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Denúncias podem levar Ministério Público
investigar gestão de Francisco Nagib no
DETRAN/MA
Muitas denúncias apontam uma série de
irregularidades na gestão de Francisco Nagib no
comando do Detran no Maranhão. Nomeado em
março de 2021, o ex-prefeito de Codó é alvo de várias
acusações, que podem levar uma investigação do
Ministério Público. Servidores apontam que o órgão
vem sendo utilizado como "trampolim político" por
parte do pedetista, porém não para por aí.
Denúncias por parte dos servidores apontam que o
programa "DETRAN com o povo" tem um custo de
R$7 milhões aos cofres do Governo do Maranhão,
porém está cheio de supostas irregularidades. Outro
ato irregular que estaria sendo provocado pela atual
gestão de Francisco Nagib seria o aparelhamento
político do órgão, visando a disputa eleitoral de 2022.
Francisco Nagib é apontado como pré-candidato a
deputado estadual pelo PDT. E por conta dessa
condição, os servidores apontam que o Detran
praticamente virou a sede do partido, pois são vários
os filiados que estão nomeados no órgão.
Outra grave acusação é que Francisco Nagib teria
beneficiado empresas terceirizadas, as quais foram
contempladas com contratos superiores aos R$16
milhões.
Enquanto isso, servidores cobram a manutenção do
auxílio-alimentação nos afastamentos legais como
licença para tratamento de saúde e durante o período
de gravidez, algo que sempre foi pago e reclamam do
congelamento dos salários por 8 (oito) anos e do
auxílio-alimentação por 6 (seis) anos.
Francisco Nagib já possui diversos problemas, ele
vem sendo investigado por suposto ato de
improbidade administrativa ao não prestar contas do
município de Codó junto ao TCE/MA. Outro problema
envolve a contratação das empresas do ex-prefeito
pela Prefeitura de São Luís na gestão de Edivaldo
Holanda Júnior, inclusive uma operação da Polícia
Federal fez uma batida nas residências e nas
empresas da FC Oliveira.
Site: http://diegoemir.com/2021/11/denuncias-podemlevar-ministerio-publico-investigar-gestao-de-francisco-
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DENÚNCIAS NO DETRAN/MA!
Ministério Público pode investigar gestão do
diretor-geral Francisco Nagib
Suêlda Santos

Da redação com informações do Diego Emir

Muitas denúncias apontam uma série de
irregularidades na gestão de Francisco Nagib no
comando do Detran no Maranhão. Nomeado em
março de 2021, o ex-prefeito de Codó é alvo de várias
acusações, que podem levar uma investigação do
Ministério Público. Servidores apontam que o órgão
vem sendo utilizado como " trampolim político" por
parte do pedetista, porém não para por aí.

Site: https://sueldasantos.com.br/2021/11/08/denunciasno-detran-ma-ministerio-publico-pode-investigar-gestaode-francisco-nagib/

Denúncias por parte dos servidores apontam que o
programa "DETRAN com o povo" tem um custo de
R$7 milhões aos cofres do Governo do Maranhão,
porém está cheio de supostas irregularidades. Outro
ato irregular que estaria sendo provocado pela atual
gestão de Francisco Nagib seria o aparelhamento
político do órgão, visando a disputa eleitoral de 2022.
Francisco Nagib é apontado como pré-candidato a
deputado estadual pelo PDT. E por conta dessa
condição, os servidores apontam que o Detran
praticamente virou a sede do partido, pois são vários
os filiados que estão nomeados no órgão.
Outra grave acusação é que Francisco Nagib teria
beneficiado empresas terceirizadas, as quais foram
contempladas com contratos superiores aos R$16
milhões.
Enquanto isso, servidores cobram a manutenção do
auxílio-alimentação nos afastamentos legais como
licença para tratamento de saúde e durante o período
de gravidez, algo que sempre foi pago e reclamam do
congelamento dos salários por 8 (oito) anos e do
auxílio-alimentação por 6 (seis) anos.
Francisco Nagib já possui diversos problemas, ele
vem sendo investigado por suposto ato de
improbidade administrativa ao não prestar contas do
município de Codó junto ao TCE/MA. Outro problema
envolve a contratação das empresas do ex-prefeito
pela Prefeitura de São Luís na gestão de Edivaldo
Holanda Júnior, inclusive uma operação da Polícia
Federal fez uma batida nas residências e nas
empresas da FC Oliveira.
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ALÔ, GAECO! com aval do prefeito Edésio,
organização criminosa pode está atuando na
CPL de Turiaçu
Maldine Vieira

Uma verdadeira organização criminosa pode está
atuando na Comissão Permanente de Licitação (CPL)
da prefeitura de Turiaçu-MA.
Com aval do prefeito Edésio Cavalcanti, do
REPUBLICANOS, o esquema é gerido pela presidente
da Central de Licitação Camila Holanda Carneiro.
Pós-graduada em licitação e gestão de contratos
administrativos, Camila é quem operacionaliza às
fraudes a partir da montagem e direcionamento das
licitações.
As empresas vencedoras são escolhidas a dedo pelo
próprio prefeito e, em sua maioria, são de pessoas que
apoiaram a campanha vitoriosa de Edésio em 2020.
Entre as principais beneficiárias do esquema está as
empresas do ex-candidato a prefeito Adailsom
Cardoso e do filho do ex-prefeito Murilo Santos,
identificado como Santos Neto.
A suspeita é que empresas estejam servindo de 'ralo'
para escoar grande parte das verbas do município.
Fica o alerto ao Ministério Público do Maranhão,
Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado - GAECO e Superintendência Estadual de
Prevenção e Combate à Corrupção - SECCOR.
Site:
https://www.maldinevieira.com.br/poder/2021/11/08/alogaeco-com-aval-do-prefeito-edesio-organizacaocriminosa-pode-esta-atuando-na-cpl-de-turiacu/
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Membros de associação esportiva visitam
PGJ
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, nesta quinta-feira, 4, a visita de integrantes
da Associação Esportiva Grupama Maranhense,
sediada em São José de Ribamar. Eles pediram a
colaboração do Ministério Público para articulação
com outros órgãos e instituições a fim de obter apoio
para as atividades com crianças e adolescentes. O
diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, José
Márcio Maia Alves, também recepcionou o grupo.
A associação promove treinos de futebol duas vezes
por semana e estimula a prática esportiva como forma
de prevenção da violência e do uso de drogas. Com
idades de 5 a 18 anos, os atletas precisam estar
matriculados no ensino regular para se integrarem à
prática esportiva.

