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Procuradoria busca condenação de Luizinho Barros por desvio de
verbas

Prefeito de São Bento é acusado de haver afanado mais de R$ 819 mil da educação do município, em conluio
com outras duas pessoas. Inquérito foi instaurado com base em investigações da CGU

 

A Procuradoria da República no Maranhão busca, por meio de denúncia aceita pela Justiça Federal desde 2015,
a condenação do prefeito de São Bento, Luis Gonzaga Barros, o Luizinho Barros (PCdoB), por desvio de verbas.
O caso corre na 2ª Vara Criminal de São Luís, aos cuidados do juiz federal José Magno Linhares Moraes.

 

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o dinheiro, destinado para o setor da educação do município, teria
sido afanado dos cofres públicos durante gestão anterior do comunista, em conluio com outros dois réus: Maria
da Conceição Viana Moniz e Rubemar de Jesus Rodrigues Sousa, ambos titulares da Secretaria de Educação de
São Bento, entre os anos de 2005 a 2007 e 2008, respectivamente.

O inquérito policial que resultou na ação penal foi instaurado a partir de requisição da Controladoria-Geral da
União (CGU), que constatou diversos ilícitos quanto à gestão de recursos públicos federais repassados à
administração de Luizinho Barros.

O prejuízo causado aos cofres públicos, por meio do desvio de verbas recebidas do Ministério da Educação
(MEC), segundo a CGU, ultrapassa o valor de R$ 819 mil. O dinheiro, de acordo com as investigações, foi
surrupiado por meio de dispensa ilícita de licitação e inobservância das regras atinentes à realização de
despesas públicas.

Nos autos, Luizinho Barros e demais réus sustentam incompetência absoluta do juízo federal de primeira
instância para processar e julgar a ação penal, em razão do comunista, atualmente, estar exercendo o mandato
de chefe do Executivo municipal. Neste sentido, pedem que os autos sejam encaminhados para o Tribunal
Regional Federal da 1º Região, em razão de alegada prerrogativa de foro.

Em manifestação subscrita no final do ano passado pelo procurador da República Juraci Guimarães, que é o
autor da denúncia, porém, o MPF sustenta que a tese não merece amparo, com base na decisão recente do STF
(Supremo Tribunal Federal) de que o foro por prerrogativa de função abrange somente crimes cometidos
durante o mandato e em razão deste. Apesar de Luizinho Barros estar no mandato de prefeito novamente, a
ação penal é referente ao desvio de recursos públicos durante a gestão de 2005/2008.

Se condenado, o prefeito de São Bento pode chegar até doze anos de prisão, em regime inicialmente fechado. A
mesma pena está sujeita aos demais envolvidos.



Outro lado

O ATUAL7 tenta contato com Luizinho Barros e os outros réus, para que se posicionem a respeito das
acusações. O espaço segue aberto para manifestação.
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PF faz busca em nova operação contra crimes previdenciários no
MA

Batizada de Facilitação, operação é desdobramento da Vínculos, que identificou esquema de concessão de
benefícios de pensão por morte

 

 

A Polícia Federal (PF) deflagrou no Maranhão, com apoio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a
Operação Facilitação, com a finalidade de reprimir crimes previdenciários no estado. A ação foi realizada na
última terça-feira 7, em São Luís, mas divulgada pela PF somente na noite desta sexta-feira 10.

As investigações iniciaram-se como desdobramento da Operação Vínculos, deflagrada em abril de 2016, que
identificou um esquema criminoso responsável pela concessão de benefícios de pensão por morte. Segundo os
investigadores, os segurados instituidores, criados virtualmente, recolhiam à Previdência poucos meses e
sempre no valor teto contributivo, falecendo logo em seguida. 

No curso da investigação que resultou na Operação Facilitação, diz a PF, a apuração se concentrou na atuação
de dois agenciadores de benefícios fraudulentos, especializados no cometimento dessas fraudes previdenciárias.

