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Justiça voltou a ordenar fechamento do
Chinelo de Dedo

Em comunicado publicado em sua página no Facebook, a casa de shows Chinelo de Dedo anuncia a interrupção
das atividades em sua sede, na Avenida Joaquim Mochel, no Cohatrac, por decisão da 8º Vara Cível da capital,
em resposta a uma ação movida pela comunidade. É a segunda vez, em pouco mais de um ano, que a Justiça
ordena o fechamento da casa (recorde).

O processo que pede o fechamento do Chinelo de Dedo tramita desde 2010, ano da inauguração do
estabelecimento, onde semanalmente acontecem shows de samba, pagode, forró e outros gêneros musicais. A
alegação é de que os eventos festivos causam grave incômodo à vizinhança, tanto no que se refere à poluição
sonora quanto à ocupação das áreas frontais dos imóveis próximos por carros e pessoas em atividades
consideradas incômodas.

A direção da casa garante que cumpre todas as normas impostas pelas autoridades e que possui toda a
documentação necessária ao seu funcionamento. Por isso, está avaliando que medidas judiciais tomará para
tentar reverter a decisão.

Em meio à disputa jurídica com a vizinhança, a diretoria resolveu realizar "Pagode do Chinelo", realizado aos
domingos, em outro ambiente. O local escolhido foi a Batuque Brasil, na Cohama, que a partir do próximo dia
10 passa a receber o público que antes prestigiava as domingueiras do Chinelo de Dedo. Segue a nota emitida
pela diretoria da casa:

O post Justiça volta a fechar casa de shows Chinelo de Dedo apareceu primeiro em Daniel Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2015/03/03/justica-manda-fechar-chinelo-de-dedo/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/04/03/justica-volta-fechar-chinelo-de-dedo/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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A ex-corregedora-geral de Justiça do Maranhão, desembargadora Nelma Sarney, tem que ficar de olhos bem
abertos durante seu plantão judiciário de 2º Grau, que vai até hoje (3).

Uma decisão que está em suas mãos tem sido motivo de festa no município de Governador Newton Bello, onde a
prefeita e o vice-prefeito estão em guerra judicial para quem ficará no comando do Executivo Municipal.

A prefeita da cidade, Leula Pereira Brandão, voltou ao cargo após ter sido afastada. O município estava sendo
comandado pelo vice-prefeito Barrosinho da Rosilândia.

A defesa do vice-prefeito recorreu da decisão em que a prefeita foi reconduzida ao cargo. Os advogados de
Barrosinho, com forte influência no Judiciário, entraram justamente no plantão da desembargadora Nelma.

Até aí tudo bem, tudo bacana. Ocorre que um áudio obtido pelo blog revela que os aliados do vice-prefeito estão
em festa no município, antes mesmo da canetada de Nelma Sarney.

O que é muito suspeito.

Como a desembargadora é muito séria, é provável que a comemoração antecipada dos aliados de vice-prefeito
Barrosinho seja apenas uma farsa. Mas, de qualquer forma, é bom a magistrada ficar de olhos abertos a essas
movimentações, principalmente por envolver seu nome.
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Como visita de cortesia e em agradecimento à presença na posse da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do
Maranhão, o desembargador Cleones Carvalho Cunha, presidente do Judiciário estadual, apresentou a
Prestação de Contas de 2015 do Judiciário maranhense ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (TCE-MA), conselheiro Jorge Pavão. A visita ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º).

"Fiz questão de vir pessoalmente ao TCE-MA, primeiramente agradecer o apoio e cooperação de sempre, e,
principalmente, apresentar a prestação de contas do Judiciário do ano anterior, que está sendo entregue agora.
E esteja certo, doutor Jorge Pavão, que vamos seguir dentro dos parâmetros legais, ouvindo sempre as
orientações do Tribunal de Contas nas deliberações que tivermos que dar em relação às nossas contas",
garantiu o presidente da Corte maranhense.
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Um dos pontos turísticos mais famosos e fotografados do Brasil, a secular Praça da Matriz da cidade histórica
de Alcântara (MA), será o cenário romântico perfeito onde nesta segunda-feira (04), às 16h, mais de 100 casais
quilombolas alcantarenses dirão o famoso "sim" e celebrarão o amor, realizando o sonho do casamento.
Promovido pela Prefeitura Municipal e Comarca de Alcântara, o casamento comunitário terá início às 16h e será
aberto ao público.

O convite para o casamento comunitário é assinado pelo prefeito Domingos Araken (PT) e o juiz de direito José
Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior. Com a realização do Casamento Comunitário os promotores do evento visam
converter uniões estáveis em casamento e ainda realizar a regularização do estado civil de casais
hipossuficientes – que não possui condições financeiras para se sustentarem e que já vivem maritalmente – para
fins de proteção da família e ampliação das garantias dos direitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários.

