
 

 

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

CLIPPING 

02 de março 

de 2022 



EMPRESA INVESTIGADA PELO MP, JÁ
FECHOU R$ 18 MILHÕES EM

CONTRATOS EM CODÓ
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá
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Seguindo o exemplo da gestão Nagib, o governo do
prefeito Zé Francisco (PSD) já soma quase R$ 18
milhões em contratos com a empresa UNI SERVIÇOS,
a famosa "amarelinha" da Rua do Puraque.

A empresa é responsável pela prestação de serviços
terceirizados (serviços gerais e apoio administrativo),
em caráter complementar, nas dependências da
Prefeitura Municipal de Codó e das suas secretarias.

Em julho de 2021, a Prefeitura de Codó firmou 05
(cinco) contratos com a empresa, ao custo total de R$
11.239.065,00.

Às vésperas do término da vigência dos contratos
(31/12/21), a Prefeitura realizou aditivos contratuais e
prorrogou o prazo por mais 03 (três) meses. Com os
aditivos, foram adicionados mais R$ 6.743.439,00 ao
valor total dos contratos.

O Diário Codoense apurou que R$ 8.745.055,50 já
foram pagos para a empresa desde o inicio dos
contratos.

INVESTIGAÇÕES

Os contratos firmados pelo governo Zé Francisco e a
empresa Wender Cardoso e Sousa Ltda., nome
fantasia UNI SERVIÇOS, são alvos de investigações
do Ministério Público e Tribunal de Contas do
Maranhão.

O MPMA apura denúncias de suposta participação de
membros do governo Zé Francisco no favorecimento
da empresa.

Já o TCE-MA detectou diversas irregularidades no
processo licitatório que deu origem aos contratos.
Após deferir Medida Cautelar em setembro de 2021, o
órgão determinou a suspensão dos pagamentos para
a empresa.

NOVA GERENCIAR

A UNI SERVIÇOS já é considerada a "GERENCIAR"
do governo Zé Francisco.

De acordo com o Portal da Transparência, a empresa
GERENCIAR LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO
EIRELI, que possui sede em Nazária/PI, foi contratada
para executar as mesmas atividades da UNI
SERVIÇOS, e faturou R$ 90 milhões em contratos
durante a gestão do ex-prefeito Francisco Nagib,
sendo que desse montante "apenas" R$ 55 milhões
foram pagos.

Fonte: Diário Codoense
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Contratos entre Prefeitura e UNI SERVIÇOS
já somam quase R$ 18 milhões

 

BLOG DO DANIEL SOUSA JORNALISMO DE VERDADE / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qua, 2 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Sousa

Seguindo o exemplo da gestão Nagib, o governo do
prefeito Zé Francisco (PSD) já soma quase R$ 18
milhões em contratos com a empresa UNI SERVIÇOS,
a famosa "amarelinha" da Rua do Puraque.

A empresa é responsável pela prestação de serviços
terceirizados (serviços gerais e apoio administrativo),
em caráter complementar, nas dependências da
Prefeitura Municipal de Codó e das suas secretarias.

Em julho de 2021, a Prefeitura de Codó firmou 05
(cinco) contratos com a empresa, ao custo total de R$
11.239.065,00.

Às vésperas do término da vigência dos contratos
(31/12/21), a Prefeitura realizou aditivos contratuais e
prorrogou o prazo por mais 03 (três) meses. Com os
aditivos, foram adicionados mais R$ 6.743.439,00 ao
valor total dos contratos.

O Diário Codoense apurou que R$ 8.745.055,50 já
foram pagos para a empresa desde o inicio dos
contratos.

INVESTIGAÇÕES

Os contratos firmados pelo governo Zé Francisco e a
empresa Wender Cardoso e Sousa Ltda., nome
fantasia UNI SERVIÇOS, são alvos de investigações
do Ministério Público e Tribunal de Contas do
Maranhão.

O MPMA apura denúncias de suposta participação de
membros do governo Zé Francisco no favorecimento
da empresa.