Foram cumpridos dois mandados judiciais de busca e apreensão. A ação contou com a participação de oito
policiais federais e de um servidor da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.

De acordo com a Polícia Federal, o prejuízo inicialmente identificado aproxima-se de R$ 1,3 milhão. Já o valor
do prejuízo evitado com a consequente suspensão desses benefícios, levando-se em consideração a expectativa
de sobrevida média da população brasileira, é de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

A Operação foi denominada Facilitação em alusão ao modo de atuação dos intermediários identificados.

Os envolvidos foram indiciados pelos crimes de estelionato previdenciário e de associação criminosa, cujas
penas máximas acumuladas podem chegar a nove anos e oito meses de prisão.
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Deputado Wellington denuncia contratações irregulares na
Prefeitura de Matões do Norte

Por Daniel Matos • sexta-feira, 10 de maio de 2019 às 21:00

Deputado Wellington exibe documento que comprova irregularidades nas contratações
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) repercutiu, na manhã de quinta-feira (9), a denúncia feita
pelos concursados do município de Matões de Norte em relação à gestão municipal. Segundo o parlamentar, a
denúncia faz referência à postura do prefeito Padre Domingos, que, de forma irresponsável, apresentou projeto
de lei, que foi transformado na Lei nº 189/2019, que autoriza a Prefeitura a contratar profissionais temporários
para preencher funções indispensáveis.

Ainda de acordo com o deputado Wellington, a ação da Prefeitura de Matões do Norte “é uma tentativa de
“legalizar” a imoralidade que tem cometido por não nomear os aprovados em concurso público para os mesmos
cargos em que há inúmeros contratados”.

“A Prefeitura de Matões do Norte impõe lei que permite contratação temporária sem qualquer fundamento.
Essa denúncia foi encaminhada por meio dos concursados, avaliamos e confirmamos que há, sim, a legislação
permitindo a contratação para os mesmos cargos em que há aprovados em concurso. Ao que parece, esses
prefeitos têm aprendido com Flávio Dino: fazem concurso e não nomeiam aprovados, preferindo encher a
máquina pública de contratados e comissionados. Já adotamos as devidas providências e nosso posicionamento
segue firme em defesa dos concursados”, completou.

Ainda em defesa dos aprovados no concurso de Matões do Norte, o deputado Wellington já realizou audiência
pública no município, que resultou em ações da Promotoria. Atualmente, o juiz titular da Comarca já condenou
o prefeito à perda de direitos políticos por três anos e multa por improbidade administrativa ao não nomear e
empossar os aprovados no concurso.
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No Maranhão, Polícia Federal desarticula grupo criminoso
especializado em assaltos a agências dos Correios

 

A Polícia Federal iniciou nesta sexta-feira (10/5), nas cidades de São Luís (MA) e Cajari (MA), a Operação
Trabalho Espúrio com a finalidade de reprimir organização criminosa especializada em assaltos a agências dos
Correios no Estado do Maranhão.

Policiais federais cumpriram 14 mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, todos
expedidos pela 1ª Vara Criminal de São Luís (MA).

A equipe de investigação apurou que a organização criminosa é composta por 14 pessoas, estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas e funções específicas. O grupo criminoso foi responsável por,
pelo menos, 17 assaltos a bancos postais localizados em agências dos Correios, que aconteceram em menos de
seis meses, nos quais foram subtraídos R$ 893 mil.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa, previsto no Artigo
157, § 2º, II § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro e o Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

A operação foi denominada Trabalho Espúrio em razão da situação peculiar do líder da quadrilha que,
cumprindo regime semiaberto de prisão, aproveitava o horário de trabalho para realizar levantamento das
agências a serem assaltadas e participar de assaltos. ]

 (Informações da PF)
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Polícia Federal deflagra operação em São Luis e no interior do
Maranhão

Organização Criminosa composta por 14 pessoas assaltou 17 Agências dos Correios no ano de 2018.