Fonte:  Assessoria
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Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) receberam denúncia
contra a prefeita do Município de São João do Sóter, Luiza Moura da Silva Rocha - acusada de cometer
irregularidades licitatórias, em 2009 - e contra o então secretário municipal de Fazenda, Clodomir Costa Rocha,
e três proprietários de empreiteiras pelo mesmo crime.

A denúncia foi ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), acusando a prefeita e os demais por
descumprimento de ordem judicial; movimentação irregular de verba pública; fraude à licitação e
descumprimento da Lei de Finanças Públicas.

De acordo com o MPMA, o município firmou convênio com o Estado do Maranhão no valor de R$ 1,5 milhão,
para melhoramento de 60 quilômetros da Rodovia MA 127. Por ordem judicial, todos os convênios foram
suspensos liminarmente, proibindo a movimentação dos valores, o que não foi respeitado pelos gestores de São
João do Sóter, que realizaram o saque da quantia.

A licitação foi vencida pela empresa Construtora Sabiá Ltda, mas a obra foi subempreitada para a empresa F.G.
Construções e Emp. Ltda, caracterizando crime contra a Lei de Licitações. Outra irregularidade teria sido o
pagamento do serviço à empresa antes mesmo que esta apresentasse a proposta para concorrer à licitação,
ferindo a Lei de Finanças Públicas.

Os denunciados negaram as condutas ilícitas, afirmando - entre outros argumentos - urgência na execução da
obra pelo interesse e bem-estar da população (não proibição de subcontratação pelo edital; ausência de má-fé e
de elementos robustos e contundentes das condutas ilícitas).

O relator do processo, desembargador José Luiz Almeida, ressaltou que, no momento processual de análise do
recebimento ou não da denúncia, cabe ao julgador tão somente verificar a existência dos requisitos previstos no
Código de Processo Penal.

Para o magistrado, a denúncia encontra-se formalmente perfeita, contendo todas as suas circunstâncias, as
qualificações e as classificações delituosas.



O desembargador verificou a existência de indícios do descumprimento da ordem judicial para devolução de
valores do Convênio; da permissão de pagamento de vultosos valores à empresa Construtora Sabiá; e de fraude
ao procedimento licitatório.

"Embora as defesas pretendam afastar o dolo, entendo que essa discussão extrapola os limites para o
recebimento da denúncia, e somente poderá ser debatida no curso da instrução criminal", frisou.

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
03/04/2016 - BLOG LUÍS CARDOSO 
NEUTRA
Abre o olho, Nelma Sarney!!!

Pag.: 6

Abre o olho, Nelma Sarney!!!

03/04/2016 17:12:41

 

y_content_top">

 

Do Blog do Luis Pablo

A ex-corregedora-geral de Justiça do Maranhão, desembargadora Nelma Sarney, tem que ficar de olhos bem
abertos durante seu plantão judiciário de 2º Grau, que vai até hoje (3).

Uma decisão que está em suas mãos tem sido motivo de festa no município de Governador Newton Bello, onde a
prefeita e o vice-prefeito estão em guerra judicial para quem ficará no comando do Executivo Municipal.

A prefeita da cidade, Leula Pereira Brandão, voltou ao cargo após ter sido afastada. O município estava sendo
comandado pelo vice-prefeito Barrosinho da Rosilândia.

A defesa do vice-prefeito recorreu da decisão em que a prefeita foi reconduzida ao cargo. Os advogados de
Barrosinho, com forte influência no Judiciário, entraram justamente no plantão da desembargadora Nelma.

Até aí tudo bem, tudo bacana. Ocorre que um áudio obtido pelo Blog do Luis Pablo revela que os aliados do
vice-prefeito estão em festa no município, antes mesmo da canetada de Nelma Sarney.

O que é muito suspeito.

Como a desembargadora é muito séria, é provável que a comemoração antecipada dos aliados de vice-prefeito
Barrosinho seja apenas uma farsa. Mas, de qualquer forma, é bom a magistrada ficar de olhos abertos a essas
movimentações, principalmente por envolver seu nome.

Clique e ouça o áudio:
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Por Luis Pablo

A ex-corregedora-geral de Justiça do Maranhão, desembargadora Nelma Sarney, tem que ficar de
olhos bem abertos durante seu plantão judiciário de 2º Grau, que vai até hoje (3).

Uma decisão que está em suas mãos tem sido motivo de festa no município de Governador Newton Bello, onde a
prefeita e o vice-prefeito estão em guerra judicial para quem ficará no comando do Executivo Municipal.

