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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Conselho Superior do MPMA escolhe novos
integrantes - RAPIDAS
Em eleição foram escolhidos os novos integrantes do
Conselho Superior do Ministério Público do
Maranhão para o biênio 2021/2023 Os eleitos para o
colegiado foram os procuradores de justiça Joaquim
Henrique de Carvalho, com 201 votos: Regina Maria
da Costa Leite. 195; Maria de Fátima Travassos. 175:
Mariléa Campos dos Santos Costa, 170; Lize de Maria
Brandão de Sá Costa. 147.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/10/02
/#caderno-ph/pagina/24
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Conselho Superior do MPMA escolhe novos
integrantes para o biênio 2021-2023
Em eleição realizada nesta sexta-feira, dia 1º, foram
escolhidos os novos integrantes do Conselho Superior
do Ministério Público do Maranhão, para o mandato
do biênio 2021/2023. Por ordem de votação, os eleitos
para o colegiado foram os procuradores de justiça
Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, com 201 votos;
Regina Maria da Costa Leite, 195; Maria de Fátima
Rodrigues Travassos Cordeiro, 175; Mariléa Campos
dos Santos Costa, 170; Lize de Maria Brandão de Sá
Costa, 147.
Como suplentes, ficaram os procuradores de justiça
Francisco das Chagas Barros de Sousa, com 145
votos; Domingas de Jesus Fróz Gomes, 140; Carlos
Jorge Avelar Silva, 120; e Marco Antonio Anchieta
Guerreiro, 108. Formada pelos procuradores de justiça
Teodoro Peres Neto (presidente), Themis Maria
Pacheco de Carvalho e Maria Luiza Ribeiro Martins
(como titulares) e Selene Coelho de Lacerda (como
suplente), a comissão eleitoral coordenou todo o
processo. A votação, que ocorreu por meio de voto
eletrônico, registrou uma participação recorde dos
membros do Ministério Público do Maranhão. Dos
324 procuradores e promotores de Justiça aptos a
votar, 320 participaram da eleição, ou seja, 98,67%.
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ENQUANTO ISSO NO MARANHAO / SÃO LUÍS / MA. Sáb, 2 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público abre investigação para
apurar fraude em contrato da Prefeitura de
Paraibano e LOCAR
EMPREENDIMENTOS (Paraibano)
Redação

O Ministério Público do Maranhão através do
promotor Carlos Allan da Costa Siqueira, abriu um
Inquérito Civil para apurar fraudes em um contrato de
R$ 1 milhão para locação de veículos firmado entre a
Prefeitura de Paraibano e a Locar Empreendimentos
Eireli, localizada no município de São Raimundo das
Mangabeiras.
O inquérito vai investigar o Pregão Presencial N°
03/2021 a qual a empresa foi vencedora com fortes
indícios de direcionamento. O valor é de R$
1.144.400,00.
Além desse contrato, a prefeitura fechou outros três
com a mesma empresa. Um no valor de R$ 49.700,00,
outro de R$ 339.400,00 e por fim um de mais de meio
milhão no valor de R$ 608.160,00. Os dados são do
Sistema de Acompanhamento de Contratações
Públicas (Sacop).
Somando todos os contrato a qual a mesma empresa
foi vencedora no mesmo município e ano. O valor
ultrapassa R$ 2 milhões, que serão pagos pela
Prefeitura de Paraibano a empresa Locar pelo aluguel
de veículos. São exatamente R$ 2.141.660,00.
De acordo com dados do Tribunal de Contas do
Maranhão, a empresa LOCAR EMPREENDIMENTOS
EIRELI, sob o nº 11.054.901/0001-82, situada na Av.
Rodoviária, nº 82, Centro, na pequena cidade São
Raimundo das Mangabeiras (MA), já fechou 55
contratos em diversas prefeituras do Maranhão e que
ultrapassam cifras milionárias. A empresa pertence a
um ex-prefeito.
Site:
https://enquantoissonomaranhao.com.br/ministeriopublico-abre-investigacao-para-apurar-fraude-emcontrato-da-prefeitura-de-paraibano-e-locarempreendimentos/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Adelmo Soares pede apuração de denúncias
sobre merenda escolar estragada
Em reunião com o procurador geral do Ministério
Público do Maranhão, Eduardo Hiluy Nicolau, nesta
quinta-feira (30), o deputado estadual Adelmo Soares
(PCdoB) formalizou denúncia e pediu que o órgão
apure o porquê de a Prefeitura de Caxias ter
deixado estragar toneladas de alimentos destinados à
merenda escolar no município.
De acordo com as denúncias, que chegaram ao
deputado por meio de vídeo, os alimentos estão em
um galpão localizado em frente à antiga rodoviária da
cidade. Fora do prazo da validade, o que serviria para
alimentar estudantes vai parar no lixo.
"Formalizamos a denúncia e pedimos celeridade na
investigação. Tenho certeza de que o MP conduzirá
esse caso da melhor forma possível, para que haja
punição dos culpados por esse escândalo e para que
a população caxiense veja a justiça sendo feita",
ressaltou.