Já o TCE-MA detectou diversas irregularidades no
processo licitatório que deu origem aos contratos.
Após deferir Medida Cautelar em setembro de 2021, o
órgão determinou a suspensão dos pagamentos para
a empresa.

NOVA GERENCIAR

A UNI SERVIÇOS já é considerada a "GERENCIAR"
do governo Zé Francisco.

De acordo com o Portal da Transparência, a empresa

GERENCIAR LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO
EIRELI, que possui sede em Nazária/PI, foi contratada
para executar as mesmas atividades da UNI
SERVIÇOS, e faturou R$ 90 milhões em contratos
durante a gestão do ex-prefeito Francisco Nagib,
sendo que desse montante "apenas" R$ 55 milhões
foram pagos.

Fonte: Diário Codoense
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CONTRATO DE R$ 1,5 MILHÃO EM SÃO
JOÃO DIO SÓTER VIRA ALVO DE

INVESTIGAÇÃO
 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qua, 2 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá

Menu

O contrato milionário firmado entre a Prefeitura de São
João do Sóter e a Servicol - Serviços de Limpeza e
Transporte está na mira do Ministério Público.

Em julho de 2020, a Prefeitura de São João do Sóter
contratou a empresa por R$ 1.509.388,78 milhão para
a executar serviços de limpeza urbana. Segundo
in formações,  a  l i c i tação está  recheada de
i r regu lar idades.

Para apurar os fatos, o titular da 1ª Promotoria de
Justiça de Caxias, que responde pela cidade,
Francisco de Assis da Silva Júnior, instaurou um
inquérito após receber uma Representação enviada
pela empresa FHM Comércio e Serviços Ltda EPP, via
e-mail, com documentação anexada, informando que
interpôs um recurso administrativo para que houvesse
a inabilitação na Tomada de Preços 08/2020, realizada
pela Comissão de Licitação de São João do Sóter, que
resultou na classificação da Servicol e posteriormente
na contratação milionária.

A autora da denúncia afirmou que não houve resposta
à intimação e tampouco ao ofício encaminhado à
Comissão de Licitação municipal.

O promotor de Justiça irá investigar se houve, de
fato, restrição de competitividade e direcionamento no
processo licitatório.

Como parte das diligências investigatórias, Francisco
de Assis expediu requisição ao secretário Municipal de
Administração e Finanças para que encaminhe à
Promotoria de Justiça, em prazo de 10 dias, cópia
integral do processo licitatório até a formalização do
contrato resultante da tomada de preços 08/2020.

O presidente da Comissão de Licitação também foi
notificado para que encaminhe a resposta dada ao
recurso administrativo apresentado pela FHM
Comércio, bem como se manifeste sobre o teor da
representação, no prazo de 10 dias úteis.

Após o recebimento das respostas, o promotor
determinou que os autos do procedimento seja
encaminhado ao Assessor para análise jurídica sobre
os elementos apresentados, sobretudo quanto à
existência de indícios de restrição à competitividade e
direcionamento da licitação.

Fonte: Neto Ferreira
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SEDUC participa de seminário promovido
pelo Ministério Público do Maranhão e

dialoga sobre reformulação do ensino médio
 

BLOG DO LEONARDO ALVES / CODÓ /MA - NOTICIAS. Qua, 2 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leonardo

Em seminário realizado pela Escola Superior do
Ministério Público do Maranhão (ESMP/MA), a
Secretaria de Estado da Educação (Seduc) dialogou,
nesta terça-feira (22), com representantes do
Conselho Estadual de Educação (CEE-MA) e
representantes do Ministério Público do Maranhão,
sobre a Lei Nº 13.415/2-17, que trata da alteração do
ensino médio. O encontro ocorreu às 9h30, por meio
do canal YouTube da ESMP/MA.