OPERAÇÃO TRABALHO ESPÚRIO…

A Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio – DELEPAT da Polícia Federal do Maranhão deflagrou
na manhã desta sexta-feira, dia 10 de maio de 2019, nas cidades de São Luís/MA e Cajari/MA, a Operação
“Trabalho Espúrio” com a finalidade de reprimir Organização Criminosa especializada em assaltos à Agências
dos Correios no Estado do Maranhão.

A equipe de investigação apurou que a organização criminosa é composta por 14 pessoas estruturalmente
ordenados e caracterizados pela divisão de tarefas e funções específicas.

O grupo criminoso foi responsável por pelo menos 17 (dezessete) assaltos a bancos postais localizados em
Agências dos Correios, ocorridos em menos de 06 (seis) meses, no qual foram subtraídos a quantia de R$
893.000,00 (oitocentos e noventa e três mil reais.

As agências dos Correios que foram vítimas das ações delituosas foram as seguintes:

A Polícia Federal cumpriu 14 Mandados de Prisão Preventiva, e 04 Mandados de Busca e Apreensão, tendo as
ordens judiciais sido expedidas pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, juiz titular da 1.ª
Vara Criminal de São Luís/MA.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa, previsto no artigo
157, § 2º, II § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro e o Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

A Operação foi denominada “Trabalho Espúrio” em razão da situação peculiar do líder da quadrilha que
cumprindo regime semiaberto de prisão, aproveitava o horário de trabalho para realizar levantamento das
agências a serem assaltadas e participar de assaltos.
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Polícia Federal prende grupo criminoso responsável por 17 assaltos
aos Correios no Maranhão

A Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio – DELEPAT da Polícia Federal do Maranhão deflagrou
na manhã desta sexta-feira, dia 10 de maio de 2019, nas cidades de São Luís/MA e Cajari/MA, a Operação
“Trabalho Espúrio” com a finalidade de reprimir Organização Criminosa especializada em assaltos à Agências
dos Correios no Estado do Maranhão.

A equipe de investigação apurou que a organização criminosa é composta por 14 pessoas estruturalmente
ordenados e caracterizados pela divisão de tarefas e funções específicas.

O grupo criminoso foi responsável por pelo menos 17 (dezessete) assaltos a bancos postais localizados em
Agências dos Correios, ocorridos em menos de 06 (seis) meses, no qual foram subtraídos a quantia de R$
893.000,00 (oitocentos e noventa e três mil reais.

As agências dos Correios que foram vítimas das ações delituosas foram as 
seguintes:

10/04/2018 AC BACABEIRA
20/04/2018 AC HUMBERTO DE CAMPOS
15/05/2018 AC PACO DO LUMIAR
17/05/2018 AC HUMBERTO DE CAMPOS
18/05/2018 AC BACABEIRA
22/05/2018 AC RAPOSA
23/05/2018 AC MATOES DO NORTE
24/05/2018 AC PINHEIRO
30/05/2018 AC TURU
19/06/2018 AC HUMBERTO DE CAMPOS
20/06/2018 AC SÃO BENTO
25/06/2018 AC VITORINO FREIRE
28/06/2018 AC CURURUPU
03/07/2018 AC BEQUIMÃO
27/08/2018 AC SÃO BENTO
14/09/2018 AC ANAPURUS
19/09/2018 AC BARREIRINHAS

A Polícia Federal cumpriu 14 Mandados de Prisão Preventiva, e 04 Mandados de Busca e Apreensão, tendo as
ordens judiciais sido expedidas pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, juiz titular da 1ª
Vara Criminal de São Luís/MA. 

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa, previsto no artigo
157, § 2º, II § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro e o Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.



A Operação foi denominada “Trabalho Espúrio” em razão da situação peculiar do líder da quadrilha que
cumprindo regime semiaberto de prisão, aproveitava o horário de trabalho para realizar levantamento das
agências a serem assaltadas e participar de assaltos.
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PF deflagra nova operação no Maranhão

 

A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio - DELEPAT, desarticulou
uma quadrilha de assaltante dos Correios na manhã desta sexta-feira (10).