transparência sobre o assunto e o problema atual
soma-se aos antigos.
"Não é somente agora que estamos cobrando
explicações da Prefeitura de Caxias, que age com
descaso quando o assunto é merenda escolar. Isso
está errado. Dinheiro público não pode ser jogado fora
enquanto o povo padece. As pessoas que fazem este
tipo de coisa precisam pagar por isso e nós vamos
lutar de mãos dadas com a justiça para que isso
aconteça", finalizou.
Site: https://omaranhense.com/adelmo-soares-pedeapuracao-de-denuncias-sobre-merenda-escolarestragada/

Encaminhamento
O procurador garantiu que deu encaminhamento à
solicitação. "Já passei para o diretor responsável e
para o promotor especializado. Também peço às
pessoas que apurem mais detalhes sobre essa
matéria e que se dirijam até a Comarca de Caxias
para fazer a denúncia. Vamos cuidar desse assunto
imediatamente", afirmou.
Por meio de suas redes sociais, Adelmo segue
repercutindo o caso, que revoltou centenas de
pessoas. "É uma revolta não só minha, mas, também,
do povo de Caxias. É inadmissível que toneladas de
alimentos virem lixo enquanto poderiam ter sido
usadas para alimentar os alunos da nossa cidade,
principalmente, neste momento tão delicado de
pandemia, em que muitas famílias contam com a
merenda escolar para complementar a alimentação de
seus filhos", ressaltou Soares.
Descaso
Não é de hoje que Adelmo Soares cobra explicações
sobre como é aplicado o recurso da merenda escolar
em Caxias. Em abril deste ano, ele gravou vídeo e
compartilhou nas redes sociais mencionando os
valores totais destinados ao município para a compra
da merenda. Segundo ele, naquela época já não havia
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Malversação de Dídima Coêlho faz educação
de Vitória do Mearim perder R$ 14 milhões
Yuri Almeida