Estiveram presentes no encontro a superintendente de
Ges tão  do  Ens ino  e  Desenvo lv imen to  de
Aprendizagem da Seduc, Adelaide Diniz, que, na
ocasião, representou o secretário de Estado da
Educação, Felipe Camarão; a presidente do CEE,
Soraia Raquel ;  a d i retora do Sindicato dos
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Maranhão
e conselheira do CEE, Elsa Baluz; os promotores de
Justiça, Paulo Avelar - Defesa da Educação; e
Eduardo Borges, coordenador do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Direito à Educação (CAOp-
Educação); e a diretora da ESMP-MA, promotora de
Justiça, Karla Farias Vieira.

As alterações no ensino médio, aprovadas numa lei de
2017, passam a valer a partir deste ano letivo e vão
mudar gradativamente o ensino em escolas públicas e
privadas de todo o país. O novo formato prevê o
aumento de horas letivas anuais, uma mudança na
grade curricular, entre outros pontos.

Durante o seminário "Novo Ensino Médio: dialogando
acerca da Lei Nº 13415/2017", a superintendente da
Seduc, Adelaide Diniz, falou da mudança na estrutura
do ensino médio, que ampliou o tempo mínimo do
estudante na escola, de 800 horas para mil horas
anuais, e destacou que as escolas públicas da rede
estadual do Maranhão já vinham trabalhando com
carga horária exigida pelo novo formato.

"Em relação às 800 horas, eu ressalto que no
Maranhão a rede pública estadual já atuava com 1.000
horas e, para nós, o desafio foi mesmo a redistribuição
da carga horária para cumprir o que está estabelecido
na Lei 13.415. Toda a rede está sendo convocada,

temos feito esse movimento, de que as escolas, os
gestores, docentes se apropriem do que constam
nessas legislações para que possam entender,
inclusive, quais foram os percursos e como chegamos
à arquitetura curricular que estamos implementando",
ressaltou Diniz.

A presidente do CEE-MA, Soraia Raquel, destacou a
importância do debate sobre as alterações no ensino
médio para a construção do conhecimento. "Quando
se vai discutir essa nova organização curricular,
precisamos ter bem claro quais são os objetivos do
ensino médio, que tem de, entre outras funções,
promover a consolidação e o aprofundamento dos
estudos para a construção do conhecimento, a
preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando", apontou.

O coordenador do CAOp-Educação, Eduardo Borges
Oliveira, disse que as mudanças no ensino médio são
desafios que a comunidade educacional terá que
enfrentar. "A Lei é um desafio, porque faz um novo
projeto de formação das pessoas, dos estudantes, e
isso requer um apoio muito grande das escolas, para
que esse adolescente possa realmente fazer a sua
opção sem prejuízos formativos para a sua vida",
ressaltou.

A conselheira do CEE, Elsa Baluz, enfatizou que as
escolas precisam estar atentas às mudanças da
sociedade para ajudar os estudantes na construção de
novos conhecimentos. "A escola precisa estar
conectada com a realidade para dar possibilidades a
essas novas gerações de desenvolver sua capacidade
criativa, inovadora e buscar as soluções. Eles
precisam se desenvolver e pensar criticamente sobre
as questões que são impostas e buscar vencer esses
desafios", concluiu.

Fonte: Seduc

Fotos: Divulgação
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Contrato de R$ 1,5 milhão da Prefeitura de
São João do Sóter vira alvo de investigação

no MP
 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 2 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O contrato milionário firmado entre a Prefeitura de São
João do Sóter e a Servicol - Serviços de Limpeza e
Transporte está na mira do Ministério Público.

Em julho de 2020, a Prefeitura de São João do Sóter
contratou a empresa por R$ 1.509.388,78 milhão para
a executar serviços de limpeza urbana. Segundo
in formações,  a  l i c i tação está  recheada de
i r regu lar idades.