A prefeita da cidade, Leula Pereira Brandão, voltou ao cargo após ter sido afastada. O município estava sendo
comandado pelo vice-prefeito Barrosinho da Rosilândia.

A defesa do vice-prefeito recorreu da decisão em que a prefeita foi reconduzida ao cargo. Os advogados de
Barrosinho, com forte influência no Judiciário, entraram justamente no plantão da desembargadora Nelma.

Até aí tudo bem, tudo bacana. Ocorre que um áudio obtido pelo Blog do Luis Pablo revela que os aliados do
vice-prefeito estão em festa no município, antes mesmo da canetada de Nelma Sarney.

O que é muito suspeito.

Como a desembargadora é muito séria, é provável que a comemoração antecipada dos aliados de vice-prefeito
Barrosinho seja apenas uma farsa. Mas, de qualquer forma, é bom a magistrada ficar de olhos abertos a essas
movimentações, principalmente por envolver seu nome.

Clique e ouça o áudio:

http://luispablo.com.br/politica/2016/04/abre-o-olho-nelma-sarney/
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Decisão em Governador Newton Bello está nas mãos da desembargadora Nelma Sarney

A ex-corregedora-geral de Justiça do Maranhão, desembargadora Nelma Sarney, tem que ficar de olhos bem
abertos durante seu plantão judiciário de 2º Grau, que vai até hoje (3).

Uma decisão que está em suas mãos tem sido motivo de festa no município de Governador Newton Bello, onde a
prefeita e o vice-prefeito estão em guerra judicial para quem ficará no comando do Executivo Municipal.

A prefeita da cidade, Leula Pereira Brandão, voltou ao cargo após ter sido afastada. O município estava sendo
comandado pelo vice-prefeito Barrosinho da Rosilândia.

A defesa do vice-prefeito recorreu da decisão em que a prefeita foi reconduzida ao cargo. Os advogados de
Barrosinho, com forte influência no Judiciário, entraram justamente no plantão da desembargadora Nelma.

Até aí tudo bem, tudo bacana. Ocorre que um áudio obtido pelo Blog do Luis Pablo revela que os aliados do
vice-prefeito estão em festa no município, antes mesmo da canetada de Nelma Sarney.

O que é muito suspeito.

Como a desembargadora é muito séria, é provável que a comemoração antecipada dos aliados de vice-prefeito
Barrosinho seja apenas uma farsa. Mas, de qualquer forma, é bom a magistrada ficar de olhos abertos a essas
movimentações, principalmente por envolver seu nome.

Clique e ouça o áudio:
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Evento acontece nesta segunda-feira, 4, e terá como palco a Praça da Matriz, um dos
principais cartões postais do município

 

O convite do evento

Um dos pontos turísticos mais famosos e fotografados do Brasil, a secular Praça da Matriz da cidade
histórica de Alcântara (MA), será o cenário romântico perfeito nesta segunda-feira, 4.

A partir das 16h, mais de 100 casais quilombolas alcantarenses dirão o famoso "sim" e celebrarão o
amor, realizando o sonho do casamento.

Promovido pela Prefeitura Municipal e Comarca de Alcântara, o casamento comunitário terá início às
16h e será aberto ao público.

O convite para o casamento comunitário é assinado pelo prefeito Domingos Araken (PT) e o juiz de
direito José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior.

A histórica Praça da Matriz, palco da festa (imagem: territorios.com)

Com a realização do Casamento Comunitário os promotores do evento visam converter uniões estáveis
em casamento e ainda realizar a regularização do estado civil de casais hipossuficientes – que não
possui condições financeiras para se sustentarem e que já vivem maritalmente – para fins de proteção
da família e ampliação das garantias dos direitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários.
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Mais de 100 casais quilombolas celebrarão o amor nesta segunda-feira

Um dos pontos turísticos mais famosos e fotografados do Brasil, a secular Praça da Matriz da cidade histórica
de Alcântara (MA), será o cenário romântico perfeito onde nesta segunda-feira (04), mais de 100 casais
quilombolas alcantarenses dirão o famoso "sim" e celebrarão o amor, realizando o sonho do casamento.
Promovido pela Prefeitura Municipal e Comarca de Alcântara, o casamento comunitário terá início às 16h e será
aberto ao público.

O convite para o casamento comunitário é assinado pelo prefeito Domingos Araken (PT) e o juiz de direito José
Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior. Com a realização do Casamento Comunitário os promotores do evento visam
converter uniões estáveis em casamento e ainda realizar a regularização do estado civil de casais
hipossuficientes – que não possui condições financeiras para se sustentarem e que já vivem maritalmente – para
fins de proteção da família e ampliação das garantias dos direitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários.


