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Gaeco realizou operação em Viana, Cajari e
Matinha
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O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (GAECO), juntamente com
as Polícias Civil e Militar do Estado do Maranhão, com
o apoio do Comando Tático Aéreo (CTA), realizou
ontem, sexta-feira, 18, a Operação Descomando nos
municípios de Viana, Cajari e Matinha.

A Operação, deflagrada em face de investigação
realizada pelo Ministério Público do Maranhão, por
meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Viana, constatou a ação orquestrada de grupos
criminosos armados na Comarca de Viana, que
atuavam com objetivo de angariar domínio territorial e
poderio econômico para o desenvolvimento das
atividades criminosas, como tráfico de drogas,
homicídios, uso de armas de fogo, crimes patrimoniais,
entre outros, especialmente durante os anos de 2020
e 2021

Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e
26 mandados de busca e apreensão em endereços
localizados nas cidades de Viana, Cajari e Matinha.

Após os procedimentos de praxe, os presos foram
encaminhados para a realização de exames de corpo
de delito e posteriormente direcionados a Unidades
Pr is iona is  do  Es tado  do  Maranhão ,  onde
permanecerão  à  d ispos ição  da  Jus t i ça
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SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE
SANTA INÊS TERIA SIDO AFASTADO,

MAS PREFEITURA NÃO COMENTA
NADA
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Parece até missão secreta. Mas se é, não era para
ser, uma vez que o principal condutor da Secretaria
Municipal de Educação, é naturalmente, seu
secretário, muito embora este seja subordinado ao
chefe do Executivo. Estamos falando do comentado
afastamento do cargo, do secretário de Educação,
Fagner Nascimento, que teria acontecido no meio
desta semana que se finda hoje (19), mas todavia não
consta em nenhum endereço informativo da Prefeitura
Municipal, muito menos em suas redes sociais e no
site oficial do município.

Ontem, sexta-feira (18), voltou-se a se comentar com
mais profundeza, mas ainda sem a devida certeza, de
que Fagner teria sido mesmo afastado, mas para
cuidar de uma filha de apenas 1 ano, que teria tido
complicações com problemas de saúde, pelo que se
isso for verdade, e tomara que não seja, rogamos a
Deus que ela se restabeleça logo, para a felicidade de
seus familiares e de todos. É o que desejamos, mas,
ontem mesmo voltou-se a comentar que o secretário
de Educação, que por sinal é muito criticado pela
classe dos professores, desde mesmo antes de
assumir o cargo, teria caído , ou sido afastado
definitivamente, e em seu lugar teria assumido a
Professora Helena, que era subsecretária.

O certo (ou errado) é que o final de semana chegou, e
mais nada se falou, pelo menos por enquanto.
Entretanto seria de bom alvitre que a gestão municipal
se manifestasse sobre esses boatos ou verdades, uma
vez que o município não é uma empresa privada,
como costuma se manifestar o Ministério Público em
suas aberturas de inquéritos contra órgão públicos,
pois estes pertencem ao povo a quem seu gestores,
pagos com o dinheiro do povo, devem todo tipo de
satisfação. Simples assim! Ficamos no aguardo oficial
da Prefeitura Municipal de Santa Inês.

( Da Editoria de Cidade do AGORA!).

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=20172

2

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=nav/single&topico=20172
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=nav/single&topico=20172


Denúncia do MPMA contra prefeito de São
Pedro dos Crentes pede seu afastamento do

cargo
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Gestor e mais quatro pessoas são acusadas de
fraudar processo l ic i tatór io para compra de
combustíveis

O Ministério Público  do Maranhão ofereceu
ontem, sexta-feira, 18, denúncia contra o prefeito de
São Pedro dos Crentes, Lahesio Rodrigues Bonfim, e
mais quatro pessoas, por fraudes cometidas em
processo licitatório, realizado em 2018 (Pregão
Presencial nº 26/2018), para a contratação de
empresa fornecedora de combustíveis para o
município.

De acordo com a denúncia, assinada pelo procurador-
geral de justiça, Eduardo Nicolau, o delito consistiu na
combinação prévia dos preços a serem lançados pelas
licitantes, sem a devida pesquisa de preços no
mercado e ocasionando sobrepreço dos produtos.
Tipificada pelo artigo 337-F do Código Penal como
frustração do caráter competitivo de processo
licitatório, tendo sido incluída pela Lei nº 14.133, de
2021, a conduta sujeita os infratores a pena de
reclusão que varia de quatro a oito anos, além de
multa.

Após a conclusão do procedimento licitatório, os
denunciados ainda realizaram o armazenamento, o
transporte e a destinação irregular de combustível na
garagem da Prefeitura de São Pedro dos Crentes, o
que os enquadra na Lei de Crimes Ambientais (nº
9.605/1998).

O artigo 56 da referida lei prevê pena de reclusão de
um a quatro anos mais multa a quem, entre outros
delitos, produzir, embalar, transportar, armazenar, ter
em depósito produto ou substância tóxica, perigosa ou
nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
nos seus regulamentos.

