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Gaeco investiga crimes contra fisco estadual
O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão deflagrou, em conjunto com a
3ª Promotoria Regional de Defesa das Ordens
Tributária e Econômica, na manhã desta quinta-feira
(4), a Operação Hespérides. A operação ocorre em
São Luís e Imperatriz com o apoio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor) e cumpriu decisão judicial da
Central de Inquéritos e Custódia da Comarca de
Imperatriz, que expediu ordem de busca e apreensão
nas residências de servidores da Fazenda Estadual,
envolvidos com a prática dos crimes de sonegação
fiscal, falsidade ideológica, peculato, corrupção
passiva, concussão e lavagem de dinheiro.
PÁG.12

2

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Sex, 5 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

3

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Sex, 5 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Gaeco deflagra investigação contra
servidores da Fazenda Estadual envolvidos
em sonegação fiscal
O Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco), deflagrou, nessa quinta-feira (4), a Operação
Hespérides, para desarticular uma organização
criminosa especializada em sonegação fiscal,
falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva,
concussão e lavagem de dinheiro. A operação foi
realizada em conjunto com a 3ª Promotoria Regional
de Defesa das Ordens Tributária e Econômica.

próprio ou de terceiros, eles reduziam o valor da
avaliação dos imóveis e, assim, o imposto pago era
muito menor do que o realmente devido, configurando
fraude ao Fisco Estadual.
A Operação Hespérides recebeu esse nome em
alusão à mitologia grega, se referindo às criaturas que
deveria cuidar do pomar de maçãs de ouro da Deusa
Hera, mas que passaram a consumir indevidamente
os frutos sob sua responsabilidade.

A operação ocorreu em São Luís e Imperatriz, com o
apoio da Superintendência Estadual de Prevenção e
Combate à Corrupção (Seccor). Foi cumprida decisão
judicial da Central de Inquéritos e Custódia da
Comarca de Imperatriz, que expediu ordem de busca e
apreensão nas residências de servidores da Fazenda
Estadual. A Justiça também autorizou o sequestro e a
indisponibilidade dos bens, assim como o afastamento
dos servidores pelo prazo de 90 dias ou até o fim das
investigações.
Em Imperatriz, foram apreendidos computadores,
celulares, pen drives e HD externo, além de diversos
documentos. Também foi feita a apreensão de dois
veículos e uma espingarda com munição, além de
duas prisões em flagrante por posse ilegal de arma de
fogo. Em São Luís, foram apreendidos notebooks e
um veículo. De acordo com o Gaeco, os servidores
investigados estavam em casa no momento da
operação.
INVESTIGAÇÕES As investigações realizadas pelo
MPMA começaram após denúncias apontarem
constantes e sucessivas divergências entre avaliações
imobiliárias realizadas pelos cartórios e pela Fazenda
Estadual, relativas ao cálculo do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos (ITCMD). De acordo com as
denúncias, as avaliações estavam muito abaixo do
valor de mercado, o que causaria enorme prejuízo à
arrecadação tributária do Estado do Maranhão.
Durante a apuração dos fatos, também foi constatado
que as subavaliações eram resultado de negociações
realizadas pelos servidores nas cidades de Imperatriz
e São Luís. Após solicitarem vantagem indevida aos
contribuintes e utilizarem o dinheiro em benefício
4

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Sex, 5 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

5

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Sex, 5 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Acusados de crime de ocultação de cadáver
serão julgados em Raposa
A juíza Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, titular da
Comarca de Raposa, vai presidir, nesta sexta-feira (5),
uma sessão do Tribunal do Júri de dois réus.
Claudenor Damacena Cruz e Gilgleyson da Cruz Silva
estão sendo julgados sob acusação de prática de
crime de ocultação de cadáver, que teve como vítima
JhonIlky Ribeiro Andrade.
O crime ocorreu em maio de 2014, tendo
supostamente como autor do homicídio o homem de
nome Felipe, integrante de facção criminosa.
Atuarão na sessão, além da juíza, o promotor de
Justiça Reinaldo Campos Castro Júnior e o defensor
público Diego Carvalho Bugs. A sessão será no Salão
do Júri do Fórum de Raposa.
Versa a denúncia que Felipe e a vítima foram amigos
por alguns anos e, algum tempo antes do crime, a
vítima o teria chamado de 'cagueta' e que teria tentado
contra sua vida e por esse motivo resolveu se vingar.
Tornaram-se inimigos desde que passaram a integrar
facções criminosas diferentes.
Felipe declarou que, em 26 de maio de 2014, John Ilky
o teria procurado para comprar maconha. Para ganhar
tempo, Felipe disse que não tinha, mas que iria
conseguir, imaginando, nesse momento, a chance de
colocar em prática a sua vingança.
Assim, por telefone, entrou em contato com mais um
homem e com um adolescente, dizendo para eles que
havia uma pessoa de facção rival nas imediações, e
que planejava algo para matá-lo. Ato contínuo, Felipe
teria levado a vítima para uma tapera na Vila Talita
para fumar maconha, até que os outros dois
chegassem. Felipe segue dizendo que mataram John
Ilky a golpes de pau e de faca.
As outras duas pessoas citadas por Felipe negaram
participação no crime. Felipe declarou que pediu a
terceiros um carro roubado da marca Siena
emprestado, com a finalidade de esconder o corpo da
vítima, e que contratou Claudenor e Gilgleyson para
realizarem essa tarefa.
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Gaeco faz ação contra servidores da Fazenda
O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, em conjunto com a 3ª
Promotoria Regional de Defesa das Ordens Tributária
e Econômica, na manhã de ontem, quinta-feira (4), a
Operação Hespérides. A operação ocorreu em São
Luís e Imperatriz, com o apoio da Superintendência
Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção
(Seccor). Foi cumprida decisão judicial da Central de
Inquéritos e Custódia da Comarca de Imperatriz, que
expediu ordem de busca e apreensão nas residências
de servidores da Fazenda Estadual, envolvidos com a
prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade
ideológica, peculato, corrupção passiva, concussão e
lavagem de dinheiro. A Justiça também autorizou o
sequestro e a indisponibilidade dos bens, assim como
o afastamento dos servidores pelo prazo de 90 dias ou
até o fim das investigações.

alusão à mitologia grega, se referindo às criaturas que
deveriam cuidar do pomar de maçãs de ouro da Deusa
Hera, mas que passaram a consumir indevidamente
os frutos sob sua responsabilidade.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.516.orig.pdf

Em Imperatriz, foram apreendidos computadores,
celulares, pen drives e HD externo, além de diversos
documentos. Também foi feita a apreensão de dois
veículos e uma espingarda com munição, além de
duas prisões em flagrante por posse ilegal de arma de
fogo. Em São Luís foram apreendidos notebooks e um
veículo. De acordo com o Gaeco, os servidores
investigados estavam em casa no momento da
operação.
Investigações
As investigações realizadas pelo MPMA começaram
após denúncias apontarem constantes e sucessivas
divergências entre avaliações imobiliárias realizadas
pelos cartórios e pela Fazenda Estadual, relativas ao
cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). De
acordo com as denúncias, as avaliações estavam
muito abaixo do valor de mercado, o que causaria
enorme prejuízo à arrecadação tributária do Estado do
Maranhão. Durante a apuração dos fatos, também foi
constatado que as subavaliações eram resultado de
negociações realizadas pelos servidores nas cidades
de Imperatriz e São Luís. Após solicitarem vantagem
indevida aos contribuintes e utilizarem o dinheiro em
benefício próprio ou de terceiros, eles reduziam o valor
da avaliação dos imóveis e, assim, o imposto pago era
muito menor do que o realmente devido, configurando
fraude ao Fisco Estadual.
Nome da operação
A Operação Hespérides recebeu esse nome em
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DPE apresenta o Padhum ao arcebispo de
São Luís
DIREITOS HUMANOS

corrupção, especialmente durante a pandemia".

