação Brasileira de
Municípios (ABM); da União Nacional de Dirigentes
Municipais de Educação (Undime); do Colegiado
Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social
(Congemas); do Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems); do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass); da
Confederação Nacional de Municípios (CNM); da
Frente Nacional de Prefeitos (FNP); da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM); do
Ministério Público (MP-MA); do Tribunal de Justiça
(TJ-MA); da Defensoria Pública (DP-MA); e do
Governo do Estado do Maranhão, além de outras
parcerias nos estados em que o Selo UNICEF
acontece. Estas instituições apoiarão os municípios no
desenvolvimento e na implementação de políticas
públicas em diferentes áreas essenciais à vida das
crianças e dos adolescentes.
Edição 2021-2024

Os municípios que participam do Selo UNICEF se
comprometem a melhorar as políticas públicas
municipais em sete áreas:
Desenvolvimento infantil na primeira infância;
Educação de qualidade para todos;
Desenvolvimento integral, saúde mental, e bem-estar
de crianças e adolescentes na segunda década da
vida;
Hábitos de higiene e acesso à água assegurados para
crianças e adolescentes nas escolas;
Oportunidades de educação, trabalho e formação
profissional para adolescentes e jovens;
Prevenção e resposta às violências contra crianças e
adolescentes;
Famílias vulneráveis recebendo atenção integral em
serviços intersetoriais de proteção social no município.
Os resultados alcançados precisam ser sistêmicos, ou
seja, permanecer nos municípios mesmo após o
término das atividades. Quem participa também é
monitorado pelo UNICEF junto a um conjunto de
indicadores sociais. Essa combinação contribui
diretamente com 7 e indiretamente com outros 4 dos
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030 das Nações Unidas.
Ao final do ciclo de 4 anos, em 2024, serão
reconhecidos com o Selo UNICEF os municípios que
mais avançarem nos resultados sistêmicos (o que eles
precisam melhorar), nos indicadores sociais (que
refletem a qualidade das políticas públicas para a
infância e adolescência) e na participação cidadã e
gestão por resultados, garantindo a participação de
adolescentes e o fortalecimento dos espaços de
participação social no município.
Resultados da edição anterior do Selo UNICEF
A Edição 2017-2020 do Selo UNICEF contou com a
adesão espontânea de 1.924 municípios de 18
estados da Amazônia Legal brasileira e do Semiárido,
que se comprometeram a priorizar crianças e
adolescentes nas políticas públicas, com metas e
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indicadores claros. Desses, 473 municípios foram
certificados.
No Maranhão, foram 56 municípios certificados.
Eles se destacaram ao ampliar o acesso de crianças
ao registro de nascimento no primeiro ano de vida. De
2016 a 2018 (último dado disponível), enquanto, no
Brasil, o acesso a esse registro cresceu 0,62%, no
Maranhão o aumentou foi de 2% e, nos municípios
certificados com o Selo UNICEF nesse estado, o
aumento foi de 3%.
Os municípios certificados com o Selo UNICEF no
Maranhão avançaram mais na garantia do direito de
mulheres e bebês ao pré-natal do que a média do
País. De 2016 a 2018 (último dado disponível), o
percentual de mulheres com acesso a sete consultas
de pré-natal no Brasil cresceu 4,6%. No Maranhão o
aumentou foi de 13% e, nos municípios certificados
com o Selo UNICEF neste estado, o aumento foi de
15%.
Estar na escola, aprendendo, é essencial para
meninas e meninos. No Maranhão, 97% dos
munícipios participantes do Selo UNICEF
implementaram a estratégia Busca Ativa Escolar, indo
atrás de cada criança e adolescente que estava fora
da escola e tomando as medidas necessárias para a
rematrícula e a aprendizagem.
Confira os resultados dos municípios do Maranhão na
última
edição
do
Selo
UNICEF:
selounicef.org.br/resultados-maranhao
Sobre o UNICEF
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do
planeta, para alcançar as crianças mais
desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios,
o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os
lugares, para construir um mundo melhor para todos.
Acompanhe nossas ações em www.unicef.org.br e
no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn.
Site:
https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/08/216municipios-do-maranhao-fizeram.html
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Terceira dose a partir de 15 de setembro
A partir de 15 de setembro,
3a dose de reforço para idosos (a partir de 70
anos) e imunossuprimidos. A medida é válida para
todo o país. No Maranhão temos resolução
CIB (Comissão Intergestores Bipartite) prevendo a medida também", anunciou o secretário
de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula ontem
em suas redes sociais. ° dose com Pfizer