Para apurar os fatos, o titular da 1ª Promotoria de
Justiça de Caxias, que responde pela cidade,
Francisco de Assis da Silva Júnior, instaurou um
inquérito após receber uma Representação enviada
pela empresa FHM Comércio e Serviços Ltda EPP, via
e-mail, com documentação anexada, informando que
interpôs um recurso administrativo para que houvesse
a inabilitação na Tomada de Preços 08/2020, realizada
pela Comissão de Licitação de São João do Sóter, que
resultou na classificação da Servicol e posteriormente
na contratação milionária.

A autora da denúncia afirmou que não houve resposta
à intimação e tampouco ao ofício encaminhado à
Comissão de Licitação municipal.

O promotor de Justiça irá investigar se houve, de
fato, restrição de competitividade e direcionamento no
processo licitatório.

Como parte das diligências investigatórias, Francisco
de Assis expediu requisição ao secretário Municipal de
Administração e Finanças para que encaminhe à
Promotoria de Justiça, em prazo de 10 dias, cópia
integral do processo licitatório até a formalização do
contrato resultante da tomada de preços 08/2020.

O presidente da Comissão de Licitação também foi
notificado para que encaminhe a resposta dada ao
recurso administrativo apresentado pela FHM
Comércio, bem como se manifeste sobre o teor da
representação, no prazo de 10 dias úteis.

Após o recebimento das respostas, o promotor
determinou que os autos do procedimento seja
encaminhado ao Assessor para análise jurídica sobre
os elementos apresentados, sobretudo quanto à

existência de indícios de restrição à competitividade e
direcionamento da licitação.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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Contrato de R$ 1,5 milhão da Prefeitura de
São João do Sóter vira alvo de investigação

no MP
 

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 2 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

O contrato milionário firmado entre a Prefeitura de São
João do Sóter e a Servicol - Serviços de Limpeza e
Transporte está na mira do Ministério Público.

Em julho de 2020, a Prefeitura de São João do Sóter
contratou a empresa por R$ 1.509.388,78 milhão para
a executar serviços de limpeza urbana. Segundo
in formações,  a  l i c i tação está  recheada de
i r regu lar idades.

Para apurar os fatos, o titular da 1ª Promotoria de
Justiça de Caxias, que responde pela cidade,
Francisco de Assis da Silva Júnior, instaurou um
inquérito após receber uma Representação enviada
pela empresa FHM Comércio e Serviços Ltda EPP, via
e-mail, com documentação anexada, informando que
interpôs um recurso administrativo para que houvesse
a inabilitação na Tomada de Preços 08/2020, realizada
pela Comissão de Licitação de São João do Sóter, que
resultou na classificação da Servicol e posteriormente
na contratação milionária.

A autora da denúncia afirmou que não houve resposta
à intimação e tampouco ao ofício encaminhado à
Comissão de Licitação municipal.

O promotor de Justiça irá investigar se houve, de
fato, restrição de competitividade e direcionamento no
processo licitatório.

Como parte das diligências investigatórias, Francisco
de Assis expediu requisição ao secretário Municipal de
Administração e Finanças para que encaminhe à
Promotoria de Justiça, em prazo de 10 dias, cópia
integral do processo licitatório até a formalização do
contrato resultante da tomada de preços 08/2020.

O presidente da Comissão de Licitação também foi
notificado para que encaminhe a resposta dada ao
recurso administrativo apresentado pela FHM
Comércio, bem como se manifeste sobre o teor da
representação, no prazo de 10 dias úteis.

Após o recebimento das respostas, o promotor
determinou que os autos do procedimento seja

encaminhado ao Assessor para análise jurídica sobre
os elementos apresentados, sobretudo quanto à
existência de indícios de restrição à competitividade e
direcionamento da licitação.

Site: https://www.netoweba.com.br/2022/03/contrato-de-

r-15-milhao-da-prefeitura.html
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Uma média de um assassinato por dia ao
longo do mês passado na Ilha

 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 2 de Março de 2022
ASSUNTOS AFINS

SÃO LUÍS - Vinte e oito pessoas foram mortas a tiros
ou por arma branca durante o mês de fevereiro deste
ano na Grande Ilha, segundo os dados da Secretaria
de Segurança Pública (SSP). Uma média de um caso
por dia, enquanto, no decorrer do mês de fevereiro de
2021, houve o registro de 23 homicídios dolosos e
sendo a maioria das ocorrências por arma de fogo.