As prisões fazem parte da Operação "Trabalho Espúrio", que tem a finalidade de reprimir Organização
Criminosa especializada em assaltos à Agências dos Correios no Estado do Maranhão. A ação ocorreu
simultâneamente nas cidades de São Luís e Cajari.

A equipe de investigação apurou que a organização criminosa é composta por 14 pessoas estruturalmente
ordenados e caracterizados pela divisão de tarefas e funções específicas.

O grupo criminoso foi responsável por pelo menos 17 assaltos a bancos postais localizados em Agências dos
Correios, ocorridos em menos de 06 meses, no qual foram subtraídos a quantia de R$ 893 mil.

A Polícia Federal cumpriu 14 Mandados de Prisão Preventiva, e 04 Mandados de Busca e Apreensão, tendo as
ordens judiciais sido expedidas por Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, juiz titular da 1ª Vara Criminal de São
Luís.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa.

A Operação foi denominada "Trabalho Espúrio" em razão da situação peculiar do líder da quadrilha que
cumprindo regime semiaberto de prisão, aproveitava o horário de trabalho para realizar levantamento das
agências a serem assaltadas e participar de assaltos.

As agências dos Correios que foram vítimas das ações delituosas foram as seguintes:

10/04/2018 AC BACABEIRA
20/04/2018 AC HUMBERTO DE CAMPOS
15/05/2018 AC PACO DO LUMIAR
17/05/2018 AC HUMBERTO DE CAMPOS
18/05/2018 AC BACABEIRA
22/05/2018 AC RAPOSA
23/05/2018 AC MATOES DO NORTE
24/05/2018 AC PINHEIRO
30/05/2018 AC TURU
19/06/2018 AC HUMBERTO DE CAMPOS
20/06/2018 AC SÃO BENTO
25/06/2018 AC VITORINO FREIRE
28/06/2018 AC CURURUPU



03/07/2018 AC BEQUIMÃO
27/08/2018 AC SÃO BENTO
14/09/2018 AC ANAPURUS
19/09/2018 AC BARREIRINHAS
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PF desarticula grupo criminoso especializado em assaltos a
agências dos Correios no Maranhão

 

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (10/5), nas cidades de São Luís/MA e Cajari/MA, a Operação
Trabalho Espúrio, com a finalidade de reprimir organização criminosa especializada em assaltos a agências dos
correios no Estado do Maranhão.

Policiais federais cumpriram 14 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão, todos
expedidos pela 1.ª Vara Criminal de São Luís/MA.

A equipe de investigação apurou que a organização criminosa é composta por 14 pessoas, estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas e funções específicas. O grupo criminoso foi responsável por
pelo menos 17 assaltos a bancos postais localizados em agências dos correios, ocorridos em menos de seis
meses, nos quais foram subtraídos R$ 893 mil.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa, previsto no artigo
157, § 2º, II § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro e o artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

A operação foi denominada Trabalho Espúrio em razão da situação peculiar do líder da quadrilha que,
cumprindo regime semiaberto de prisão, aproveitava o horário de trabalho para realizar levantamento das
agências a serem assaltadas e participar de assaltos. ]

Será concedia entrevista coletiva, às 15h, no auditório da Superintendência Regional da Polícia Federal no
Maranhão, localizada no Bairro COHAMA, Av. Daniel De La Touche, nº 4000.
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Polícia Federal prende 14 pessoas envolvidas em assaltos à Agência
dos Correios no Maranhão

Data: 10 de Maio de 19 às 13:20   Categoria: Polícia   Sem Comentários

A Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio – DELEPAT da Polícia Federal do Maranhão deflagrou
na manhã desta sexta-feira, dia 10 de maio de 2019, nas cidades de São Luís/MA e Cajari/MA, a Operação
“Trabalho Espúrio” com a finalidade de reprimir Organização Criminosa especializada em assaltos à Agências
dos Correios no Estado do Maranhão.