Com o objetivo de propor parceria institucional entre a
Igreja Católica e o Ministério Público do Maranhão
nas ações e projetos de defesa dos direitos humanos
e atendimento à população em situação de
vulnerabilidade social, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, visitou o arcebispo de São Luís,
Dom Gilberto Pastana.

Na ocasião, Eduardo Nicolau convidou Dom Gilberto
Pastana para participar do congresso e colocou o
Ministério Público do Maranhão à disposição para
atuar em ações e projetos a favor dos segmentos mais
pobres e vulneráveis. "Nossa instituição tem a tradição
de defesa dos mais vulneráveis. Vamos continuar
agindo para proteger os mais pobres e defender os
grupos mais desprotegidos. É uma honra ter o apoio
da Igreja Católica".

O encontro foi realizado na sede da Arquidiocese da
capital, na Praça Pedro II, no Centro. Também
participaram da visita os promotores de justiça José
Márcio Maia Alves (Secretaria para Assuntos
Institucionais), Karla Adriana Farias Vieira (Escola
Superior do MPMA) e o de-fensor-geral do Estado,
Alberto Bastos.
José Márcio Maia Alves apresentou ao arcebispo o
Programa de Atuação em Defesa de Direitos
Humanos (Padhum), cujo objetivo é promover uma
atuação efetiva em eixos prioritários e estimular a
indução de políticas públicas. O programa está
inserido na proposta da administração superior do
MPMA de promover a efetividade dos direitos
humanos.
O programa tem seis eixos de atuação: Violência
psicológica contra a mulher e feminicídio; Pessoas em
Situação de Rua; Combate ao racismo, LBGTfobia e
intolerância religiosa; Pessoas que vivem com
HIV/Aids; Comunidades Quilombolas e Insegurança
Alimentar.

Ao agradecer a visita, Dom Gilberto Pastana enfatizou
a necessidade de unir esforços em torno de questões
de interesse coletivo. "Nós devemos sempre unir as
forças do bem. É importante a presença do Ministério
Público e da Defensoria Pública para que a gente
possa colocar em prática projetos que têm como
objetivo o bem comum, como projetos que unam as
pessoas, salvem as pessoas, libertem as pessoas,
vencendo todo o tipo de mal, corrupção, separação
social. Isso é fundamental para a construção de uma
nova humanidade e do reino de Deus", concluiu o
arcebispo.
O arcebispo foi muito acolhedor à proposta de parceria
no sentido de implementar as estratégias de atuação
do nosso programa
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.516.orig.pdf

Ele explicou que os dois primeiros planos serão os de
defesa de pessoas em situação de rua e combate à
violência doméstica, focada no início da cadeia de
violência, violência psicológica e prevenção ao
feminicídio. "Pedimos a parceria da Igreja Católica
para somar esforços na defesa dos públicos mais
vulnerabilizados em nosso estado. O arcebispo foi
muito acolhedor à proposta de parceria no sentido de
implementar as estratégias de atuação do nosso
programa", avaliou José Márcio Maia Alves.
Karla Adriana Vieira igualmente destacou a
importância da parceria institucional para a realização
do Congresso Estadual do MPMA, que ocorrerá em
dezembro. "Vamos debater a importância da boa
aplicação dos recursos públicos e combate à
2
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Acusados de ocultação de cadáver serão
julgados em Raposa
A juíza Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, titular da
Comarca de Raposa, vai presidir nesta sexta-feira (5)
uma sessão do Tribunal do Júri de dois réus.
Claudenor Damacena Cruz e Gilgleyson da Cruz Silva
estão sendo julgados sob acusação de prática de
crime de ocultação de cadáver, que teve como vítima
Jhon Ilky Ribeiro Andrade. O crime ocorreu em maio
de 2014, tendo supostamente como autor do homicídio
o homem identificado Felipe, integrante de facção
criminosa.
De acordo com a denúncia, Felipe e a vítima foram
amigos por alguns anos e, algum tempo antes do
crime, a vítima o teria chamado de 'cagueta' e que
teria tentado contra sua vida e por esse motivo
resolveu se vingar. Tornaram-se inimigos desde que
passaram a integrar facções criminosas diferentes.
Felipe declarou que, em 26 de maio de 2014, John Ilky
o teria procurado para comprar maconha. Para ganhar
tempo, Felipe disse que não tinha, mas que iria
conseguir, imaginando, nesse momento, a chance de
colocar em prática a sua vingança.
Assim, por telefone, entrou em contato com mais um
homem e com um adolescente, dizendo para eles que
havia uma pessoa de facção rival nas imediações que
planejavam algo para matá-lo. Ato contínuo, Felipe
teria levado a vítima para uma tapera na Vila Talita
para fumar maconha, até que os outros dois
chegassem. Felipe segue dizendo que mataram John
Ilky a golpes de pau e de faca.
As outras duas pessoas citadas por Felipe negaram
participação no crime. Felipe declarou que pediu a
terceiros um carro roubado da marca Siena
emprestado, com a finalidade de esconder o corpo da
vítima, e que contratou Claudenor e Gilgleyson para
realizarem essa tarefa.
Atuarão na sessão, além da juíza, o promotor de
Justiça Reinaldo Campos Castro Júnior e o defensor
público Diego Carvalho Bugs. A sessão será no Salão
do Júri do Fórum de Raposa.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/05112021
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Membros Do MPMA Se Reunem Com
Arcebispo De São Luís - BATE REBATE
José Márcio Maia Alves apresentou ao arcebispo o
Programa de Atuação em Defesa de Direitos
Humanos (Padhum), cujo objetivo é promover uma
atuação efetiva em eixos prioritários e estimular a
indução de políticas públicas. 0 programa está inserido
na proposta da administração superior do MPMA de
promover a efetividade dos direitos humanos. 0
programa tem seis eixos de atuação: Violência
psicológica contra a mulher e feminicídio; Pessoas em
Situação de Rua; Combate ao racismo, LBGTfobia e
intolerância religiosa; Pessoas que vivem com
HIV/Aids; Comunidades Quilombolas e Insegurança
Alimentar. Ele explicou que os dois primeiros planos
serão os de defesa de pessoas em situação de rua e
combate à violência doméstica, focada no início da
cadeia de violência, violência psicológica e prevenção
ao feminicídio. "Pedimos a parceria da Igreja Católica
para somar esforços na defesa dos públicos mais
vulnerabilizados em nosso estado. 0 arcebispo foi
muito acolhedor à proposta de parceria no sentido de
implementar as estratégias de atuação do nosso
programa", avaliou José Márcio Maia Alves. Karla
Adriana Vieira igualmente destacou a importância da
parceria institucional para a realização do Congresso
Estadual do MPMA, que ocorrerá em dezembro.
"Vamos debater a importância da boa aplicação dos
recursos públicos e combate à corrupção,
especialmente durante a pandemia". Na ocasião,
Eduardo Nicolau convidou Dom Gilberto Pastana para
participar do congresso e colocou o Ministério
Público do Maranhão à disposição para atuar em
ações e projetos a favor dos segmentos mais pobres e
vulneráveis.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia05-11-2021/
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GAECO divulga resultados da Operação
Hespérides
O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão executou, na manhã desta
quinta-feira, 4, a Operação Hespérides. A operação foi
realizada em conjunto com a 3a Promotoria Regional
de Defesa das Ordens Tributária e Econômica.
A operação ocorreu em São Luís e Imperatriz, com o
apoio da Superintendência Estadual de Prevenção e
Combate à Corrupção (Seccor). Foi cumprida decisão
judicial da Central de Inquéritos e Custódia da
Comarca de Imperatriz, que expediu ordem de busca e
apreensão nas residências de servidores da Fazenda
Estadual, envolvidos com a prática dos crimes de
sonegação fiscal, falsidade ideológica, peculato,
corrupção passiva, concussão e lavagem de dinheiro.