Astrazeneca agora vai receber a 3a com a Pfizer. Isso
é o que chamamos de reforço heterólogo e vários
estudos publicados indicam real eficácia nessa
estratégia de combinar vacinas diferentes", disse o
secretário de Saúde.
A medida é válida para todo o país. No Maranhão
temos resolução CIB
(Comissão Intergestores Bipartite) prevendo a medida
também
Precisamos caminhar

A fala, veio após a confirmação do Ministério da
Saúde, em administrar a dose de a partir do dia 15 de
setembro, começando para os grupos de idosos com
mais de 70 anos e imunossuprimidos.

unidos para sair o mais rápido possível desse quadro
de crise
sanitária, sobre tudo

De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização
deverá ser feita, preferencialmente, com uma dose da

diante do avanço da

Pfizer, ou de maneira alternativa, com

Delta no país

a vacina de vetor viral da Janssen ou da AstraZeneca.

Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.456.orig.pdf

A outra novidade anunciada pelo secretário é que o
Estado vai antecipar de 12 para 8 semanas o intervalo
entre a primeira e segunda doses da Astrazeneca e da
Pfizer. "O Ministério da Saúde deve fazer envio de
novas doses para que todos os estados tenham
capacidade aplicar as vacinas com intervalo reduzido.
Na segunda-feira, o Conass (Conselho Nacional de
Secretários de Saúde) já tinha iniciado o debate. Na
terça-feira à noite mais estas resoluções tomadas
conjuntamente com o Ministério da Saúde. Precisamos
caminhar unidos para sair o mais rápido possível
desse quadro de crise sanitária, sobretudo diante do
avanço da Delta no país", disse o secretário Carlos
Lula. Para receber a terceira dose, deve ser observado
o intervalo da segunda dose, no caso dos idosos, que
deve ser de pelo menos 6 meses. No caso dos
imunossuprimidos, eles devem esperar 28 dias após a
segunda dose. O reforço vacinal será feito com a
vacina da Pfizer.
Os pacientes imunossuprimidos incluem pessoas com
câncer, pessoas
vivendo com HIV, transplantados e outros com o
sistema imune fragilizado e que tem menor resistência
à doença.
"Quem tomou duas doses da Coronavac ou da
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São Luís inicia aplicar a 3ª dose hoje
O prefeito Eduardo Braide (Podemos) anunciou que a
aplicação da terceira dose da vacina contra covid-19
iniciará na quinta-feira (26) em São Luis. O anúncio foi
feito através das redes sociais do prefeito.
A vacinação será para idosos residentes em
instituições de longa permanência (ILPI"s) e em breve
será divulgado o calendário de vacinação para outros
públicos.
O anúncio foi feito pouco após o secretário de Saúde,
Carlos Lula, anunciar a aplicação da dose de reforço
no Maranhão, que iniciará a partir do dia 15 de
setembro. O secretário também informou que quem
tomou duas doses da Coronavac ou da Astrazeneca
agora vai receber a 3a com a Pfizer. "Isso é o que
chamamos de reforço heterólogo e vários estudos
publicados indicam real eficácia nessa estratégia de
combinar vacinas diferentes", escreveu ele. Ainda na
manhã desta ontem, quarta-feira, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, disse que o Ministério da Saúde vai
liberar a aplicação da terceira dose do imunizante em
idosos com mais de 70 anos.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.456.orig.pdf
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EX-PREFEITO DE APICUM-AÇU E OS
PRÓPRIOS FILHOS SÃO
DENUNCIADOS POR ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
Leandro de Sá

órgão ministerial.

Menu

Para o promotor de justiça, as movimentações
financeiras e rendas dos denunciados Jéssica Islla de
Castro Cunha e Caio Vitor de Castro Cunha mostramse totalmente incompatíveis com os seus ganhos
declarados e com a profissão sempre exercida.
"Brotam robustos indícios de patrimônio acrescido
ilicitamente através de lavagem de dinheiro
canalizadas nas atividades da Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis dos quais são os atuais
proprietários", afirma o promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, que responde pela Promotoria
de Bacuri e é o autor da denúncia.