Mais de trinta pessoas foram mortas a tiros em janeiro
na Grande Ilha

Suspeito de matar travesti na Grande Ilha é procurado
pela polícia

Uma das mortes violentas, que ocorreu no mês
passado, teve como vítima a travesti Gabrielly
Monteiro. O corpo da vítima foi encontrado dentro de
uma quitinete, localizada no Jardim das Margaridas,
em São Luís, no último dia 22.

O caso é investigado pela equipe do Departamento de
Feminicídio, órgão da Superintendência de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP). A delegada Wanda
Moura disse que o principal suspeito é o morador da
quitinete, identificado como Edmundo Silva Pereira,
que ainda não foi preso.

A delegada informou que, por meio de imagens de
câmeras da área, conseguiu uma imagem a vítima
indo a essa quitinete no dia 20 do mês passado, mas,
somente foi encontrada sem vida após dois dias.

O corpo estava em estado de putrefação e levado para
o Instituto Médico Legal (IML), no Bacanga. Na
quitinete, os policiais encontraram uma faca suja de
sangue e uma bolsa sem documentos da vítima. A
vítima somente foi identificada no último dia 25.

Latrocínio

A polícia registrou na noite do dia 15 do mês passado
um caso de latrocínio (roubo seguido de morte) e a
vítima foi o policial militar Antônio Carlos Marques
Santos, de 54 anos. A polícia informou que ele foi
baleado e morto durante assalto a um coletivo de linha
Cidade Olímpica, na Curva do Noventa. A vítima era
lotada na Assembleia Legislativa.

Pessoas mortas no decorrer do mês de fevereiro deste
ano na Ilha

Um homem, de 30 anos, na Cohama

Um homem, de 25 anos, nova Jerusalém

Gustavo Henrique Santos do Amaral, de 23 anos, na
Liberdade

Jailson dos Santos Pereira, de 27 anos, na Vila São
Sebastião

João Vitor Soares da Cruz, de 20 anos, na Vila Luizão

Gleidson Marley Ferreira, de 31 anos, no Parque Jair

Joelson Maycon Santos, de 30 anos, no Parque Jair

Marcus Vinícius Costa Lopes, de 37 anos, no Cruzeiro
do Anil

Thiago Costa Ayres, de 19 anos, no Parque Araçagi

Hailton Moraes Santos, de 26 anos, no Alto Farol da
Raposa

Raimundo Egeilson Costa Leite, de 24 anos, na Vila
Funil

Luiz Henrique Roque da Silva, de 28 anos, no
Bequimão

Jonathan Felipe do Nascimento, de 24 anos, Alto do
Turu

Nélio Brandão Mendes, de 35 anos, no Tibirizinho

Luciano Rodrigues Borges, de 27 anos, na Divineia

João Batista Mendonça Andrade, de 40 anos, no
Residencial Ivaldo Rodrigues

Edson Lopes Rocha, de 43 anos, no Coroadinho

Um adolescente, de 16 anos, na Vila Esperança

Paulo César Viana dos Santos, de 38 anos, Cidade
Olímpica

Gerlan Rocha Costa, de 32 anos, Vila Janaína
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Katiana dos Santos, de 42 anos, no Centro

Gabrielly Monteiro, idade não revelada, no Jardim das
Margaridas

Felipe Lima Fernandes Silva, de 35 anos, no
Residencial 2000

Um homem, de 30 anos, na Cidade Olímpica

Antônio Rodrigues Ferreira, de 46 anos, no Pau
Deitado

Antônio Carlos Marques Santos, de 54 anos, no
Vinhais

Luís Felipe Castro Lima, de 22 anos, no Araçagi

Davit Vieira Lima, de 22 anos, no Araçagi

Site: https://imirante.com/sao-

luis/noticias/2022/03/02/uma-media-de-um-assassinato-

por-dia-ao-longo-do-mes-passado-na-ilha.shtml
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Audiência de mediação dos rodoviários
termina sem acordo

