
C O O R D EN A D O R IA D E C O M U N IC A Ç Ã O

C LIP P IN G
2 0  de jane iro

de 2 0 2 2



LENTIDÃO: QUASE QUATRO ANOS
DEPOIS, JUSTIÇA MILITAR VAI

JULGAR CASO DE ESPIONAGEM NO
GOVERNO DINO

 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qui, 20 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá

Menu

A Vara de Auditoria Militar de São Luís, específica
para atuar em processos em primeira instância que
apuram crimes praticados por militares, marcou a
audiência de julgamento da ação penal que apura
suposto uso da estrutura da Polícia Militar do
Maranhão para espionagem de opositores do
governador Flávio Dino (PSB) nas eleições de 2018.

A data agendada é 29 de março, quando a revelação
do caso e  a  ins tauração do proced imento
investigatório criminal pelo Ministério Público estará
próxima de completar quatro anos.

Iniciada a partir de representação do deputado
estadual Wellington do Curso (PSDB) , a apuração
constatou que o então coronel Heron Santos e o major
Antônio Carlos Araújo Castro, sem qualquer ordem
forma superior, produziram um levantamento eleitoral
para identificação de políticos opositores à gestão de
Dino e administrações municipais aliadas que
pudessem, conforme descrito em documento oficial da
PM maranhense, "causar embaraços no pleito
eleitoral". Eles são réus por suspeita de falsificação de
documento e determinação de operação militar sem
ordem superior.

"Ignorando tal circunstância, entre os meses de março
e abril de 2018, o denunciado CEL QOPM HERON
SANTOS, sem qualquer ordem formal superior,
determinou a ação militar na 'Operação Eleitoral 2018',
tendo, inclusive elaborado a planilha intitulada
'LEVANTAMENTO ELEITORAL', na qual o denunciado
ordenou que os 'Comandantes de Área deverão
informar as lideranças que fazem oposição ao governo
local (ex-prefeito, ex-deputado, ex-vereador) ou ao
governo do Estado, que podem causar embaraços no
pleito eleitoral", diz trecho da denúncia, aceita pela
Justiça Militar do Maranhão em julho de 2019.

O major Antônio Carlos Araújo Castro, segundo a

investigação, foi o responsável por confeccionar o
ofício circular que determinou a espionagem política, e
de inserir do documento a assinatura digital do
responsável de Policiamento de Área 1, coronel
Antônio Markus da Silva Lima, com o objetivo de
agilizar o envio das informações do levantamento
eleitoral pelas unidades militares.

A ação penal foi colocada em segredo de justiça após
o si te ATUAL7, com base na movimentação
processual disponível no Jurisconsult, sistema do
Poder Judiciário do Maranhão para processos físicos,
passar a tornar pública a tramitação do caso.

Procurado, o promotor de Justiça Militar Clodomir
Bandeira Lima Neto, apesar do evidente interesse
público e da necessidade de controle social,
respondeu em agosto do ano passado que, em razão
do processo tramitar em segredo, "não possui
permissão legal" para responder questionamentos
simples sobre a decretação, e sugeriu que a busca
pelas informações fosse feita à unidade jurisdicional.

Ao site, a Secretaria da Auditoria Militar, que tem como
titular o juiz Nelson Melo de Moraes Rêgo, respondeu
que a decretação do sigilo, feita em 13 de janeiro
deste ano, atendeu a pedido do próprio Ministério
Público .

Desde que a denúncia foi aceita, a ação penal
enfrentou dificuldades para realizar a tomada de
depoimento dos réus e das testemunhas .

Heron Santos e Antônio Carlos Araújo Castro não
foram encontrados pela reportagem para comentar
sobre as acusações, mas o espaço está aberto.