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, no dia
20 de agosto, denúncia contra o ex-prefeito de
Apicum-Açu Claudio Luiz Lima Cunha pela prática de
crimes contra a administração pública, associação
criminosa, advocacia administrativa, tráfico de
influência, crimes ambientais, falsidade ideológica,
atos de improbidade administrativa, crimes
enquadrados no Decreto-Lei nº 201/1967, entre outros.
Conforme investigações do MPMA, o ex-prefeito, em
conluio com outros denunciados - Rodolfo Romero
Pereira Oliveira, Caio Vitor de Castro Cunha e Jéssica
Islla de Castro Cunha (filhos do ex-prefeito) e Joceney
Franco Rocha (ex-secretário municipal de Meio
Ambiente de Apicum-Açu) -, ocultaram e dissimularam
a natureza, origem, movimentação e propriedade de
bens imóveis, direitos e valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.
Por conta dos delitos cometidos, a Promotoria de
Justiça de Bacuri, da qual Apicum-Açu é termo
judiciário, requereu que seja determinado o bloqueio
de contas correntes, poupanças e demais
investimentos financeiros em nome dos denunciados.
Também foi pedido o sequestro e indisponibilidade dos
imóveis, pertencentes a eles. Entre esses imóveis
constam fazendas, postos de combustíveis, terrenos,
apartamentos.
O Ministério Público também solicitou a decretação
da perda de veículos, tratores, carretas e
caminhonetes.
Eles já haviam sido alvos da Operação Citrus,
realizada em maio deste ano, pela Promotoria de
Justiça de Bacuri, com o apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e da Polícia Civil. Foram cumpridos 13
mandados de busca e apreensão nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís requeridos pelo

INQUÉRITO
As investigações, realizadas pelo Gaeco e pela
Promotoria de Justiça, integram um inquérito civil
instaurado em 2019, que demonstrava a ocorrência de
crimes ambientais, atos de improbidades
administrativas e ilícitos criminais envolvendo os
denunciados, referentes à construção de postos de
combustíveis à beira mar e nas proximidades do
Hospital Sebastiana Fonseca, na cidade de ApicumAçu.
O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.
O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasolina. Ele é aliado político do atual prefeito de
Apicum-Açu, sendo conhecido na cidade como "filho
adotivo" do ex-gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.
Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
de combustíveis, ficando claro o total
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.
3
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No decorrer do processo, uma ação cautelar com
pedido de quebra de sigilo fiscal foi deferida diante da
existência de fortes indícios de que as empresas são
apenas um meio de lavagem de dinheiro,
considerando o depoimento do ex-prefeito na
Promotoria de Justiça e demais provas obtidas pelo
MPMA.
Ainda conforme as investigações, os empresários
foram favorecidos pelo ex-secretário de Meio
Ambiente de Apicum-Açu Joceney Franco Rocha, que
viabilizou a construção irregular dos postos de
combustíveis.

praticaram diversos crimes: Claudio Luiz Lima
Cunha é acusado por lavagem de dinheiro, associação
criminosa, falsidade ideológica e advocacia
administrativa; Rodolfo Romero Pereira Oliveira por
lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e tráfico de
influência; Caio Vítor de Castro Cunha, por lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica
e advocacia administrativa; Jéssica Islla de Castro
Cunha por lavagem de dinheiro, associação criminosa,
falsidade ideológica e advocacia administrativa; e
Joceney Franco Rocha por crimes ambientais,
peculato e advocacia administrativa.
PERDA DE BENS