Juntamente com o prefeito Lahesio Bonfim, estão
sendo denunciados os empresários João Batista dos
Santos Coutinho (proprietário da empresa Andrade e
Coutinho Ltda), Elizany Costa e Silva Rodrigues e
Thaisa Costa Silva Rodrigues (proprietárias do Auto
Posto Fortaleza) e Celsivan dos Santos Jorge
(presidente da CPL e pregoeiro do Município de São

Pedro dos Crentes).

AFASTAMENTO DO PREFEITO

Além de requerer da justiça o recebimento da
denúncia, com a consequente instauração da ação
penal cabível contra os denunciados, em relação a
Lahesio Bonfim o Ministério Público do Maranhão
solicitou o seu afastamento cautelar do cargo de
prefeito do Município de São Pedro dos Crentes, sem
prejuízo de seus vencimentos, até o término da
instrução processual.

A medida, segundo o procurador-geral de justiça, se
faz necessária para evitar que o gestor, valendo-se do
cargo, crie embaraços às investigações, com a coação
de testemunhas e da adulteração de documentos que
se encontram na sede da Prefeitura. "Embora a
medida de afastamento do cargo apresente-se
somente em situações de excepcionalidade, tem-se,
aqui, o caso correto de aplicação da cautelar, vez que
funcionará como mecanismo adequado para evitar que
o denunciado, à frente da gestão municipal, se valha
de todos os meios para coarctar a instrução do
presente processo, bem como forma de preservar o
correto andamento da perquirição penal e o patrimônio
do Município", justificou Eduardo Nicolau.

ILEGALIDADES

Tomando  como base  inves t igações  do  2 º
Departamento de Combate à Corrupção da Polícia
Civil do Maranhão, que apurou comunicações
anônimas de desvio de verbas públicas na Prefeitura
de São Pedro dos Crentes, a partir do Pregão
Presencial nº 26/2018, o Ministério Público apontou,
entre outras, ilegalidades no processo licitatório, como
pesquisa de preços realizadas com, apenas, duas
empresas, sendo uma delas remanescente do
processo de contratação anterior ao Pregão;
sobrepreço na planilha orçamentária; irregularidade na
inserção de c láusulas rest r i t ivas no edi ta l ;
irregularidade nos documentos de habilitação das
licitantes Presencial 026/2018.

Segundo a denúncia, as empresas Auto Posto
Fortaleza e Andrade e Coutinho foram beneficiadas
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pelo presidente da Comissão Permanente de Licitação
e Pregoeiro de São Pedro dos Crentes, que permitiu a
participação delas mesmo que tenham apresentado
documentos i r regulares e com informações
inverídicas, aplicando modelo de termos e itens ao
certame de modo a prejudicar a administração
municipal. "O conluio entre as empresas ficou
demonstrado durante a sessão pública (referente ao
Pregão Presencial 026/2018), onde elas se revezam
nos lotes e itens, o que favorece a contratação do
mesmo item por valores diferentes e a divisão do valor
total da contratação, ficando a empresa Auto Posto
Fortaleza com 56% do valor total do contrato e a
Andrade e Coutinho, com 44%", atesta a denúncia do
MPMA.

Conforme o Ministério Público, tudo isso se justifica
pela evidente proximidade entre o prefeito Lahésio
Bonfim, o Auto Posto Fortaleza e a Andrade e
Coutinho Ltda. De acordo com o que foi apurado pela
Polícia Civil, no início do ano de 2019, o Auto Posto
Fortaleza foi locado para Rômulo Costa Arruda, amigo
do prefeito, e, apenas poucos meses depois, passou a
ser controlado por Rodrigo Cruz Lima de Oliveira,
outro amigo do gestor municipal, de maneira informal.

(Redação: CCOM-MPMA)
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Garoto de 13 anos mata mãe e irmão após ser
proibido de jogar
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Redação / Louise Queiroga

Uma discussão familiar terminou em tragédia nesse
sábado, 19, no município de Patos-PB quando um
adolescente de 13 anos matou a tiros a própria mãe e
o irmão mais novo, de 7 anos.

O pai do jovem, que é policial militar, também foi
baleado. O PM reformado, de 56 anos, foi levado às
pressas para um hospital da região, e seu estado de
saúde é considerado grave.

O jovem foi internado provisoriamente e será
encaminhado para o Centro Educacional Do
Adolescente da Paraíba.

De acordo com o delegado Renato Leite, o crime foi
motivado por uma discussão sobre notas baixas que o
jovem estaria tirando na escola. A família decidiu
proibi-lo de continuar a jogar online, e conforme, disse
em depoimento, o adolescente se sentiu "pressionado"
por cobranças tanto para estudar quanto para cumprir
com suas tarefas domésticas.

"Ele se armou com a arma do pai e fez o que fez,
infelizmente", disse o delegado.

Segundo o delegado, o adolescente está sozinho
numa sala revervada para menores de idade na
carceragem da Polícia Civil da Paraíba, aguardando a
audiência de apresentação e a decisão judicial.