A malversação de recursos públicos pela gestão
Dídima Coêlho (MDB) em Vitória do Mearim levou a
atual gestão municipal, sob Nato da Nordestina (PL), a
ter negado o direito ao recebimento de verba federal a
ser aplicada na rede pública de ensino do município.
O montante negado, em torno de R$ 14 milhões, é
relativo ao complemento do chamado VAAT (Valor
Anual Total por Aluno), uma das três modalidades da
complementação da União ao novo Fundeb (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação).
A informação consta em ação ajuizada pela PGM
(Procuradoria-Geral do Município) contra a ex-prefeita
na Justiça, para que ela seja compelida a exibir
documentos constantes no comparativo da receita
prevista com a receita realizada e balanço anual
consolidado do exercício financeiro de 2019, de
apresentação obrigatória para o recebimento dos
recursos, desde a transição até o momento, não
disponibilizados por Dídima Coelho à atual gestão do
município.
O ATUAL7 não conseguiu o contato da ex-gestora. O
espaço está aberto para manifestação.
Em setembro, a juíza de Vitória do Mearim, Urbanete
de Angiolis Silva, deferiu o pedido liminar
determinando que Dídima exiba em juízo a
documentação solicitada, sob pena de imputação de
multa pessoal e diária no importe de R$ 10 mil,
limitada ao valor que a municipalidade pretende
receber da complementação do VAAT.
Desde que justificadamente, a emedebista, que é
esposa do promotor de Justiça aposentado Almir
Coêlho Sobrinho, pode também demonstrar não
possuir os documentos ou não ser o caso de exibição.
Site:
https://atual7.com/noticias/politica/2021/10/malversacaode-didima-coelho-faz-educacao-de-vitoria-do-mearimperder-r-14-milhoes/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Conselho Superior do MPMA escolhe novos
integrantes para o biênio 2021-2023
PGJ, comissão e os eleitos após o resultado
Comissão coordenou o processo eleitoral
Por ordem de votação, os eleitos para o colegiado
foram os procuradores de justiça Joaquim Henrique de
Carvalho Lobato, com 201 votos; Regina Maria da
Costa Leite, 195; Maria de Fátima Rodrigues
Travassos Cordeiro, 175; Mariléa Campos dos Santos
Costa, 170; Lize de Maria Brandão de Sá Costa, 147.
Como suplentes, ficaram os procuradores de justiça
Francisco das Chagas Barros de Sousa, com 145
votos; Domingas de Jesus Fróz Gomes, 140; Carlos
Jorge Avelar Silva, 120; e Marco Antonio Anchieta
Guerreiro, 108.
Formada pelos procuradores de justiça Teodoro Peres
Neto (presidente), Themis Maria Pacheco de Carvalho
e Maria Luiza Ribeiro Martins (como titulares) e Selene
Coelho de Lacerda (como suplente), a comissão
eleitoral coordenou todo o processo.
A votação, que ocorreu por meio de voto eletrônico,
registrou uma participação recorde dos membros do
Ministério Público do Maranhão. Dos 324
procuradores e promotores de Justiça aptos a votar,
320 participaram da eleição, ou seja, 98,67%.
Após a divulgação do resultado, na sala de reunião
dos Órgãos Colegiados da Procuradoria Geral de
Justiça, o procurador-geral, Eduardo Nicolau,
cumprimentou todos os eleitos e desejou sucesso no
cumprimento do mandato como integrantes do
Conselho Superior do MPMA.
O presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão, Gilberto Câmara Júnior, também
acompanhou o resultado e parabenizou os eleitos.
O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) é
composto por sete membros, sendo dois natos - o
procurador-geral de justiça e o corregedor-geral do
Ministério Público -, e cinco procuradores de justiça
eleitos por membros da instituição, para um mandato
de dois anos
Site: http://www.holdenarruda.com.br/2021/10/conselhosuperior-do-mpma-escolhe-novos.html
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Defensoria Pública recebe quase 700
denúncias de violação contra idosos em 2021
LUCIENE VIEIRA