Foi constatado que, à época da expedição da licença
"de operação", não havia quaisquer estudos de
impacto ambiental. A empresa apresentou um Plano
de Controle Ambiental somente em 12 de dezembro
de 2018, um dia antes da audiência extrajudicial
ocorrida na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri.
De acordo com as investigações, a proximidade com o
ex-prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.
"O órgão ministerial apontou um rol de consistentes
indícios de os acusados serem apenas "laranjas" do
ex-prefeito municipal de Apicum-Açu, bem como ter
havido crescimento exponencial do patrimônio deles,
oriundo de recursos públicos, o que justifica ter sido
incluído ( Cláudio Lima Cunha ) também no rol de
denunciados", esclarece o promotor de justiça.
Segundo o membro do Ministério Público, Claudio
Luiz Lima Cunha possui diversos outros processos por
atos de improbidade administrativa e processos
penais em andamento na Justiça Estadual de 1º Grau
e 2º Grau, para apurar a responsabilidade penal em
crimes contra a Administração Pública, quando exercia
o cargo de prefeito.
A denúncia do MPMA acrescenta que, com a
finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos
valores recebidos decorrentes de desvios de recursos
públicos, em espécie, para que não fossem
rastreados, os denunciados iniciaram o processo de
compras de diversos terrenos em vários municípios,
múltiplos imóveis de cifras milionárias, uma gama de
veículos (tratores, carretas, caminhonetes etc),
fazendas de valores milionários, entre outros. "Tudo foi
feito com o intuito de ocultar ou dissimular a
propriedade dos referidos bens, cujo verdadeiro
proprietário é o ex-prefeito municipal, o denunciado
Claudio Cunha", pontua o promotor de justiça.

Na denúncia, o Ministério Público requer que seja
decretada a perda de produtos obtidos a partir das
práticas criminosas, incluindo os imóveis, entre os
quais: um imóvel no valor de R$ 550 mil; imóvel
localizado no Edifício Nazeu Quadros no valor de
compra e venda: R$ 950 mil; cinco postos de
combustíveis, localizados em São José de Ribamar,
São Luís, Cururupu e Apicum-Açu; escrituras públicas
em nome de Rodolfo Romero Pereira Oliveira e
Claudio Cunha; fazendas São Francisco e São José,
nos valores de R$ 2,2 milhões; documentos de uma
Hilux em nome de André Luis Maia Santos Silva; um
Golf, em nome de Jason Claude Costa e um
caminhão, comprado por Rodolfo Oliveira;
apartamento no Condomínio Zefirus, na Avenida dos
Holandeses, no valor de R$ 1.209.714,00; caminhão
Trator 2018/2019, comprado em 14 de fevereiro de
2019, por R$ 370 mil, em favor da empresa R R P
OLIVEIRA, de propriedade dos denunciados; tratores
comprados em 2018 nos valores de R$ 250 mil e R$
360 mil; dois terrenos no valor de R$ 450 mil.
Também fazem parte a lista de imóveis do MPMA as
fazendas São Francisco, localizada em Amarante do
Maranhão; Guará I, localizada em Apicum-Açu; Guará
II, localizada em Apicum-Açu; Boa Esperança,
localizada em Apicum-Açu; e os imóveis ligados ao
denunciado Claudio Lima Cunha: Rua do Sol, Centro,
Apicum-Açu e Rua Turi, Bairro Turirana, Apicum-Açu;
ao denunciado Caio Vitor de Castro Cunha: Rua São
Sebastião, nº 32, Anil, São Luís e Estrada Margarida
Alves, Amarante do Maranhão; à denunciada Jéssica
de Castro Cunha: fazenda na Estrada São Fernando,
nº 22, Turirana, Distrito Industrial, Apicum-Açu.
Redação : CCOM-MPMA
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *

ACUSAÇÕES
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De acordo com o Ministério Público, os denunciados
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EX-PREFEITO DE APICUM-AÇU E OS
PRÓPRIOS FILHOS SÃO
DENUNCIADOS POR ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, no dia
20 de agosto, denúncia contra o ex-prefeito de
Apicum-Açu Claudio Luiz Lima Cunha pela prática de
crimes contra a administração pública, associação
criminosa, advocacia administrativa, tráfico de
influência, crimes ambientais, falsidade ideológica,
atos de improbidade administrativa, crimes
enquadrados no Decreto-Lei nº 201/1967, entre outros.
Conforme investigações do MPMA, o ex-prefeito, em
conluio com outros denunciados - Rodolfo Romero
Pereira Oliveira, Caio Vitor de Castro Cunha e Jéssica
Islla de Castro Cunha (filhos do ex-prefeito) e Joceney
Franco Rocha (ex-secretário municipal de Meio
Ambiente de Apicum-Açu) -, ocultaram e dissimularam
a natureza, origem, movimentação e propriedade de
bens imóveis, direitos e valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.
Por conta dos delitos cometidos, a Promotoria de
Justiça de Bacuri, da qual Apicum-Açu é termo
judiciário, requereu que seja determinado o bloqueio
de contas correntes, poupanças e demais
investimentos financeiros em nome dos denunciados.
Também foi pedido o sequestro e indisponibilidade dos
imóveis, pertencentes a eles. Entre esses imóveis
constam fazendas, postos de combustíveis, terrenos,
apartamentos.
O Ministério Público também solicitou a decretação
da perda de veículos, tratores, carretas e
caminhonetes.
Eles já haviam sido alvos da Operação Citrus,
realizada em maio deste ano, pela Promotoria de
Justiça de Bacuri, com o apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e da Polícia Civil. Foram cumpridos 13
mandados de busca e apreensão nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís requeridos pelo
órgão ministerial.
Para o promotor de justiça, as movimentações
financeiras e rendas dos denunciados Jéssica Islla de

Castro Cunha e Caio Vitor de Castro Cunha mostramse totalmente incompatíveis com os seus ganhos
declarados e com a profissão sempre exercida.
"Brotam robustos indícios de patrimônio acrescido
ilicitamente através de lavagem de dinheiro
canalizadas nas atividades da Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis dos quais são os atuais
proprietários", afirma o promotor de justiça Igor
Adriano Trinta Marques, que responde pela Promotoria
de Bacuri e é o autor da denúncia.
INQUÉRITO
As investigações, realizadas pelo Gaeco e pela
Promotoria de Justiça, integram um inquérito civil
instaurado em 2019, que demonstrava a ocorrência de
crimes ambientais, atos de improbidades
administrativas e ilícitos criminais envolvendo os
denunciados, referentes à construção de postos de
combustíveis à beira mar e nas proximidades do
Hospital Sebastiana Fonseca, na cidade de ApicumAçu.
O fato de o investigado Rodolfo Romero Pereira
Oliveira ter construído três postos de combustíveis sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu - de
forma simultânea, somente com dinheiro oriundo de
eventos, levantou suspeitas do Ministério Público do
Maranhão.
O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasolina. Ele é aliado político do atual prefeito de
Apicum-Açu, sendo conhecido na cidade como "filho
adotivo" do ex-gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.
Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
de combustíveis, ficando claro o total
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.
No decorrer do processo, uma ação cautelar com
pedido de quebra de sigilo fiscal foi deferida diante da
existência de fortes indícios de que as empresas são
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apenas um meio de lavagem de dinheiro,
considerando o depoimento do ex-prefeito na
Promotoria de Justiça e demais provas obtidas pelo
MPMA.
Ainda conforme as investigações, os empresários
foram favorecidos pelo ex-secretário de Meio
Ambiente de Apicum-Açu Joceney Franco Rocha, que
viabilizou a construção irregular dos postos de
combustíveis.

lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade
ideológica, advocacia administrativa e tráfico de
influência; Caio Vítor de Castro Cunha, por lavagem
de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica
e advocacia administrativa; Jéssica Islla de Castro
Cunha por lavagem de dinheiro, associação criminosa,
falsidade ideológica e advocacia administrativa; e
Joceney Franco Rocha por crimes ambientais,
peculato e advocacia administrativa.
PERDA DE BENS