próprio ou de terceiros, eles reduziam o valor da
avaliação dos imóveis e, assim, o imposto pago era
muito menor do que o realmente devido, configurando
fraude ao Fisco Estadual.
ORIGEM DO NOME: A Operação Hespérides recebeu
esse nome em alusão à mitologia grega, se referindo
às criaturas que deveria cuidar do pomar de maçãs de
ouro da Deusa Hera, mas que passaram a consumir
indevidamente os frutos sob sua responsabilidade.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia05-11-2021/

A Justiça também autorizou o sequestro e a
indisponibilidade dos bens, assim como o afastamento
dos servidores pelo prazo de 90 dias ou até o fim das
investigações.
Em Imperatriz, foram apreendidos computadores,
celulares, pen drives e HD externo, além de diversos
documentos. Também foi feita a apreensão de dois
veículos e uma espingarda com munição, além de
duas prisões em flagrante por posse ilegal de arma de
fogo. Em São Luís foram apreendidos notebooks e um
veículo. De acordo com o Gaeco, os servidores
investigados estavam em casa no momento da
operação.
INVESTIGAÇÕES
As investigações realizadas pelo MPMA começaram
após denúncias apontarem constantes e sucessivas
divergências entre avaliações imobiliárias realizadas
pelos cartórios e pela Fazenda Estadual, relativas ao
cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). De
acordo com as denúncias, as avaliações estavam
muito abaixo do valor de mercado, o que causaria
enorme prejuízo à arrecadação tributária do Estado do
Maranhão.
Durante a apuração dos fatos, também foi constatado
que as subavaliações eram resultado de negociações
realizadas pelos servidores nas cidades de Imperatriz
e São Luís. Após solicitarem vantagem indevida aos
contribuintes e utilizarem o dinheiro em benefício
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Ministério Público e Polícia Civil realizam
operação em Imperatriz
No início da manhã foram feitas buscas e apreensões
nas residências de servidores da Fazenda Estadual
P8c1
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/wdD0
t04=iynOPym3BCRCBPXrNLn66jcTR7CZ8PL
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Reunião do MPMA e do comando da PM
discute digitalização de inquéritos militares
José Luís Diniz

Foi realizada nesta quarta-feira, 3, no gabinete do
procurador- geral de justiça, Eduardo Nicolau, uma
reunião para discutir a digitalização e inserção no
Processo Judicial Eletrônico (PJE) das atividades da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
O objetivo do encontro, organizado pelo procuradorgeral e pelo promotor de justiça Paulo Roberto
Barbosa Ramos, titular da 2ª Promotoria de Justiça
Militar, foi encontrar alternativas para evitar prejuízos à
adequada instrução dos inquéritos militares.
Também estiveram presentes o promotor de justiça
José Márcio Maia Alves, diretor da Secretaria para
Assuntos Institucionais, pelo Ministério Público; e
integrantes do sistema de segurança, como o
secretário-adjunto de Segurança Pública, Leonardo
Diniz; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel
Pedro Ribeiro; o comandante do Corpo de Bombeiros
Militar, Célio Roberto Pinto de Araújo, e outros
membros das corporações militares.
As Promotorias de Justiça Militares e a Auditoria Militar
atuam nos inquéritos militares de todo o estado do
Maranhão.
Segundo o promotor de justiça Paulo Roberto
Ramos, pelo fato de a tramitação ainda ocorrer de
forma física, muitos inquéritos têm a instrução
bastante demorada ou não é a mais adequada.
"Alguns acabam até prescrevendo. É preciso
aprimorar essa tramitação, até porque o CNJ já
determinou, por meio de Resolução, que, a partir de
2022, todos os inquéritos que ingressarem no
Judiciário têm que ocorrer de forma digital".
CÓDIGO DE ÉTICA A reunião também discutiu a
criação de um Código de Ética para regulamentar o
comportamento dos policiais e bombeiros militares do
Maranhão, a fim de garantir a hierarquia e a disciplina
no âmbito das corporações.
Foi acertado que até o final de 2021, tanto a
digitalização dos inquéritos como o Código de Ética
dos militares, estarão concluídos.
Site:
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https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/wdD0
t04=iynOPym3BCRCBPXrNLn66jcTR7CZ8PL
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Operação Hespérides prende duas pessoas
em Imperatriz
O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão executou, na manhã desta
quinta-feira, 4, a Operação Hespérides. A operação foi
realizada em conjunto com a 3ª Promotoria Regional
de Defesa das Ordens Tributária e Econômica.
A operação ocorreu em São Luís e Imperatriz, com o
apoio da Superintendência Estadual de Prevenção e
Combate à Corrupção (Seccor).
Foi cumprida decisão judicial da Central de Inquéritos
e Custódia da Comarca de Imperatriz, que expediu
ordem de busca e apreensão nas residências de
servidores da Fazenda Estadual, envolvidos com a
prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade
ideológica, peculato, corrupção passiva, concussão e
lavagem de dinheiro.

que as subavaliações eram resultado de negociações
realizadas pelos servidores nas cidades de Imperatriz
e São Luís. Após solicitarem vantagem indevida aos
contribuintes e utilizarem o dinheiro em benefício
próprio ou de terceiros, eles reduziam o valor da
avaliação dos imóveis e, assim, o imposto pago era
muito menor do que o realmente devido, configurando
fraude ao Fisco Estadual.
A Operação Hespérides recebeu esse nome em
alusão à mitologia grega, se referindo às criaturas que
deveria cuidar do pomar de maçãs de ouro da Deusa
Hera, mas que passaram a consumir indevidamente
os frutos sob sua responsabilidade.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/wdD0
t04=iynOPym3BCRCBPXrNLn66jcTR7CZ8PL

A Justiça também autorizou o sequestro e a
indisponibilidade dos bens, assim como o
fiafastamento dos servidores pelo prazo de 90 dias ou
até o fim das investigações.
Em Imperatriz, foram apreendidos computadores,
celulares, pen drives e HD externo, além de diversos
documentos.
Também foi feita a apreensão de dois veículos e uma
espingarda com munição, além de duas prisões em
flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Em São Luís foram apreendidos notebooks e um
veículo.
De acordo com o Gaeco, os servidores investigados
estavam em casa no momento da operação.
Investigações As investigações realizadas pelo MPMA
começaram após denúncias apontarem constantes e
sucessivas divergências entre avaliações imobiliárias
realizadas pelos cartórios e pela Fazenda Estadual,
relativas ao cálculo do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
(ITCMD). De acordo com as denúncias, as avaliações
estavam muito abaixo do valor de mercado, o que
causaria enorme prejuízo à arrecadação tributária do
Estado do Maranhão.
Durante a apuração dos fatos, também foi constatado
9
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Servidor da Câmara de São Luís estaria
envolvido em esquema para desviar emendas
usando associação
Novos documentos obtidos com exclusividade pelo
Blogue da jornalista Dalvana Mendes sugerem que
fatos ocorridos em novembro de 2019, período em que
a Operação Faz de Conta foi desencadeada, para
apurar crime de falsificação de certidões visando
recebimento de recursos públicos, podem ter sido
ignorados pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), que
investiga o caso.
Segundo as novas informações, o presidente da
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém,
Luís Carlos Ramos - o "Lula", apontado como principal
"delator" que contribuiu para o avanço das
investigações, era funcionário da Câmara Municipal de
São Luís no período em que o Procedimento
Investigatório Criminal (PIC) foi aberto. O problema é
que no inquérito ele estaria figurando apenas como
líder comunitário.
No entanto, extratos disponíveis no Diário Oficial do
Município (DOM) mostram que ele atuava também
como Técnico de Assessoramento Legislativo, Classe
I, Nível III, Padrão "J", lotado na Câmara. Conforme
Ato de Concessão de nº 2869, publicado pelo Instituto
de Previdência e Assistência do Município de São Luis
- Ipam, o líder comunitário que teria atuado como
Chefe da Segurança do Legislativo, foi aposentado por
tempo de contribuição no dia 21 de maio de 2020, seis
meses após o escândalo 'estourar'.
Esquema ignorou vedações
De acordo com a legislação, não há impedimento para
que um servidor público faça parte da diretoria de uma
associação, porém, há algumas exceções, que veda
expressamente sua participação no comando de
entidades em situações que envolvam a realização de
convênios com o poder público.
É o caso, por exemplo, da Portaria Interministerial nº
507, de 24 de novembro de 2011, que em seu Art. 10,
Inciso II, veda a celebração de convênios, com
entidades sem fins lucrativos que tenham como
dirigentes agente de órgão ou entidade da
administração pública, de qualquer esfera
governamental, ou respectivo cônjuge ou