Grande Ilha
Um levantamento do Centro Integrado de Apoio e
Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa (Ciapvi),
órgão ligado à Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPEMA), informa que de janeiro a
setembro de 2021, o órgão já recebeu 692 denúncias
de violação contra a pessoa idosa, na região
metropolitana de São Luís. Nessa sextafeira (1º), a
DPE realizou um evento comemorativo ao Dia
Estadual, Nacional e Internacional da Pessoa Idosa,
com o tema "Valorizando a Arte de Envelhecer".
Na programação, houve a participação da artista
plástica maranhense, de renome internacional, Dileuza
Diniz Rodrigues, mais conhecida por Dila. E foi
realizada uma oficina de releituras das obras da
artista. Teve, ainda, a apresentação virtual do coral
Vozes da Sabedoria, do Sesc.
De acordo com Isabel Lopizic, que é coordenadora do
Ciapvi, foram no total 1.965 atendimentos, quando 692
se trataram de denúncias. Houveram atendimentos de
assistência social, encaminhamento, mediações de
conflitos, visitas domiciliares, orientações e atividades
de prevenção.
"Fazemos este evento (se referindo às comemorações
ao dia do idoso), na perspectiva de levarmos algo
positivo para as pessoas. Para que a sociedade veja
que o envelhecimento é para todos e que precisamos
envelhecer bem, com segurança, com respeito, sem
violência", declarou Isabel Lopizic.
Negligência está em primeiro lugar no levantamento
da DPE, nas denúncias feitas, por meio do Ciapvi.
Foram 183 atendimento. Em segundo lugar, violência
psicológica (144); em terceiro, abuso financeiro (96);
em quarto, violência física (56); quinto, abandono (27);
sexto, autonegligência (19); e, sétimo e último,
documentação (9). Os bairros de São Luís de maior
incidência de denúncias de violência, entre janeiro e
setembro, são: Cidade Operária, Centro, Cohatrac,
Bairro de Fátima, Vila Embratel, São Francisco e Anjo
da Guarda.

A abertura do evento foi conduzida pelo
subdefensorgeral do Estado Gabriel Furtado,
acompanhado pelo titular da Secretaria Estadual de
Direitos Humanos e Participação Popular (Sedipop),
Francisco Gonçalves; e pelo promotor de Justiça do
Idoso, Augusto Cutrim, além de representantes de
entidades que integram a rede maranhense de
proteção e defesa do idoso.
Durante o evento, o subdefensor-geral da DPEMA,
Gabriel Furtado, declarou que os idosos são os
protagonistas nas mudanças ao tratamento aos
idosos. "Esta é uma temática sensível, minha família
também está passando pelo processo do
envelhecimento, e eu vejo como é importante pessoas
idosas terem suas vidas ativas, seus momentos,
amigos", frisou Gabriel.
Em seu discurso, Francisco Gonçalves elogiou a
Defensoria na busca pelo fortalecimento da rede de
defesa da pessoa idosa e reafirmou o compromisso do
Estado em beneficiar a pluralidade, incluindo o idoso.
"Precisamos pensar e executar ações inclusivas como
esta, que suscitem discussões sobre valorização e
direitos de diversas populações, sejam pessoas
idosas, população LGBTQIA+, crianças e
adolescentes", disse Gonçalves.
"A Defensoria e o Ciapvi, novamente, estão de
parabéns, por mais um grande evento que valoriza a
pessoa idosa. Que estimula o respeito da sociedade a
este segmento que só vem crescendo.
mportantíssimo contar com parceiras de luta imbuídas
no sentimento de garantir direitos, bem como
multiplicar ações que garantam um envelhecimento
sadio para estes cidadãos que muito fizeram por nós",
ressaltou o promotor de Justiça Augusto Cutrim.
Ainda durante o evento, a artista Dileuza Diniz recebeu
uma moção de aplausos, entregue por Gabriel Furtado
e Isabel Lopizic. (Com informações da Ascom/DPE)

EVENTO
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Prefeito de Centro Novo do Maranhão é
preso por extração e venda ilegal de ouro
Por G1 MA

Foi preso, na última quinta-feira (28), o prefeito da
cidade de Centro Novo do Maranhão, Júnior
Garimpeiro (PP), que estava foragido desde o último
dia 15 de setembro.
Segundo a Polícia Federal, Júnior Garimpeiro é um
dos responsáveis por mais de 60 mil hectares
desmatados para abertura de garimpos ilegais de
ouro, com uso de substâncias tóxicas, na região de
Centro Novo do Maranhão, cidade que fica a cerca de
257 km de São Luís.