Foi constatado que, à época da expedição da licença
"de operação", não havia quaisquer estudos de
impacto ambiental. A empresa apresentou um Plano
de Controle Ambiental somente em 12 de dezembro
de 2018, um dia antes da audiência extrajudicial
ocorrida na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri.
De acordo com as investigações, a proximidade com o
ex-prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.
"O órgão ministerial apontou um rol de consistentes
indícios de os acusados serem apenas "laranjas" do
ex-prefeito municipal de Apicum-Açu, bem como ter
havido crescimento exponencial do patrimônio deles,
oriundo de recursos públicos, o que justifica ter sido
incluído ( Cláudio Lima Cunha ) também no rol de
denunciados", esclarece o promotor de justiça.
Segundo o membro do Ministério Público, Claudio
Luiz Lima Cunha possui diversos outros processos por
atos de improbidade administrativa e processos
penais em andamento na Justiça Estadual de 1º Grau
e 2º Grau, para apurar a responsabilidade penal em
crimes contra a Administração Pública, quando exercia
o cargo de prefeito.
A denúncia do MPMA acrescenta que, com a
finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos
valores recebidos decorrentes de desvios de recursos
públicos, em espécie, para que não fossem
rastreados, os denunciados iniciaram o processo de
compras de diversos terrenos em vários municípios,
múltiplos imóveis de cifras milionárias, uma gama de
veículos (tratores, carretas, caminhonetes etc),
fazendas de valores milionários, entre outros. "Tudo foi
feito com o intuito de ocultar ou dissimular a
propriedade dos referidos bens, cujo verdadeiro
proprietário é o ex-prefeito municipal, o denunciado
Claudio Cunha", pontua o promotor de justiça.

Na denúncia, o Ministério Público requer que seja
decretada a perda de produtos obtidos a partir das
práticas criminosas, incluindo os imóveis, entre os
quais: um imóvel no valor de R$ 550 mil; imóvel
localizado no Edifício Nazeu Quadros no valor de
compra e venda: R$ 950 mil; cinco postos de
combustíveis, localizados em São José de Ribamar,
São Luís, Cururupu e Apicum-Açu; escrituras públicas
em nome de Rodolfo Romero Pereira Oliveira e
Claudio Cunha; fazendas São Francisco e São José,
nos valores de R$ 2,2 milhões; documentos de uma
Hilux em nome de André Luis Maia Santos Silva; um
Golf, em nome de Jason Claude Costa e um
caminhão, comprado por Rodolfo Oliveira;
apartamento no Condomínio Zefirus, na Avenida dos
Holandeses, no valor de R$ 1.209.714,00; caminhão
Trator 2018/2019, comprado em 14 de fevereiro de
2019, por R$ 370 mil, em favor da empresa R R P
OLIVEIRA, de propriedade dos denunciados; tratores
comprados em 2018 nos valores de R$ 250 mil e R$
360 mil; dois terrenos no valor de R$ 450 mil.
Também fazem parte a lista de imóveis do MPMA as
fazendas São Francisco, localizada em Amarante do
Maranhão; Guará I, localizada em Apicum-Açu; Guará
II, localizada em Apicum-Açu; Boa Esperança,
localizada em Apicum-Açu; e os imóveis ligados ao
denunciado Claudio Lima Cunha: Rua do Sol, Centro,
Apicum-Açu e Rua Turi, Bairro Turirana, Apicum-Açu;
ao denunciado Caio Vitor de Castro Cunha: Rua São
Sebastião, nº 32, Anil, São Luís e Estrada Margarida
Alves, Amarante do Maranhão; à denunciada Jéssica
de Castro Cunha: fazenda na Estrada São Fernando,
nº 22, Turirana, Distrito Industrial, Apicum-Açu.
Redação : CCOM-MPMA
Site: https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/08/exprefeito-de-apicum-acu-e-os-proprios.html

ACUSAÇÕES
De acordo com o Ministério Público, os denunciados
praticaram diversos crimes: Claudio Luiz Lima
Cunha é acusado por lavagem de dinheiro, associação
criminosa, falsidade ideológica e advocacia
administrativa; Rodolfo Romero Pereira Oliveira por
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MP aguarda manifestação da prefeitura sobre
placas nas escolas
O Ministério Público estadual, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Educação, aguarda manifestação da Prefeitura de São
Luís sobre uma Recomendação ao secretário
municipal de Educação, Marco Moura, com cópia para
o prefeito Eduardo Braide, em que o parquet orienta
sobre a utilização de placas em escolas que passaram
por reformas e outros serviços.
Numa vistoria a 14 escolas anunciadas como prontas
para o retorno das aulas presenciais, a equipe da
Promotoria se deparou com placas, em local de
destaque no espaço interno das escolas, com o nome
do prefeito e do secretário de educação sob o termo
"requalificação e reforma".