companheiro, bem como parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
Mesmo com o impedimento, a instituição comunitária
presidida pelo servidor aposentado da Câmara chegou
a firmar convênios com recursos de emendas
parlamentares. Apesar disso, a apuração do Gaeco
iniciada, em 2019, focou apenas na veracidade de
Atestado de Existência e Regular Funcionamento,
supostamente emitido pelo próprio Ministério Público
em favor da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém.
O que diz a denúncia?
As investigações apontaram que a Associação tinha
recebido R$ 1.258.852,49 da Prefeitura de São Luís
entre 1º de janeiro de 2014 a 30 de outubro de 2019,
período em que o servidor ainda estava na ativa e
chegou a ocupar cargos de chefia na Casa. Na época,
verificou-se também que uma organização criminosa
utilizava-se da falsificação de documentos públicos em
projetos apresentados a órgãos municipais para
liberação de dinheiro proveniente de emendas
parlamentares de vereadores de São Luís.
Em 2019, quatro termos de fomento foram firmados
pela Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
com a Secretaria Municipal de Desportos e Lazer
(Semdel), para a realização dos projetos "Circuito
Esportivo e Recreativo", "Passagem Social", "Esporte
para todos" e "Praticando cidadania", com repasse de
R$ 100 mil em cada um deles.
Entre os crimes praticados está o de organização
criminosa. De acordo com a Denúncia, os envolvidos
constituíram e integraram uma organização
estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão
de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de
obterem vantagens mediante a prática de infrações
penais.
Segundo as investigações, a documentação para que
os projetos fossem apresentados à Semdel ficava a
cargo do contador Paulo Roberto Barros Gomes. Ele
receberia 6% da arrecadação da associação ou dos
convênios assinados. De acordo com Luís Carlos
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Ramos, a Associação receberia 5% do valor das
emendas parlamentares e 15% seriam destinados a
outro contador. Ele seria o responsável pela
elaboração dos projetos e encarregado das prestações
de contas.
O presidente da Associação explicou que, ao receber
os recursos públicos, entregava ao contador cheques
em branco da entidade, assinados por ele e pela
tesoureira Rafaela Fernandes, que eram sacados. Dos
R$ 100 mil, R$ 5 mil eram entregues, em espécie, a
Luís Carlos Ramos - o servidor aposentado.
Outro caso prestes a estourar
Além da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém, outra entidade no bairro do São Francisco,
que chegou a ser comandada por uma ex-servidora da
Câmara, também teria sido usada no suposto
esquema de desvio de dinheiro das emendas
parlamentares. O escândalo, sem precedente, pode
ser transformar numa versão da "Lava-Jato" capaz de
derrubar metade da atual composição do Palácio
Pedro Neiva de Santana, sede do Legislativo
ludovicense.
Investigados voltam a delinquir
Outra situação que chama a atenção é a reincidência
de alguns investigados pela Operação Faz de Conta
que voltaram a delinquir e figuram na nova denúncia
oferecida pelo Ministério Público à Justiça que tem
como um dos réus o ex-secretário Municipal de
Cultura, Carlos Marlon de Sousa Botão - o Marlon
Botão, que é pai do vereador Marlon Botão Filho
(PSB) . Os detalhes sobre a relação dos envolvidos
vamos revelar no próximo episódio da série que trata
sobre o assunto.
Câmara faz homenagem à corrupção
Além disso, também vamos destacar como o
depoimento de alguns denunciados contribuiu para
turbinar o inquérito sobre desvio de emendas
parlamentares em São Luís e a 'homenagem' da
Câmara ao 'delator' do esquema com a Medalha
Simão Estácio da Silveira, que neste caso, acabou
sendo transformada numa espécie de 'honraria' à
corrupção. Aguardem!
Por Dalvana Mendes
Site: https://g7ma.com/servidor-da-camara-de-sao-luisestaria-envolvido-em-esquema-para-desviar-emendasusando-associacao/

11

G7 MA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 5 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Pai do vereador de São Luís, Marlon Botão
vira réu por suposto esquema com emendas
O ex-secretário Municipal de Cultura de São Luís,
Carlos Marlon de Sousa Botão - o Marlon Botão, que é
pai do vereador de São Luís, Marlon Botão Filho
(PSB), virou réu em nova ação que investiga supostos
esquemas com dinheiro público envolvendo emendas
parlamentares da Câmara Municipal de São Luís.
Segundo fontes da Justiça Estadual, os supostos
crimes estão previstos na Lei da Organização
Criminosa e o caso foi distribuído ao 1º Juizado
Especial Criminal, no último dia 26 de setembro deste
ano, tramitando no judiciário maranhense sob o nº
0849669-98.2021.8.10.0001.
Conforme informações obtidas com exclusividade pelo
Blog da jornalista Dalvana Mendes , na mesma data
ocorreu, por exemplo, a juntada de petição criminal
onde os autos foram conclusos para decisão - fase em
que os processos estão com o juiz para que ele decida
sobre alguma coisa importante, mas que não é a
decisão final.
De acordo com as investigações, a Secretaria
Municipal de Cultura (Secult), que era comandada pelo
genitor do parlamentar ludovicense, teria sido utilizada
para escoar os recursos públicos por meio de
convênios assinados entre a Prefeitura de São Luís,
sob a gestão do ex-prefeito Edivaldo de Holanda
Júnior (PSD), e entidades de interesse social, que
teriam sido usadas no suposto esquema de corrupção.
DOCUMENTO
Clique aqui e baixe o espelho do processo envolvendo
novo escândalos das emendas parlamentares
Além de Marlon Botão, também figuram no polo
passivo outras quatorze pessoas que já estavam
sendo investigadas na Operação Faz de Conta,
desencadeada em novembro de 2019, pelo Grupo de
Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco), bem como a Superintendência
de Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor) e a
Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC),
para apurar crime de falsificação de documento para
recebimento de recursos públicos. Essa ação é
originária do processo nº 0829110-23.2021.8.10.0001.
Entre os investigados desse novo processo estão
Alberto Jorge Souza Teixeira Junior, Ana Maria Souza

Lima, Euvaldo Barbosa Pereira Filho, Jean Felipe
Nunes Castro Martins, José Eduardo Veiga Azevedo,
Júlio Cesar da Hora, Marcelo de Jesus Machado,
Márcio Henrique de Jesus Almeida, Márcio Jorge
Berredo Barbosa, Marcio Rogério Leonardi, Ney
Almeida Duarte, Pedro Phellyp da Silva Galeno,
Roberto Fabiano Veiga da Silva e Willame Silva
Moura.
Perguntas sem respostas
O blog faz alguns questionamentos sobre pontos que
não ficaram claros nas investigações do Parquet.
Afinal, o ex-secretário que figura como réu no
processo usou ou não dinheiro público - alvo das
investigações - para eleger o filho como vereador, um
menino que até então era desconhecido no meio
político?
O que diz a prestação de contas do filho do exsecretário investigado? O Ministério Público realizou
cruzamento das informações de receita e despesas
para descobrir alguma relação com os réus?
Por que os investigados da nova denúncia são quase
os mesmos da Operação Faz de Conta?
Mesmo sob investigação os acusados continuaram
realizando as mesmas práticas? Por quais motivos
não foram afastados das funções?
Se continuam atuando mesmo em meio às denúncias,
quais foram os projetos dos vereadores que realizaram
nesse período?
Qual a relação dos investigados com setores da
administração de Paço do Lumiar? O Ministério
Público também já realizou algum cruzamento neste
sentido para descobrir algo mais?
Carro de luxo à amante
Além disso, inquéritos que apuram os supostos
esquemas com emendas parlamentares aos quais
tivemos acesso revelam as suspeitas envolvendo a
organização criminosa que envolve vereadores, exvereadores, secretários, ex-secretários, funcionários e
até deputado federal. As denúncias envolvem prática
de subtração de recursos públicos, falsidade
documental e até mesmo benesses à amante de um
12
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dos vereadores, que atuava como 'assessora' na
Câmara.
Segundo as investigações, parte das emendas foram
depositadas na conta da 'ex-assessora' parlamentar
para compra de um veículo modelo Corolla, da marca
Toyota. O automóvel foi um 'presente' do ex-chefe aos
serviços por sua ex-funcionária 'dedicada'. Os
detalhes, entretanto, vamos revelar no próximo
capítulo da série sobre o assunto.
Por Dalvana Mendes
Site: https://g7ma.com/pai-do-vereador-de-sao-luismarlon-botao-vira-reu-por-suposto-esquema-comemendas/
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Pedro Teles é preso pelo assassinato do lider
comunitário em Barra do Corda (Justiça)
Portal do Munim