como mercúrio e cianeto, que tem causado grande
poluição ambiental, inclusive no rio Maracaçumé.
Os investigados devem responder pelos crimes de
usurpação de bens da União, mineração ilegal, porte
ilegal de arma de fogo e integrar organização
criminosa, cujas penas máximas somadas
ultrapassam mais de 20 anos.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/10/02/pr
efeito-de-centro-novo-do-maranhao-e-preso-porextracao-e-venda-ilegal-de-ouro.ghtml

Júnior Garimpeiro estava com a prisão preventiva
decretada há duas semanas, quando a Polícia Federal
fez a operação Curimã, com objetivo de desarticular
uma organização criminosa que estaria desmatando
extensas áreas e transformando em garimpos ilegais
de ouro na região de Centro Novo do Maranhão.
O prefeito se entregou na Sede da Polícia Federal, no
bairro da Cohama, sendo encaminhado ao Completo
Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís.
Durante a operação, foram cumpridos, no Maranhão e
no Estado do Pará, 19 mandados de busca e
apreensão e cinco de prisão preventiva expedidos pela
Justiça. Um dos alvos da operação foi o prefeito Júnior
Garimpeiro, que não havia sido localizado e passou a
ser considerado foragido da Justiça.
A PF também apreendeu dois veículos novos,
escavadeiras usadas na retirada ilegal de ouro, 250
munições, oito armas de fogo, um silenciador, dois
coletes balísticos e aproximadamente dois quilos de
ouro.
Segundo a PF, a organização criminosa conta com
grande poderio econômico e político na região, há pelo
menos três anos. Ainda de acordo com a polícia, a
organização foi responsável pelo desmatamento
ilegal de mais de 60 mil hectares de áreas para
abertura de garimpos de ouro, sem qualquer
autorização dos órgãos competentes. A área
desmatada na cidade pela atividade irregular equivale
a 60 campos de futebol.
As investigações também apontaram que os garimpos
utilizam materiais tóxicos para a extração do ouro,
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ASSUNTOS AFINS

Prefeito ainda está no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas
Ainda permanece no Complexo Penitenciário de
Pedrinhas, em São
Luís, o prefeito de Centro Novo (MA), Júnior
Garimpeiro (PP).
Ele é
apontado pela Polícia Federal como um dos
responsáveis pelo desmatamento de
mais de 65 mil hectares e pela exploração de
garimpos ilegais de
ouro, com substâncias toxicas.
Júnior
Garimpeiro estava foragido desde o dia 15 de
setembro e resolveu se entregar à
Polícia Federal, em São Luís, na terça-feira (28).
Segundo
aliados, um pedido de habeas corpus foi impetrado
pela defesa na Justiça
Federal e a qualquer momento ele deve deixar a
penitenciária.
Site: https://www.portaldoitaquibacanga.com.br/2021/10/prefeito-ainda-esta-nocomplexo.html

3

BLOG DO WALISON / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Sáb, 2 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Tribunal do Júri da 3ª Vara de Pinheiro
realiza julgamento de crimes contra a vida
Walison Campos

A recém-instalada 3ª Vara da Comarca de Pinheiro,
presidida pelo juiz Carlos Alberto Matos Brito, realizou
sessões de julgamento do Tribunal do Júri, nos dias 29
e 30 de setembro. A 3ª Vara, de competência Criminal
e de Execução Penal, incluiu na pauta de 2021 o
julgamento de todos os processos referentes a crimes
dolosos contra a vida redistribuídos das outras
unidades judiciais existentes na comarca.
No dia 29, foi submetido a julgamento o lavrador
Guilherme Frazão, 34 anos, acusado da morte de
Manoel Francisco Souza, atingido com um golpe de
faca no tórax. O crime aconteceu no dia 1º de março
de 1995, durante uma festa no Povoado Pirinã, em
Pinheiro.
O Ministério Público se manifestou pela condenação
do réu, por "homicídio qualificado mediante recurso
que impossibilitou a defesa da vítima". A defesa do
acusado alegou que o crime fora praticado em razão
de "violenta e emoção, após injusta provocação da
vítima", e pediu a desqualificação do crime para
homicídio simples.