A equipe de investigação apurou que a organização criminosa é composta por 14 pessoas estruturalmente
ordenados e caracterizados pela divisão de tarefas e funções específicas.

O grupo criminoso foi responsável por pelo menos 17 (dezessete) assaltos a bancos postais localizados em
Agências dos Correios, ocorridos em menos de 06 (seis) meses, no qual foram subtraídos a quantia de R$
893.000,00 (oitocentos e noventa e três mil reais.

As agências dos Correios que foram vítimas das ações delituosas foram as seguintes:

10/04/2018 AC BACABEIRA
20/04/2018 AC HUMBERTO DE CAMPOS
15/05/2018 AC PACO DO LUMIAR
17/05/2018 AC HUMBERTO DE CAMPOS
18/05/2018 AC BACABEIRA
22/05/2018 AC RAPOSA
23/05/2018 AC MATOES DO NORTE
24/05/2018 AC PINHEIRO
30/05/2018 AC TURU
19/06/2018 AC HUMBERTO DE CAMPOS
20/06/2018 AC SÃO BENTO
25/06/2018 AC VITORINO FREIRE
28/06/2018 AC CURURUPU
03/07/2018 AC BEQUIMÃO
27/08/2018 AC SÃO BENTO
14/09/2018 AC ANAPURUS
19/09/2018 AC BARREIRINHAS

A Polícia Federal cumpriu 14 Mandados de Prisão Preventiva, e 04 Mandados de Busca e Apreensão, tendo as
ordens judiciais sido expedidas
pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, juiz titular da 1.ª Vara Criminal de São Luís/MA.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa, previsto no artigo
157, § 2º, II § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro e o Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.



A Operação foi denominada “Trabalho Espúrio” em razão da situação peculiar do líder da quadrilha que
cumprindo regime semiaberto de prisão, aproveitava o horário de trabalho para realizar levantamento das
agências a serem assaltadas e participar de assaltos.
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PF prende 14 integrantes de quadrilha especializada em assaltos
aos Correios no Maranhão

Foram cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e outros quatro mandados de busca e apreensão em São
Luís e no município de Cajari.

A Polícia Federal do Maranhão deflagrou nesta sexta-feira (10) a operação ‘Trabalho Espúrio’ com o objetivo de
desarticular uma quadrilha especializada em assaltos às agências dos Correios no estado. A operação foi
realizada por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (DELEPAT).

Os agentes cumpriram 14 mandados de prisão preventiva e outros quatro mandados de busca e apreensão em
São Luís e no município de Cajari, localizado a 200 km da capital. Os mandados foram expedidos pelo juiz
Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, titular da 1ª Vara Criminal de São Luís

De acordo com a PF, o grupo criminoso é composto por 14 pessoas que foram responsáveis por 17 assaltos em
agências dos Correios dos municípios de Bacabeira,Humberto de Campos, Paço do Lumiar, Raposa, Matões do
Norte, Pinheiro, São Bento, Cururupu, Anapurus, Raposa, Vitorino Freire e em São Luís. As investigações
apontam que mais de R$ 893 mil reais foram roubados durante os assaltos.

Segundo a Polícia Federal do Maranhão, a operação foi denominada ‘Trabalho Espúrio’ porque o líder da
quadrilha estava cumprindo regime semiaberto e se aproveitava do horário de trabalho para fazer um
levantamento das agências a serem assaltadas, além de participar dos assaltos.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa previsto no artigo
157 do Código Penal Brasileiro e o artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

G1MA
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ACUSADO DE ESTUPRAR CRIANÇA DE 7 ANOS É PRESO EM
MONÇÃO

O 7º Batalhão de Polícia Militar na manhã de sexta-feira (10) deu cumprimento ao mandado de prisão, expedido
pela Comarca da Cidade de Monção, contra João Batista Câmara, de 43 anos, residente no povoado Muro,
município de Monção.