Fonte: Atual7
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O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *

1



BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qui, 20 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Facebook Youtube Instagram

Direitos Autorais © 2022 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Personalizado por: JOERI

Site: https://www.blogdodesa.com.br/lentidao-quase-

quatro-anos-depois-justica-militar-vai-julgar-caso-de-

especionagem-no-govrno-dino/

2

https://www.blogdodesa.com.br/lentidao-quase-quatro-anos-depois-justica-militar-vai-julgar-caso-de-especionagem-no-govrno-dino/
https://www.blogdodesa.com.br/lentidao-quase-quatro-anos-depois-justica-militar-vai-julgar-caso-de-especionagem-no-govrno-dino/
https://www.blogdodesa.com.br/lentidao-quase-quatro-anos-depois-justica-militar-vai-julgar-caso-de-especionagem-no-govrno-dino/


PGJ apura se Dino Penha exigiu propina para
liberar pagamento a empreiteira em São

Bento
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A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) do Maranhão
apura em procedimento investigatório criminal se o
prefeito de São Bento, Carlos Dino Penha (PL), pediu
propina para liberar o pagamento de uma empreiteira
contratada pelo município.

O PIC, como é chamado internamente apuração em
que há previsão de medidas restritivas de liberdade,
foi instaurado em julho do ano passado pelo promotor
Danilo José de Castro Ferreira, assessor especial da
PGJ, órgão máximo do Ministério Público estadual.

A suposta propina teria sido cobrada à B dos Santos
Construção e Locação, a Mix Gestão, vencedora de
licitação para obras no matadouro municipal. Para a
liberação do empenho de R$ 416 mil, teria sido exigida
a devolução de 20% do valor devido à empresa.

Segundo a apuração, a negociata ter ia sido
intermediada pelo vereador Igor Paiva (PSDB). Ambos
já prestaram depoimento no bojo da investigação.

Em nota encaminhada após a publicação da
reportagem, a defesa de Dino Penha diz que a
acusação contra o prefei to do município "é
completamente falsa", e que ele "nunca participou de
qualquer tratativa" com a Mix Gestão. Assinada pelo
advogado Raul Guilherme Silva Costa, a nota também
faz menção à supostas irregularidades na execução e
pagamentos pelos serviços pela gestão anterior.

O ATUAL7 não conseguiu o contato do vereador Igor
Paiva.

Abaixo, a nota da defesa do prefeito de São Bento:
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Felipe Camarão afirma que volta às aulas na
rede pública estadual será presencial
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O Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão,
afirmou que as aulas serão retomadas em fevereiro no
regime presencial. O Maranhão está entre os Estados
da federação que não exigirão passaporte de
vacinação para acesso às unidades de ensino da rede
pública estadual.

"Até o momento a previsão é que as atividades
escolares sejam presenciais, conforme art 2º do
Decreto nº 35.587/2020. No entanto, a Seduc está
atenta ao monitoramento da situação sanitária da
Covid-19 e Influenza, realizado pelo governo
estadual", afirma o secretário.

Desde o início da pandemia no Brasil, em março de
2020, o Governo do Estado do Maranhão já adquiriu
mais de 200 mil chips com pacote de dados para
estudantes da rede pública estadual. O estado, porém,
apresenta elevado déficit de cobertura digital.

"Como qualquer outra variante, a Ômicron acaba
sendo sim uma ameaça, no entanto, considerando o
avanço da imunização pela vacina, inclusive entre
c r ianças  e  ado lescen tes ,  o  que  m in im iza
significativamente o risco de agravamento em caso de
contaminação, além da manutenção e reforço dos
protocolos sanitários, acreditamos que aos poucos
conseguiremos retornar à "normalidade", afirma o
secretário Felipe Camarão.

A Seduc vem acompanhando periodicamente a
frequência e participação dos estudantes nas unidades
de ensino público no estado. O objetivo é identificar o
possível abandono escolar ao longo do ano em curso
e realizar intervenções para evitar a evasão.

A busca ativa escolar tem sido a estratégia utilizada
pela Secretaria de Educação para conter a evasão
escolar, mais acentuada desde o início da pandemia.
De acordo com dados divulgados pelo INEP, relativos
ao período de 2018/2019, a taxa de evasão no ensino
médio no Maranhão era de 12,3%.

A busca ativa realizada pela Seduc vem sendo
mediada entre gestores escolares e familiares por
meio de contato direto,  v is i tas residenciais,
campanhas de rádio, carreatas pelos bairros, cartazes
entre outras ações. "Esse é um processo permanente
que em 2022 será terá ampliação a partir do que será
discutido e sistematizado durante a Jornada

pedagógica", assinala o secretário Felipe Camarão.