O CRIME

O pai do estudante tinha ido até a farmácia comprar
um remédio para a mãe, que estava com dor de dente
e, dormia no quarto do casal. Ele teria tomado o
celular do filho por conta do mau desempenho na
escola.

O jovem aproveitou a ausência do pai e pegou a arma
de fogo, que estava "bem guardada" em um "armário
de ferro fechado" no escritório do pai, conforme
descreveu o delegado.

- A mãe aguardava no quarto, deitada, dormindo. Ele
chegou, encostou a arma na cabeça dela e efetuou um
disparo contra a mãe - relatou o delegado.

O disparo assustou o irmão mais novo, que estava em

seu próprio quarto. O delegado disse que a criança
começou a brigar com o adolescente quando percebeu
o que tinha acontecido. O autor então chegou a correr
atrás do menino para atirar nele também. Durante
essa situação, o pai chegou à casa.

"O pai chegou, tentou intervir, que ele soltasse a arma,
e ele terminou efetuando um disparo contra o pai, que
caiu na sala - continuou o delegado. - O irmão, ao ver
o pai caído, foi tentar socorrer o pai, o abraçou, foi
quando ele (o adolescente) atirou no irmão pelas
costas. Depois, friamente, ele guardou a arma onde
estava, chamou o Samu e tentou fazer (parecer) que
tinha sido um assalto, que (ladrões) tinham entrado e
praticado um assalto. Mas depois de todas as
diligências que fizemos, a gente conseguiu elucidar
esse caso. A arma foi apreendida, foi encaminhada
pra perícia. O menor aguarda num local adequado, por
ser menor, a manifestação judicial e do Ministério
Público", completou o delegado.
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Contrato da Prefeitura de Bacabal com micro
empresa inapta é alvo de investigação
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O Ministério Público do Maranhão, através da
Promotoria de Justiça de Bacabal, está investigando
supostas irregularidades em licitações e contratos
celebrados entre o município comandado por Edvan
Brandão e a micro empresa R C CORREA BARBOSA.

O  C o m e r c i a l  A u r o r a  ( n o m e  f a n t a s i a  d o
estabelecimento) foi contratado por diversas vezes
pela Prefeitura de Bacabal para fornecer gêneros
alimentícios para as secretarias municipais e já
recebeu do erário mais de R$ 2 milhões pelos serviços
prestados.

Ocorre que a micro empresa localizada em São Luís,
de CNPJ 24.972.277/0001-44 e que tem como
atividade principal (entre tantas) o comércio varejista
de artigos de papelaria, encontra-se inapta e o motivo
da situação cadastral foi a omissão de declarações à
Receita Federal.

A promotora de Justiça Sandra Soares de Pontes
determinou que diligências sejam cumpridas para que
as contratações sejam fiscalizadas pelo MPMA.
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Prefeito de Imperatriz Assis Ramos se
pronunciou sobre a operação da polícia
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José Carlos / Assis Ramos

O prefeito da cidade de Imperatriz Assis Ramos, fez
um pronunciamento a respeito da operação da polícia
que resultou na pr isão de membros do seu
secretariado envolvidos em atos ilícitos e corrupção.

Segundo o prefeito, o seu posicionamento é de
continuar colaborando com as investigações, a
empresa que gira toda essa situação com possível
desvio de recursos foi retirada da administração ainda
em 2020 pela prefeitura, essa parte foi feito, pois, foi
identificada a ineficiência do trabalho dela e falta de
pagamento de verbas trabalhistas, e outra empresa
assumiu o lugar, porém, a parte criminal cabe ao
MPMA e polícia civil já que acharam cabe ao prefeito
apresentar tudo o que for necessário para melhor
condução da invest igação, aos funcionár ios
supostamente envolvidos os mesmos já foram
exonerados.

Tags: MPMA, polícia civil
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Travessia São Luís/Cujupe vira sacrifício e
terror para passageiros de ferries (Descaso)
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Os problemas enfrentados por quem precisa do
transporte marítimo para realizar a travessia de São
Luís ao terminal do Cujupe, em Alcântara, parecem
distantes de acabar.

Os serviços de péssima qualidade relativos ao
transporte por ferry-boats no Maranhão são motivos de
reclamações constantes por parte de usuários que
seguem enfrentando filas quilométricas chegando a
esperar por mais de 20 horas por um embarque.

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB) que não consegue resolver essas
questões e a sensação que temos é de humilhação,
como se estivéssemos pedindo favor, mas não,
pagamos caro por esse serviço que é precário.

O descaso é tanto que por várias vezes embarcações
ficaram à deriva. Algumas delas, em sua maioria, tem
sérios problemas estruturais como goteiras que as
de ixam inundadas causando t rans tornos e
inseguranças aos passageiros, como ocorreu
recentemente com um ferry da Servi Porto, que é
administrada pela MOB.

As águas das fortes chuvas invadiram as goteiras no
teto do ferry "Baía de São José", durante uma
travessia, causando rápido alagamento em pleno alto
mar na embarcação,  co locando a v ida dos
passageiros em grave risco, podendo resultar em uma
grande tragédia. ( Reveja )

Confira nas imagens abaixo.

Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.
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