BARRA DO CORDA/MA - O empresário Pedro Alberto
Teles de Sousa foi preso por policiais do
Departamento de Combate ao Crime Organizado
(DCCO/SEIC), no fim da tarde desta quinta-feira (4),
em cumprimento a um mandado de prisão definitivo
expedido pela 1a Vara de Barra do Corda.
Pedro Teles, filho do ex-prefeito Nenzim, e irmão do
atual mandatario de Barra do Corda, Rigo Teles (PL),
foi condenado a 21 anos de prisão por ser o mandante
da morte do líder comunitário Miguel Pereira Araújo,
conhecido como "Miguelzinho". Ele também é irmão de
'Júnior do Nenzim', acusado de matar o próprio pai.
O assassinato de "Miguelzinho" na noite do dia 24 de
abril de 1998. Pedro Teles mandou matá-lo porque ele
teria invadido suas terras. Também foram condenados
Moises Alexandre Pereira e Raimundo Pereira,
acusados de executar o crime. Eles receberam R$ 3
mil pela execução de "Miguelzinho". Cada um pegou
17 anos de prisão.
Pedro Teles já havia sido preso no ano de 2019 pelo
mesmo crime, mas teve o mandado de prisão
revogado em razão de não ter sido expedido pelo juízo
competente. Após os procedimentos de praxe, Pedro
Teles foi encaminhado para a central de inquéritos e
custódia da capital maranhense a disposição do poder
judiciário.
O julgamento em 2013

Alexandre e Raimundo Pereira. Na sessão do júri, o
advogado dos dois lavradores pediu a absolvição dos
réus, alegando terem agido em legítima defesa. Já os
advogados de Pedro Teles requereram que ele fosse
absolvido por negativa de autoria.
Durante o interrogatório no júri popular, Moisés
Alexandre e Raimundo Pereira disseram ter
confessado o crime porque estavam arrependidos.
Eles também contaram que foram contratados por
uma pessoa, a mando do empresário Pedro Teles,
para assassinar o líder comunitário, por R$ 3 mil, cujo
pagamento foi dividido entre os dois lavradores. O
empresário negou a participação no crime.
Segundo a denúncia do Ministério Público, na noite
de 24 de abril de 1998, em Barra do Corda, Moisés
Alexandre e Raimundo Pereira foram até a porta da
casa onde a vítima estava hospedada e a mataram
com tiros de revólver, sem Miguel Pereira Araújo fazer
qualquer provocação contra os acusados que também
moram naquele municipio.
o Conselho de Sentença condenou os três acusados
pelo crime de homicídio duplamente qualificado por
motivo torpe e uso de dissimulação. Os dois
lavradores, pela banalidade de trocarem uma vida
humana por dinheiro; e o empresário, pela vontade
exteriorizada em ceifar a vida da vítima, contratando e
pagando os executores do crime.
Site: https://www.portaldomunim.com.br/pedro-teles-epreso-pelo-assassinato-do-lider-comunitario-em-barrado-corda/

O Tribunal do Júri condenou, no dia 5 de março de
2013, o empresário Pedro Alberto Teles de Sousa a 21
anos de reclusão, pela morte do líder comunitário
Miguel Pereira Araújo, o Miguelzinho, assassinado em
1998, na cidade de Barra do Corda, interior do
Maranhão. Na mesma sessão foram condenados a 17
anos e seis meses de reclusão os
lavradores Moisés Alexande Pereira e Raimundo
Pereira de Oliveira, executores do crime. O
julgamento, que ocorreria na Comarca de Barra do
Corda, em abril do ano passado, foi transferido para a
capital após pedido de desaforamento feito ao Tribunal
de Justiça
do Maranhão pela defesa dos acusados Moisés
14
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Escancarando!!! Deputado Yglésio denuncia,
na tribuna, uso político do Hospital Regional
de Caxias pela família Coutinho
Caio Hostilio

Apelo ao governador
Unidade de saúde, mantida pelo Governo do Estado, é
administrado pela esposa do prefeito de Matões,
Ferdinand Coutinho, cunhado da deputada estadual
Cleide Coutinho , que deve disputar mandato na
Assembleia Legislativa em 2022
Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, na
sessão desta quinta-feira (4), o deputado estadual
Yglésio Moisés (Pros) denunciou o uso do Hospital
Regional Dr. Everardo Ferreira Aragão, em Caxias,
como balcão de negócios. Pertencente à rede estadual
de saúde, o hospital é administrado pela família
Coutinho, que mantém fortes laços políticos com o
governador Flávio Dino (PSB).
O parlamentar informou que na unidade de saúde
"existe uma diretora chamada Cláudia Coutinho, que
lamentavelmente transformou o hospital num balcão
de negociação eleitoral". Cláudia é esposa do prefeito
de Matões, Ferdinand Coutinho, irmão do falecido
deputado estadual Humberto Coutinho e cunhado da
deputada estadual Cleide Coutinho. A primeira-dama
matonense tem sido apontada como próxima
integrante da família a concorrer ao mandato que o clã
tradicionalmente ocupa no parlamento estadual.
Segundo Yglésio, a regional faz cirurgias eletivas e o
atendimento de exames na região. "Quando o
município de Graça Aranha tenta marcar uma cirurgia
ou outro procedimento, como uma consulta, a diretora
diz que antes é preciso falar com Railton ou com o
vereador Railson, que são do grupo derrotado na
eleição e que lá agora votam com ela", relatou o
deputado.

Yglésio Moisés pediu atenção do governador à
denúncia, por acreditar que nem ele, nem o próprio
secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, que é
candidato a deputado estadual, têm conhecimento do
uso do Hospital Regional de Caxias como instrumento
de barganha política.
"Eu nunca vi fazerem isso com ninguém. Nós todos,
quando precisamos, temos a possibilidade de ajudar
as pessoas dentro do sistema quando nos procuram.
Lá em Caxias, só quem vota com a senhora Cláudia
Coutinho. Um verdadeiro absurdo", condenou.
Disposto a reforçar sua denúncia, para que sejam
tomadas as devidas providências, o deputado reiterou
que, lamentavelmente, o hospital está sendo usado
apenas para atender interesses políticos. "Eu tenho
certeza de que não foi para isso que o governador do
Estado inaugurou o Maranhão para Todos, não só
para os que votam na Dra. Cláudia Coutinho, na
diretora do hospital", ressaltou, prometendo
encaminhar o caso ao Ministério Público, por
entender que é inadmissível o que está acontecendo
no Hospital Regional de Caxias.
Por Daniel Matos
Site: https://caiohostilio.com/2021/11/05/escancarandodeputado-yglesio-denuncia-na-tribuna-uso-politico-dohospital-regional-de-caxias-pela-familia-coutinho/

Ele classificou como absurdo o fato de uma regional
de saúde ser instrumentalizada politicamente. "As
pessoas que precisam ter acesso ao sistema estão
sendo vetadas", lamentou.
De acordo com o parlamentar, a mesma situação
ocorre com o município de Senador Alexandre Costa,
que também integra a regional. "Os vereadores são
pressionados a fechar apoio político para ela, e é uma
vergonha", repudiou.
15

BLOG DO SABÁ / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 5 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Deputado Yglésio denuncia, na tribuna, uso
político do Hospital Regional de Caxias pela
família Coutinho
Cláudio Sabá

matonense tem sido apontada

Unidade

como próxima integrante da família a concorrer ao
mandato que o clã

de saúde, mantida pelo Governo do Estado, seria
administrada pela esposa do

tradicionalmente ocupa no parlamento estadual.

prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho, cunhado da
deputada estadual Cleide
Coutinho , que deve disputar mandato na Assembleia
Legislativa em
2022
Em
discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, na
sessão desta quinta-feira
(4), o deputado estadual Yglésio Moisés (Pros)
denunciou o uso do Hospital
Regional Dr. Everardo Ferreira Aragão, em Caxias,
como balcão de negócios.
Pertencente à rede estadual de saúde, o hospital é
administrado pela família
Coutinho, que mantém fortes laços políticos com o
governador Flávio Dino (PSB).