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - GERAL. Qua, 2 de Março de 2022
ASSUNTOS AFINS

omaranhense

Apesar dos esforços do Ministério Público do
Trabalho no Maranhão (MPT-MA), a quarta audiência
de mediação desta sexta (25) entre rodoviários,
empresários do setor de transporte e poder público
concedente terminou sem acordo.

Mais uma vez, o procurador do Trabalho Marcos Rosa
presidiu a audiência, que teve participação por
videoconferência do coordenador e do vice-
coordenador nacional de Promoção da Liberdade
Sindical (Conalis) do MPT, Ronaldo Lima e Jefferson
Rodrigues.

Mesmo com avanços obtidos ao longo de duas
semanas, não houve consenso e o impasse que
envolve as cláusulas sociais e econômicas da
convenção coletiva de trabalho dos rodoviários para a
data-base de 2022 continua.

Antes da audiência desta sexta (25), houve três
mediações no MPT-MA, nos dias 11, 22 e 24 de
fevereiro. Em todas as oportunidades, o MPT buscou
fomentar o diálogo entre os atores sociais a fim de
solucionar o conflito trabalhista.

Além dos sindicatos dos rodoviários e das empresas
de transporte, as tratativas envolvem representantes
da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte
(SMTT), Secretaria de Governo de São Luís,
Procuradoria do Município e Agência Estadual de
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB).

O MPT-MA continua de portas abertas para
negociação consensual entre patrões, empregados e
poder público concedente.

Site: https://omaranhense.com/audiencia-de-mediacao-

dos-rodoviarios-termina-sem-acordo/
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PF deve investigar ex-prefeito de São
Benedito do Rio Preto por suposto desvio de

mais de R$ 261 mil da saúde
 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Qua, 2 de Março de 2022
ASSUNTOS AFINS

A Prefeitura de São Benedito do Rio Preto protocolou,
no d ia  1º  de fevere i ro  deste  ano,  junto  à
Superintendência da Polícia Federal no Maranhão,
uma representação para fins de investigação criminal
contra o ex-prefeito do município, José Maurício
Carneiro Fernandes, por suposto desvio de recursos
federais de mais de R$ 261 mil.  Segundo a
representação, os danos causados ao erário público
municipal seriam de recursos oriundos do Ministério da
Saúde (MS) com a finalidade de aquisição de
equipamentos odontológicos e informatização das
Unidades Básicas de Saúde (UBS), desviados no final
de dezembro de 2020, dias antes do encerramento do
mandato.

Ainda conforme a peça representativa, a abertura do
processo judicial se deu após consultas realizadas
pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) junto ao
Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Maranhão,
nas quais não foi possível identificar nenhuma
publicação de São Benedito do Rio Preto sobre a
referida pauta.

Na documentação de 35 páginas, entre peças e
anexos, o total desviado teria sido recebido pelo ex-
prefeito no dia 22 de dezembro de 2020, em dois
valores separados. O primeiro na ordem de R$
17.375,00 dest inados para a  aqu is ição de
equipamentos odontológicos; e o segundo de R$
244.413,00 para informatização das UBS's.

Outro detalhe mencionado na representação contra o
ex-prefeito é que a atual gestão está impossibilitada de
devolver ao MS o recurso desviado, visto que o
montante deveria ter sido utilizado para a finalidade
descrita nos termos de compromisso, mas sua
aplicação nem sequer consta nos arquivos do TCE.

MARANHÃO DE VERDADE

Site: https://blogdominard.com.br/2022/03/pf-deve-

investigar-ex-prefeito-de-sao-benedito-do-rio-preto-por-

suposto-desvio-de-mais-de-r-261-mil-da-saude/
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