absolvição do denunciado quanto ao crime de
homicídio consumado contra a primeira vítima. Já em
relação à lesão corporal contra a segunda vítima
reconheceu a materialidade, mas negou a autoria do
crime.
Na sentença, o juiz declarou a extinção da punibilidade
em razão da prescrição punitiva do crime, com base
no Código Penal, tendo em vista ter passado mais de
doze anos entre a data do trânsito em julgado da
decisão de pronúncia e o julgamento.
Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça
asscom_cgj@tjma.jus.br
Categoria: Uncategorized
Site: https://www.blogdowalison.com.br/tribunal-do-jurida-3a-vara-de-pinheiro-realiza-julgamento-de-crimescontra-a-vida/

Por maioria de votos, o Conselho de Sentença
reconheceu a materialidade e a autoria do delito, e
também, por maioria de votos, decidiu pela absolvição
do acusado.
Já no dia 30, o Conselho de Sentença decidiu pela
condenação de Miguel Gusmão Costa, pelo homicídio
consumado, qualificado por pagamento ou promessa
de recompensa, de Carlos Alberto Siqueira Amorim e
tentativa de homicídio de Oedinam Benedito Souza,
atingidos por tiros de pistola 38 efetuados por uma
terceira pessoa, Domingos Macaúba Ramalho
(Dominguinhos) que confessou ter praticado o crime a
mando de Gusmão - dono da arma.
Os crimes aconteceram no dia 9 de setembro de 2000,
por volta das 19h, na ponte que liga os municípios de
Santa Helena e Turilândia, durante manifestação
política. A defesa sustentou a tese de negativa de
autoria do crime, por não haver provas de que o réu
teria contribuído para o crime.
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade
e a autoria do delito e, por maioria de votos, negou
4
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Prefeito de Centro Novo do Maranhão se
entrega à Polícia Federal
Júnior Garimpeiro se entregou à Polícia Federal (Foto:
Reprodução)
Após duas semanas foragido, o prefeito de C entro
Novo do Maranhão , distante 257 km de São Luís ,
Júnior Garimpeiro, se entregou à Polícia Federal . Ele
é suspeito, segundo a PF, de ser um dos responsáveis
pelo desmatamento de mais de 60 mil hectares de
terra para abertura de garimpos ilegais de ouro.
A PF cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e 5
de prisão preventiva, expedidos pela Justiça, em
operação deflagrada no dia 15 de setembro , com
objetivo de desarticular uma organização criminosa
que atua em garimpos ilegais de ouro na região. O
grupo conta com grande poderio econômico e político
na região, há pelo menos três anos.
Durante a operação "Curimã" foram apreendidos dois
veículos novos, escavadeiras, munições, oito armas
de fogo, um silenciador, dois coletes balísticos e
aproximadamente dois quilos de ouro.
Os investigados, segundo a PF, foram os
responsáveis pelo desmatamento ilegal de mais de
60 mil hectares de áreas para abertura de garimpos de
ouro, sem qualquer autorização dos órgãos
competentes.
De acordo com a PF, foi verificado que esses
garimpos utilizam cianeto de forma massiva para
extração do ouro, além do uso de mercúrio, situação
que tem causado grande poluição ambiental, inclusive,
do Rio Maracaçumé.
O cianeto é um produto que pode atacar o cérebro e
provocar tremores, delírios e alucinações, além de
causar parada cardíaca. A vítima desse tipo de
envenenamento pode morrer por asfixia ou por
falência múltipla de órgãos. Desta forma, há grande
perigo para população local exposta a este tipo de
substância.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/10/03/prefeitode-centro-novo-do-maranhao-se-entrega-a-policiafederal/
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