Segundo
Yglésio, a regional faz cirurgias eletivas e o
atendimento de exames na região.
"Quando o município de Graça Aranha tenta marcar
uma cirurgia ou outro
procedimento, como uma consulta, a diretora diz que
antes é preciso falar com
Railton ou com o vereador Railson, que são do grupo
derrotado na eleição e que
lá agora votam com ela", relatou o deputado.
Ele
classificou como absurdo o fato de uma regional de
saúde ser instrumentalizada
politicamente. "As pessoas que precisam ter acesso
ao sistema estão sendo
vetadas", lamentou.

O
De
parlamentar informou que na unidade de saúde "existe
uma diretora chamada
Cláudia Coutinho, que lamentavelmente transformou o
hospital num balcão de
negociação eleitoral". Cláudia é esposa do prefeito de
Matões, Ferdinando

acordo com o parlamentar, a mesma situação ocorre
com o município de Senador
Alexandre Costa, que também integra a regional. "Os
vereadores são pressionados
a fechar apoio político para ela, e é uma vergonha",
repudiou.

Coutinho, irmão do falecido deputado estadual
Humberto Coutinho e cunhado da

Apelo ao governador

deputada estadual Cleide Coutinho. A primeira-dama

Yglésio
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Moisés pediu atenção do governador à denúncia, por
acreditar que nem ele, nem o
próprio secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, que
é candidato a deputado
estadual, têm conhecimento do uso do Hospital
Regional de Caxias como
instrumento de barganha política.
"Eu
nunca vi fazerem isso com ninguém. Nós todos,
quando precisamos, temos a
possibilidade de ajudar as pessoas dentro do sistema
quando nos procuram. Lá em
Caxias, só quem vota com a senhora Cláudia
Coutinho. Um verdadeiro absurdo",
condenou.
Disposto
a reforçar sua denúncia, para que sejam tomadas as
devidas providências, o
deputado reiterou que, lamentavelmente, o hospital
está sendo usado apenas para
atender interesses políticos. "Eu tenho certeza de que
não foi para isso que o
governador do Estado inaugurou o Maranhão para
Todos, não só para os que votam
na Dra. Cláudia Coutinho, na diretora do hospital",
ressaltou, prometendo
encaminhar o caso ao Ministério Público, por
entender que é inadmissível o que
está acontecendo no Hospital Regional de Caxias.
( Fonte: Blog do Daniel Matos )
Site: http://www.blogdosaba.com.br/2021/11/deputadoyglesio-denuncia-na-tribuna.html
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Neto Evangelista recebe minuta de PL que
garante laudos permanentes a pessoas com
deficiência
Representantes de órgãos e entidades voltados aos
direitos das pessoas com deficiência apresentaram ao
deputado Neto Evangelista (DEM), nesta quinta-feira
(4), uma minuta de projeto de lei que versa sobre a
emissão de laudos médicos permanentes para todos
os tipos de deficiência. O objetivo é garantir o acesso
às políticas públicas de forma plena para esse
segmento.
A reunião, que aconteceu na Sala das Comissões da
Assembleia Legislativa do Maranhão, contou com a
participação de representantes da Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência; da Secretaria de Estado
de Direitos Humanos e Participação Popular
(Sedihpop); dos Conselhos Municipal e Estadual das
Pessoas com Deficiência; e dos Fóruns Maranhense e
Metropolitano das Entidades de Pessoas com
Deficiência e Patologia.
O deputado Neto Evangelista disse que, infelizmente,
ainda não houve o reconhecimento da importância da
emissão desses laudos de forma permanente. O
parlamentar garantiu, ainda, que apresentará o projeto
de lei sobre a temática para que seja apreciado e
votado com a devida urgência na Assembleia.
"Garantiremos a urgência na tramitação para que, o
mais breve possível, as pessoas com deficiência
tenham acesso ao laudo permanente e não enfrentem
mais tanta burocracia para conseguir os benefícios
das políticas públicas existentes, que, em virtude dos
laudos temporários, acabam sendo burocráticas",
afirmou.

multiprofissional, não retirando, dentro da nossa
solicitação, a possibilidade de existência de laudos
com o tempo mais curto de validade, onde não for
possível uma avaliação biopsicossocial", explicou.
O secretário municipal da Pessoa com Deficiência,
Carlivan Braga, disse que a emissão do laudo
permanente é uma discussão de âmbito nacional, que
precisa ser provocada no Maranhão. "Com a lei,
poderemos sanar muitas coisas e é um avanço para a
garantia dos direitos das pessoas com deficiência",
afirmou.
Isabelle Passinho, presidente do Conselho Municipal
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, informou
que, segundo dados do IBGE, a capital maranhense
possui 22.623 pessoas com algum tipo de deficiência.
Ela frisou, ainda, que a comprovação da condição de
deficiência tem sido alvo de denúncias, uma vez que
muitas pessoas têm dificuldade de acesso ao laudo
médico e, por isso, passar a valer de maneira
indefinida é fundamental.
"Esse projeto de lei vem para melhorar a qualidade de
vida das pessoas com deficiência, garantindo melhor
acesso aos direitos básicos. Precisamos, também,
garantir que esses critérios de avaliação sejam a partir
da avaliação biopsicossocial, conforme a Lei Brasileira
de Inclusão", enfatizou.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/05112021

Garantia de direitos
Beatriz Carvalho, secretária-adjunta da Pessoa com
Deficiência da Sedihpop, afirmou que as deficiências
são irreversíveis, o que justifica a necessidade de um
laudo que também ateste essa condição de forma
permanente.
"Atualmente, os laudos são temporários e eles são
necessários para que as pessoas com deficiência
tenham acesso a benefícios, políticas públicas e
garantias financeiras. Para a emissão dos laudos é
preciso que as pessoas passem por uma avaliação
1
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Reunião do MPMA e do comando da PM
discute digitalização de inquéritos militares
José Luís Diniz