ociosas. Observamos o bom rendimento físico, mas
também o bom rendimento na sala de aula".
Além disso, o presidente da associação, Edmilson
Ramalho, destacou a inserção dos atletas nos clubes
e categorias de base do futebol. "Vamos fazer 10 anos
e já temos 32 garotos jogando em clubes fora do
Maranhão. Um grande exemplo é o Mateus, que jogou
no Internacional e hoje está na Espanha. É um garoto
de Paço do Lumiar. Outro exemplo é o João Vitor, que
é de São José de Ribamar e joga no Ceará como
atacante. Ele foi convocado para a seleção sub-17".
Site: https://alexcarlos.com.br/membros-de-associacaoesportiva-visitam-pgj/

Além dos treinos, os jovens são estimulados a
participarem de competições e o desempenho é
mostrado para clubes de todo o Brasil, como parte do
processo de seleção de talentos nas categorias de
base.
Um dos participantes é o adolescente Ariel Silva, 13
anos, que após se integrar aos treinos foi selecionado
para participar da Copa do Interior, em São Paulo,
competição das categorias de base. "Vou dar o meu
melhor nessa competição e espero no futuro poder
ajudar minha família".
O Grupama Maranhense possui núcleos nos
municípios de Raposa, Paço do Lumiar, Alcântara,
Santa Inês, Pio XII, Igarapé do Meio, São Luís, Santo
Amaro, Icatu, Presidente Vargas, Itapecuru-Mirim,
Santa Rita, Rosário, Axixá, Morros, Anajatuba,
Bacabal, Pindaré-Mirim e Bela Vista do Maranhão.
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
"O esporte tem um poder de transformação social
muito grande. O Ministério Público do Maranhão
soma esforços para divulgar as ações desse projeto
cujo objetivo é evitar que crianças e adolescentes
fiquem nas ruas", afirmou Eduardo Nicolau.
O coordenador do Grupama, Marcos Ferreira, explicou
que a a frequência e o rendimento escolar são
observados para o ingresso e manutenção dos atletas
nas atividades. "O Grupama vem, junto com as
famílias, resgatando essas crianças que ficavam
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Membros de associação esportiva visitam
PGJ
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, nesta quinta-feira, 4, a visita de integrantes
da Associação Esportiva Grupama Maranhense,
sediada em São José de Ribamar. Eles pediram a
colaboração do Ministério Público para articulação
com outros órgãos e instituições a fim de obter apoio
para as atividades com crianças e adolescentes. O
diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, José
Márcio Maia Alves, também recepcionou o grupo.
A associação promove treinos de futebol duas vezes
por semana e estimula a prática esportiva como forma
de prevenção da violência e do uso de drogas. Com
idades de 5 a 18 anos, os atletas precisam estar
matriculados no ensino regular para se integrarem à
prática esportiva.

ociosas. Observamos o bom rendimento físico, mas
também o bom rendimento na sala de aula".
Além disso, o presidente da associação, Edmilson
Ramalho, destacou a inserção dos atletas nos clubes
e categorias de base do futebol. "Vamos fazer 10 anos
e já temos 32 garotos jogando em clubes fora do
Maranhão. Um grande exemplo é o Mateus, que jogou
no Internacional e hoje está na Espanha. É um garoto
de Paço do Lumiar. Outro exemplo é o João Vitor, que
é de São José de Ribamar e joga no Ceará como
atacante. Ele foi convocado para a seleção sub-17".
Site: https://www.portaldoitaquibacanga.com.br/2021/11/membros-de-associacaoesportiva-visitam.html

Além dos treinos, os jovens são estimulados a
participarem de competições e o desempenho é
mostrado para clubes de todo o Brasil, como parte do
processo de seleção de talentos nas categorias de
base.
Um dos participantes é o adolescente Ariel Silva, 13
anos, que após se integrar aos treinos foi selecionado
para participar da Copa do Interior, em São Paulo,
competição das categorias de base. "Vou dar o meu
melhor nessa competição e espero no futuro poder
ajudar minha família".
O Grupama Maranhense possui núcleos nos
municípios de Raposa, Paço do Lumiar, Alcântara,
Santa Inês, Pio XII, Igarapé do Meio, São Luís, Santo
Amaro, Icatu, Presidente Vargas, Itapecuru-Mirim,
Santa Rita, Rosário, Axixá, Morros, Anajatuba,
Bacabal, Pindaré-Mirim e Bela Vista do Maranhão.
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
"O esporte tem um poder de transformação social
muito grande. O Ministério Público do Maranhão
soma esforços para divulgar as ações desse projeto
cujo objetivo é evitar que crianças e adolescentes
fiquem nas ruas", afirmou Eduardo Nicolau.
O coordenador do Grupama, Marcos Ferreira, explicou
que a a frequência e o rendimento escolar são
observados para o ingresso e manutenção dos atletas
nas atividades. "O Grupama vem, junto com as
famílias, resgatando essas crianças que ficavam
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