Blog do Clodoaldo Corrêa.
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ATENÇÃO, PAPAIS E MAMÃES!

Vamos começar a vacinação das crianças de 05 a 11
anos!

É obrigatório levar a carteira de vacinação. Para
receber a vacina, a criança não pode está gripada e
ter mais de 15 dias da última vacina. E não pode
também ter pessoas com covid em casa. Para a
imunização, os pais ou responsáveis pelas crianças
devem estar presentes. Em caso de ausência de pais
ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada
por um termo. As salas de vacina funcionam das 8h
às 11h30min, de segunda a sexta-feira.

Locais:

UBS Dr. DALVADÍSIO MOREIRA DOS SANTOS - Rua
Rio Grande, 1080-1220 - GETAT

UBS OURO VERDE - Rua Coelho Neto, 01 - Ouro
Verde Vila Maranhão

UBS MARIA DO CARMO CARNEIRO LIMA - Rua 20
01 QD 161 - Vila Ildemar

UBS RESIDENCIAL TROPICAL - Avenida Kennedy -
Praça da PEC - Vila Ildemar

UBS JARDIM AMÉRICA - Rua Santa Clara, 35 -
Jardim América

UBS LARANJEIRAS - BOM JARDIM - Rua Raimundo
Pimentel Filho - Vila Bom Jardim

UBS JACU - SUNIL - Rua Bento Gonçalves, 01 Qd. 07
Lt. A1 - Residencial Primavera

UBS JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES SOUSA - Rua
5 Qd. 12 Lt. 1 - Massaranduba - Piquiá de Cima

Prefeitura de Açailândia - Compromisso com você
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Felipe Camarão afirma que volta às aulas na
rede pública estadual será presencial
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O Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão,
afirmou que as aulas serão retomadas em fevereiro no
regime presencial. O Maranhão está entre os Estados
da federação que não exigirão passaporte de
vacinação para acesso às unidades de ensino da rede
pública estadual.

"Até o momento a previsão é que as atividades
escolares sejam presenciais, conforme art 2º do
Decreto nº 35.587/2020. No entanto, a Seduc está
atenta ao monitoramento da situação sanitária da
Covid-19 e Influenza, realizado pelo governo estadual"
, afirma o secretário.

Desde o início da pandemia no Brasil, em março de
2020, o Governo do Estado do Maranhão já adquiriu
mais de 200 mil chips com pacote de dados para
estudantes da rede pública estadual. O estado, porém,
apresenta elevado déficit de cobertura digital.

"Como qualquer outra variante, a Ômicron acaba
sendo sim uma ameaça, no entanto, considerando o
avanço da imunização pela vacina, inclusive entre
c r ianças  e  ado lescen tes ,  o  que  m in im iza
significativamente o risco de agravamento em caso de
contaminação, além da manutenção e reforço dos
protocolos sanitários, acreditamos que aos poucos
conseguiremos retornar à "normalidade" , afirma o
secretário Felipe Camarão.

A Seduc vem acompanhando periodicamente a
frequência e participação dos estudantes nas unidades
de ensino público no estado. O objetivo é identificar o
possível abandono escolar ao longo do ano em curso
e realizar intervenções para evitar a evasão.

A busca ativa escolar tem sido a estratégia utilizada
pela Secretaria de Educação para conter a evasão
escolar, mais acentuada desde o início da pandemia.
De acordo com dados divulgados pelo INEP, relativos
ao período de 2018/2019, a taxa de evasão no ensino
médio no Maranhão era de 12,3%.

A busca ativa realizada pela Seduc vem sendo
mediada entre gestores escolares e familiares por
meio de contato direto,  v is i tas residenciais,
campanhas de rádio, carreatas pelos bairros, cartazes
entre outras ações. "Esse é um processo permanente
que em 2022 será terá ampliação a partir do que será
discutido e sistematizado durante a Jornada

pedagógica" , assinala o secretário Felipe Camarão.
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