Foi realizada nesta quarta-feira, 3, no gabinete do
procurador- geral de justiça, Eduardo Nicolau, uma
reunião para discutir a digitalização e inserção no
Processo Judicial Eletrônico (PJE) das atividades da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
O objetivo do encontro, organizado pelo procuradorgeral e pelo promotor de justiça Paulo Roberto
Barbosa Ramos, titular da 2ª Promotoria de Justiça
Militar, foi encontrar alternativas para evitar prejuízos à
adequada instrução dos inquéritos militares.
Também estiveram presentes o promotor de justiça
José Márcio Maia Alves, diretor da Secretaria para
Assuntos Institucionais, pelo Ministério Público; e
integrantes do sistema de segurança, como o
secretário-adjunto de Segurança Pública, Leonardo
Diniz; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel
Pedro Ribeiro; o comandante do Corpo de Bombeiros
Militar, Célio Roberto Pinto de Araújo, e outros
membros das corporações militares.
As Promotorias de Justiça Militares e a Auditoria Militar
atuam nos inquéritos militares de todo o estado do
Maranhão.
Segundo o promotor de justiça Paulo Roberto
Ramos, pelo fato de a tramitação ainda ocorrer de
forma física, muitos inquéritos têm a instrução
bastante demorada ou não é a mais adequada.
"Alguns acabam até prescrevendo. É preciso
aprimorar essa tramitação, até porque o CNJ já
determinou, por meio de Resolução, que, a partir de
2022, todos os inquéritos que ingressarem no
Judiciário têm que ocorrer de forma digital".
CÓDIGO DE ÉTICA A reunião também discutiu a
criação de um Código de Ética para regulamentar o
comportamento dos policiais e bombeiros militares do
Maranhão, a fim de garantir a hierarquia e a disciplina
no âmbito das corporações.
Foi acertado que até o final de 2021, tanto a
digitalização dos inquéritos como o Código de Ética
dos militares, estarão concluídos.
Site:
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https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/wdD0
t04=iynOPym3BCRCBPXrNLn66jcTR7CZ8PL
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Repassar troco com outra mercadoria pode
configurar venda casada
Foto: Reprodução
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, em
segundo turno, o Projeto de Lei 160/2019, de autoria
do deputado Duarte Júnior (PSB), que obriga
estabelecimentos comerciais a repassarem troco aos
consumidores apenas em dinheiro.
Conforme o PL, na falta ou insuficiência do troco, o
fornecedor deve arredondar o valor do produto ou
serviço para baixo, não podendo o consumidor ficar
sem troco ou ser obrigado a receber outra
mercadoria como diferença, sob pena de configuração
de venda casada.
A proposição visa coibir uma prática recorrente no
mercado de consumo. Ainda é muito
comum fornecedores, na hipótese de não possuírem o
troco integral, arredondarem o valor do produto ou
serviço para cima ou substituir ilicitamente por outras
mercadorias, como balinhas, chicletes, doces, entre
outros itens.
Ao realizar esse procedimento sem o consentimento
do consumidor, o estabelecimento comercial incorre
em prática considerada abusiva, vedada pela Lei
Federal 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor), nos termos do Art. 39, incisos I e II.
"O projeto tem a finalidade de garantir o direito do
consumidor de receber seu troco em qualquer
compra ou serviço utilizado. O descumprimento
implicará em penalidade estabelecida pelo órgão de
proteção e defesa do consumidor", enfatizou Duarte
Júnior.
A matéria prevê, ainda, que os estabelecimentos
deverão fixar placas informativas sobre a norma em
local visível e de fácil acesso a todos.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/11/05/repassartroco-com-outra-mercadoria-pode-configurar-vendacasada/
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Projeto obriga estabelecimentos comerciais a
repassarem troco apenas em dinheiro
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, em
segundo turno, o Projeto de Lei 160/2019, de autoria
do deputado Duarte Júnior (PSB), que obriga
estabelecimentos comerciais a repassarem troco aos
consumidores apenas em dinheiro.
Conforme o PL, na falta ou insuficiência do troco, o
fornecedor deve arredondar o valor do produto ou
serviço para baixo, não podendo o consumidor ficar
sem troco ou ser obrigado a receber outra
mercadoria como diferença, sob pena de configuração
de venda casada.
A proposição visa coibir uma prática recorrente no
mercado de consumo. Ainda é muito
comum fornecedores, na hipótese de não possuírem o
troco integral, arredondarem o valor do produto ou
serviço para cima ou substituir ilicitamente por outras
mercadorias, como balinhas, chicletes, doces, entre
outros itens.
Ao realizar esse procedimento sem o consentimento
do consumidor, o estabelecimento comercial incorre
em prática considerada abusiva, vedada pela Lei
Federal 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor), nos termos do Art. 39, incisos I e II.
"O projeto tem a finalidade de garantir o direito do
consumidor de receber seu troco em qualquer
compra ou serviço utilizado. O descumprimento
implicará em penalidade estabelecida pelo órgão de
proteção e defesa do consumidor", enfatizou Duarte
Júnior.
A matéria prevê, ainda, que os estabelecimentos
deverão fixar placas informativas sobre a norma em
local visível e de fácil acesso a todos.
Assembleia MA
Site: https://oquartopoder.com/politica/assembleiama/projeto-obriga-estabelecimentos-comerciais-arepassarem-troco-apenas-em-dinheiro/
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Neto Evangelista recebe minuta de PL que
garante laudos permanentes a pessoas com
deficiência
Representantes de órgãos e entidades voltados aos
direitos das pessoas com deficiência apresentaram ao
deputado Neto Evangelista (DEM), nesta quinta-feira
(4), uma minuta de projeto de lei que versa sobre a
emissão de laudos médicos permanentes para todos
os tipos de deficiência. O objetivo é garantir o acesso
às políticas públicas de forma plena para esse
segmento.
A reunião, que aconteceu na Sala das Comissões da
Assembleia Legislativa do Maranhão, contou com a
participação de representantes da Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência; da Secretaria de Estado
de Direitos Humanos e Participação Popular
(Sedihpop); dos Conselhos Municipal e Estadual das
Pessoas com Deficiência; e dos Fóruns Maranhense e
Metropolitano das Entidades de Pessoas com
Deficiência e Patologia.
O deputado Neto Evangelista disse que, infelizmente,
ainda não houve o reconhecimento da importância da
emissão desses laudos de forma permanente. O
parlamentar garantiu, ainda, que apresentará o projeto
de lei sobre a temática para que seja apreciado e
votado com a devida urgência na Assembleia.
"Garantiremos a urgência na tramitação para que, o
mais breve possível, as pessoas com deficiência
tenham acesso ao laudo permanente e não enfrentem
mais tanta burocracia para conseguir os benefícios
das políticas públicas existentes, que, em virtude dos
laudos temporários, acabam sendo burocráticas",
afirmou.
Garantia de direitos

multiprofissional, não retirando, dentro da nossa
solicitação, a possibilidade de existência de laudos
com o tempo mais curto de validade, onde não for
possível uma avaliação biopsicossocial", explicou.
O secretário municipal da Pessoa com Deficiência,
Carlivan Braga, disse que a emissão do laudo
permanente é uma discussão de âmbito nacional, que
precisa ser provocada no Maranhão. "Com a lei,
poderemos sanar muitas coisas e é um avanço para a
garantia dos direitos das pessoas com deficiência",
afirmou.
Isabelle Passinho, presidente do Conselho Municipal
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, informou
que, segundo dados do IBGE, a capital maranhense
possui 22.623 pessoas com algum tipo de deficiência.
Ela frisou, ainda, que a comprovação da condição de
deficiência tem sido alvo de denúncias, uma vez que
muitas pessoas têm dificuldade de acesso ao laudo
médico e, por isso, passar a valer de maneira
indefinida é fundamental.
"Esse projeto de lei vem para melhorar a qualidade de
vida das pessoas com deficiência, garantindo melhor
acesso aos direitos básicos. Precisamos, também,
garantir que esses critérios de avaliação sejam a partir
da avaliação biopsicossocial, conforme a Lei Brasileira
de Inclusão", enfatizou.
Assembleia MA
Site: https://oquartopoder.com/politica/assembleiama/neto-evangelista-recebe-minuta-de-pl-que-garantelaudos-permanentes-a-pessoas-com-deficiencia/

Beatriz Carvalho, secretária-adjunta da Pessoa com
Deficiência da Sedihpop, afirmou que as deficiências
são irreversíveis, o que justifica a necessidade de um
laudo que também ateste essa condição de forma
permanente.
"Atualmente, os laudos são temporários e eles são
necessários para que as pessoas com deficiência
tenham acesso a benefícios, políticas públicas e
garantias financeiras. Para a emissão dos laudos é
preciso que as pessoas passem por uma avaliação
6
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Empresas de ônibus poderão ter atividades
suspensas por descumprimento de acordo,
diz Sindicato dos Rodoviários
Na tarde desta quinta-feira (4) o Sindicato dos
Rodoviários do Maranhão emitiu nota informando que
devido o descumprimento das cláusulas econômicas
da Convenção Coletiva de Trabalho e também, do
acordo firmado entre a entidade e o sindicato patronal,
SET, na prefeitura de São Luís, seis empresas de
ônibus poderão ter as atividades paralisadas a partir
das primeiras horas da próxima quarta-feira (10).

do transporte público. A greve dos rodoviários teve
início no último dia 21 de outubro, com 100% de
paralisação. Os trabalhadores cruzaram os braços
para exigir da classe patronal os seguintes benefícios:

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, ofícios já
foram encaminhados para as seis empresas, para a
Sindicato das Empresas de Transportes de
Passageiros (SET) e também, para os órgãos
competentes, como Agência Estadual de Mobilidade
Urbana (MOB) e Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes.