"Essa obrigatoriedade está baseada nos princípios da
moralidade e da publicidade, estabelecidos pela
Constituição Federal", disse o promotor.
O MP recomendou que a Semed retire as placas
fixadas no interior das unidades escolares que
passaram por serviços como pintura, jardinagem,
limpeza geral e outros serviços rotineiros, fixando-as
apenas nos casos de obras de ampliação das escolas
existentes ou construção de novas escolas ou anexos.
Foi recomendado, ainda, a fixação, na área externa
das escolas, visível à população, de placas
relacionadas à natureza, valor, origem dos recursos e
nome da empresa contratada para a realização de tais
serviços.

Os serviços realizados, no entanto, segundo o MP,
devem ser periódicos por conta do desgaste da pintura
e o crescimento de mato em algumas áreas.
De acordo com o promotor de justiça Lindonjonsom
Gonçalves de Sousa, os termos "requalificação e
reforma" parecem ser usados como sinônimos ou para
gerar confusão a respeito do que realmente foi feito
nas unidades de ensino.
A Recomendação aponta que a palavra reforma tem
um conceito abrangente, que pode significar a
mudança no tamanho, forma ou natureza de algo, e
outro mais restrito, que pode ser pequenos reparos
necessários depois de um longo período desde a
construção inicial. Já requalificação é um termo da
arquitetura associado a "ressignificações culturais dos
espaços urbanos para acolher atividades relacionadas
ao uso público, que haviam sido interrompidos,
estavam prejudicados ou diminuídos".
"Os serviços de manutenção são obviamente de
rotina. No entanto, as placas os promovem como algo
extraordinário, como a expansão da rede, atribuindo
aos nomeados nas placas um papel institucional
irreal", aponta Lindonjonsom.
Por outro lado, segundo ainda o MP, não foram
verificadas, nas escolas vistoriadas, placas
temporárias na área externa contendo informações
como a natureza da obra (se reforma, construção ou
manutenção predial por exemplo), o valor utilizado, a
origem dos recursos públicos, o prazo de conclusão, o
profissional responsável e a empresa contratada.
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Acordo firmado na Vara de Interesses
Difusos e Coletivos vai garantir
acessibilidade em comércios
Estabelecimentos comerciais localizados na Avenida
Daniel de La Touche, no bairro da Cohama, firmaram
acordo, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís, para garantir acessibilidade de pessoas a
esses locais. A ação foi proposta pelo advogado Isaac
Newton Sousa Silva.
Durante a audiência de conciliação, realizada por meio
de videoconferência pelo titular da unidade judiciária,
Douglas de Melo Martins, na terça-feira (24), as partes
se comprometeram a realizar as adaptações
completas do local às normas de acessibilidade, no
prazo de 90 dias. Terão também que juntar aos autos
o cumprimento das obras com respectivas fotos.
O acordo foi firmado entre Isaac Newton Sousa Silva e
as empresas Equatorial Energia, RevisaCar, Royal
Center, Sou+Pet, Casa Moderna, Emabalar, Subway
Cohama e Dom da Carne (respondendo pelo inquilino
anterior Sabor e Qualidade). O processo judicial foi
extinto com resolução do mérito somente em relação a
essas partes. O juiz abriu o prazo de contestação para
as empresas Drogaria Ultra Popular, Pizzaria
Internacional e Empório Fribal Cohama, que não
compareceram à audiência de conciliação.
Após as adaptações promovidas pelos
estabelecimentos comerciais, a Equatorial Maranhão,
em 30 dias, realizará as adequações em relação aos
postes de energia. No prazo de 60 dias, o Município
de São Luís fará vistoria no local, por meio da Blitz
Urbana.
Quanto ao pedido de dano moral coletivo, o valor será
convertido em obrigação de fazer, consistente na
instalação, em área visível de todas as lojas, de um
cartaz/banner alusivo à campanha de respeito à
pessoa com deficiência.
A arte será fornecida pela Vara de Interesses Difusos
e Coletivos, em parceria com o Ministério Público. O
tamanho do cartaz deve ser proporcional à fachada de
cada loja.
Por ser medida de interesse público, o juiz deferiu o
pedido de migração do Município de São Luís para o
polo ativo da ação.
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