- tíquete de alimentação no valor de R$ 800;

Veja as empresas citadas pelo Sindicato dos
Rodoviários:

Fim da greve

Autoviária Matos Ltda;
Viação Abreu/Seta Transportes;
Planeta / São Benedito;

- 13% de reajuste salarial;
- jornada de trabalho de seis horas

- manutenção do plano de saúde e a inclusão de um
dependente;
- a concessão do auxílio-creche, para trabalhadores
com filhos pequenos.

No dia 1º de novembro chegou ao fim a greve dos
rodoviários na Grande São Luís. O anúncio foi feito
pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Segundo o
prefeito, o Sindicato das Empresas de Transporte
(SET) e o Sindicato dos Rodoviários aceitaram a
proposta feita pela gestão municipal da capital, sem
haver aumento da tarifa.

Ratrans;
Pelé / Patrol;

Durante o encontro ficou definido que os trabalhadores
receberão:

Grupo 1001;

- Reajuste salarial de 5%

Ainda segunfo o Sindicato dos Rodoviários do
Maranhão, eles seguem atentos a toda esta situação e
caso, até quarta-feira (10), as empresas cumprirem
com o compromisso feito, perante o Prefeito de São
Luís, Eduardo Braide, pagando os salários dos
trabalhadores, a paralisação será suspensa, caso isso
não aconteça, não restará outra alternativa que não
seja, suspender as atividades nas seis empresas
citadas.

- Percentual de 6% no tíquete alimentação, que
corresponde a R$ 620.

Doze dias sem ônibus

Em nota, a Prefeitura de São Luís informa que já
efetuou o pagamento da primeira parcela do auxílio
emergencial ao sistema de transporte público , bem
como já encaminhou à Câmara Municipal o projeto de
lei que cria o "Cartão Cidadão".

Por 12 dias, a população da Região Metropolitana de
São Luís, que abrange a capital, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, ficou sem ônibus

- Não haverá descontos nos doze dias de paralisação
nos salários dos trabalhadores rodoviários
- As empresas que estão com meses de salários
atrasados, terão o prazo de pagamento até quartafeira (3).
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Já o Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luís (SET), informa que o
repasse do subsídio, que deveria ter sido feito pela
Prefeitura na quarta-feira (3), foi feito somente por
volta das 14h desta quinta-feira (4).
Veja a nota na íntegra:
O Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luís (SET) informa que o repasse
do subsídio, que deveria ter sido feito pela Prefeitura
na quarta-feira (3), foi feito somente por volta das 14h
desta quinta-feira (4), e em parte.
Assim, ao receber a confirmação do crédito na conta,
as empresas iniciaram os pagamentos aos
funcionários, sendo que alguns, por conta dos trâmites
bancários e operacionais, não são creditados
imediatamente nas contas.
O SET reforça seu compromisso de agir com
transparência e responsabilidade para que o
transporte público continue a circular normalmente na
capital.
Com informações do Imirante
Site: https://www.portalimaranhao.com.br/empresas-deonibus-poderao-ter-atividades-suspensas-pordescumprimento-de-acordo-diz-sindicato-dosrodoviarios/
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Neto Evangelista recebe minuta de PL que
garante laudos permanentes a pessoas com
deficiência
Representantes de órgãos e entidades voltados aos
direitos das pessoas com deficiência apresentaram ao
deputado Neto Evangelista (DEM), nessa quinta-feira
(4), uma minuta de projeto de lei que versa sobre a
emissão de laudos médicos permanentes para todos
os tipos de deficiência. O objetivo é garantir o acesso
às políticas públicas para esse segmento.

deficiência", afirmou.

A reunião, que aconteceu na Assembleia, contou com
a participação de representantes da Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência; da Secretaria de
Estado de Direitos Humanos e Participação Popular
(Sedihpop); dos Conselhos Municipal e Estadual das
Pessoas com Deficiência; e dos Fóruns Maranhense e
Metropolitano das Entidades de Pessoas com
Deficiência e Patologia.
Neto Evangelista disse que, infelizmente, ainda não
houve o reconhecimento da importância da emissão
desses laudos de forma permanente.
O parlamentar garantiu que apresentará o projeto de
lei sobre a temática para que seja apreciado e votado
com urgência.
"Garantiremos a urgência na tramitação para que, o
mais breve possível, as pessoas com deficiência
tenham acesso ao laudo permanente e não enfrentem
mais tanta burocracia para conseguir os benefícios
das políticas públicas existentes, que, em virtude dos
laudos temporários, acabam sendo burocráticas",
afirmou.
GARANTIA DE DIREITOS Beatriz Carvalho,
secretáriaadjunta da Pessoa com Deficiência da
Sedihpop, afirmou que as deficiências são
irreversíveis, o que justifica a necessidade de um
laudo que também ateste essa condição de forma
permanente.
O secretário municipal da Pessoa com Deficiência,
Carlivan Braga, disse que a emissão do laudo
permanente é uma discussão de âmbito nacional, que
precisa ser provocada no Maranhão.
"Com a lei, poderemos sanar muitas coisas e é um
avanço para a garantia dos direitos das pessoas com
1
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Sindicato dos Rodoviários acusa empresas de
descumprirem acordo e ameaça greve em
São Luís
O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, em nota
divulgada nesta quinta-feira (4), informou que, devido
ao descumprimento das cláusulas econômicas da
Convenção Coletiva de Trabalho e do acordo firmado
entre o sindicato e as empresas do transporte público,
os rodoviários das empresas Autoviária Matos, Viação
Abreu/Seta Transportes, Planeta/São Benedito,
Ratrans e Pelé/Patrol poderão entrar em greve
novamente.

- Reajuste salarial de 5% - Percentual de 6% no
tíquete alimentação, que corresponde a R$ 620.
- Não haverá descontos nos doze dias de paralisação
nos salários dos trabalhadores rodoviários

O Sindicato afirma que se as empresas não cumprirem
os acordos, em 72 horas haverá paralisação geral por
tempo indeterminado, nos termos que faculta a lei
7.783/89.
Pelo acordo feito, as empresas que estão com meses
de salários atrasados teriam até essa quarta (3) para
quitar os salários.
Um ofício foi encaminhado para as empresas, para o
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
(SET) e para os órgãos competentes como Agência
Estadual de Mobilidade Urbana 9MOB) e Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte.
Por meio de nota, a Prefeitura de São Luís informou
que já efetuou o pagamento da primeira parcela do
auxílio emergencial ao sistema de transporte público,
bem como já encaminhou à Câmara Municipal o
projeto de lei que cria o "Cartão Cidadão".
12 dias de paralisação A greve dos rodoviários teve
início em 21 de outubro.
100% da frota foi paralisada.
Os trabalhadores exigiam da classe patronal 13% de
reajuste salarial; jornada de trabalho de seis horas;
manutenção do plano de saúde e a inclusão de um
dependente; concessão do auxílio-creche, para
trabalhadores com filhos pequenos.
Após intensas negociações, no dia 1º de novembro
houve um acordo e o Sindicato das Empresas de
Transporte (SET) e o Sindicato dos Rodoviários
aceitaram a proposta feita pela gestão municipal da
capital, sem haver aumento da tarifa.
2