Segundo investigações da polícia e a conclusão da Justiça, João Batista teria estuprado uma criança de 7 (sete)
anos de idade. O juiz da Comarca de Monção expediu o mandato de prisão contra o mesmo em outubro do ano
passado.

João Batista alega não ter envolvimento com o caso. Contudo foi encaminhado para a Delegacia Regional de
Santa Inês e levado à prisão.
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PROCESSO ELETRÔNICO É IMPLANTADO EM PINDARÉ, MONÇÃO
E EM MAIS 12 COMARCAS NOS ÚLTIMOS QUATRO MESES

No primeiro quadrimestre de 2019, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) foi implantado em 14 comarcas do
Estado, em cumprimento ao cronograma estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). Receberam
o processo eletrônico as comarcas de Governador Nunes Freire, Turiaçu, Cantanhede, Arari, Monção, Pindaré
Mirim, Pastos Bons, São Domingos do Azeitão, Timbiras, São Luís Gonzaga do Maranhão, São João dos Patos,
Paraibano, Santa Rita e Icatu. Neste mês, o PJe será instalado nas comarcas de Mirador e Buriti Bravo (dia 13),
seguidas de Humberto de Campos e Morros (dia 20) e Paulo Ramos e Poção de Pedras (dia 27). Em 2019, a
implantação do sistema alcançará 38 comarcas de entrância inicial (vara única). Com essa previsão, o Judiciário
maranhense terá 100% das comarcas funcionando na plataforma eletrônica. O sistema PJe é desenvolvido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com os tribunais.

O cronograma de implantação do PJe em 2019 foi regulamentado pela Portaria Conjunta nº 29/2018, assinada
pelo presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo, e pelo corregedor-geral da Justiça,
desembargador Marcelo Carvalho.

Em 2018, a última comarca do Maranhão a ter o PJe implantado foi Bacuri, no dia 26 de novembro. Com o
sucesso da implantação, o TJMA cumpriu com êxito o planejamento 2018, com 32 comarcas contempladas.

PANORAMA

Na Justiça estadual maranhense, além unidades de entrância inicial, funcionam com o PJe, as unidades judiciais
de entrância final que atuam na área Cível, todos os Juizados Especiais, Turmas Recursais e todas as unidades
de entrância intermediária do Cível, totalizando 165 unidades. Veja a relação de todas as unidades judiciais que
já funcionam com o PJe. O sistema eletrônico de tramitação de processos também funciona no 2º Grau de
jurisdição do Maranhão. Desde outubro de 2017, a distribuição de processos no PJe no 2º Grau superou a
distribuição em meio físico.

A virtualização também já foi ampliada para incluir as classes processuais Infância e Juventude (Seções Cível e
Infracional); Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) e plantão judicial de 1º Grau.

Segundo o juiz Roberto Abreu, coordenador do Comitê Gestor do PJe do TJMA, está prevista para a próxima
fase a instalação do processo eletrônico nos juizados especiais criminais e nas varas de competência
exclusivamente criminal. A implantação do PJe conta com o trabalho da Diretoria de Informática e Automação,
apoio das diretorias Financeira e Administrativa, além da parceria da Escola Superior da Magistratura do
Maranhão (ESMAM), que viabiliza a instrutoria para capacitação das unidades judiciais.

(Danielle Limeira /Comunicação Social do TJMA)
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POLÍCIA FEDERAL PRENDE 14 PESSOAS ENVOLVIDAS EM
ASSALTOS À AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MARANHÃO

A Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio – DELEPAT da Polícia Federal do Maranhão deflagrou
na manhã de ontem, sexta-feira, dia 10 de maio, nas cidades de São Luís/MA e Cajari/MA, a Operação “Trabalho
Espúrio” com a finalidade de reprimir Organização Criminosa especializada em assaltos à Agências dos
Correios no Estado do Maranhão. A equipe de investigação apurou que a organização criminosa é composta por
14 pessoas estruturalmente ordenados e caracterizados pela divisão de tarefas e funções específicas. O grupo
criminoso foi responsável por pelo menos 17 (dezessete) assaltos a bancos postais localizados em Agências dos
Correios, ocorridos em menos de 06 (seis) meses, no qual foram subtraídos a quantia de R$ 893.000,00
(oitocentos e noventa e três mil reais. As agências dos Correios que foram vítimas das ações delituosas foram as
seguintes:

Bacabeira, Humberto de Campos, Paço do Lumiar, Raposa,  Matões do Norte, Pinheiro, Turu, São Bento,
Vitorino Freire, Cururupu, Bequimão, Anapurus e Barreirinhas.  A Polícia Federal cumpriu 14 Mandados de
Prisão Preventiva, e 04 Mandados de Busca e Apreensão, tendo as ordens judiciais sido expedidas pelo
Excelentíssimo Dr. Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, juiz titular da 1.ª Vara Criminal de São Luís/MA.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa, previsto no artigo
157, § 2º, II § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro e o Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013. A Operação foi denominada
“Trabalho Espúrio” em razão da situação peculiar do líder da quadrilha que cumprindo regime semiaberto de
prisão, aproveitava o horário de trabalho para realizar levantamento das agências a serem assaltadas e
participar de assaltos.
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MP pede bloqueio de propaganda até que Prefeitura forneça
remédios em Imperatriz

Órgão ministerial também solicitou junto à Justiça que não ocorra a realização de eventos no município como
festa junina e o aniversário da cidade.

 

 

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) pediu junto à Justiça o bloqueio de propaganda institucional e
também a não realização de eventos em Imperatriz, a 626 km de São Luís, como festa junina e o aniversário da
cidade, até que seja restabelecido o fornecimento de medicamentos e insumos para pessoas com deficiência.

O titular da 4ª Promotoria de Justiça Especializada em Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência de
Imperatriz, Joaquim Ribeiro de Souza Júnior, desde 2017 entrou com o pedido para que a determinação judicial
fosse cumprida pela Prefeitura.

Segundo o representante do órgão ministerial, a Justiça estabeleceu o prazo de 30 dias para o cumprimento da
decisão, sob pena de multa pessoal ao secretário de Saúde, Alair Batista Firmino, de R$1 mil para cada
medicamento em falta no programa no momento do atendimento ao usuário.

De acordo com ofício enviado pelo Centro de Assistência Profissionalizante ao Amputado e Deficiente Físico de
Imperatriz (Cenapa), em fevereiro de 2019, à Promotoria do Idoso e da Pessoa com Deficiência, o Município não
garantiu a continuidade dos medicamentos e insumos, como definido em decisão judicial.

Em virtude dos fatos, o MP solicita que a Justiça determine o cumprimento da sentença mediante o bloqueio de
verbas do orçamento geral da Prefeitura de Imperatriz.

O G1 entrou em contato com a Prefeitura de Imperatriz e aguarda um posicionamento do órgão sobre o assunto.
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PF deflagra operação contra quadrilha especializada em assaltos
aos Correios no Maranhão

Foram cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e outros quatro mandados de busca e apreensão em São
Luís e no município de Cajari.

A Polícia Federal do Maranhão deflagrou nesta sexta-feira (10) a operação ‘Trabalho Espúrio’ com o objetivo de
desarticular uma quadrilha especializada em assaltos às agências dos Correios no estado. A operação foi
realizada por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (DELEPAT).

Os agentes cumpriram 14 mandados de prisão preventiva e outros quatro mandados de busca e apreensão em
São Luís e no município de Cajari, localizado a 200 km da capital. Os mandados foram expedidos pelo juiz
Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, titular da 1ª Vara Criminal de São Luís.

De acordo com a PF, o grupo criminoso é composto por 14 pessoas que foram responsáveis por 17 assaltos em
agências dos Correios dos municípios de Bacabeira, Humberto de Campos, Paço do Lumiar, Raposa, Matões do
Norte, Pinheiro, São Bento, Cururupu, Anapurus, Raposa, Vitorino Freire e em São Luís. As investigações
apontam que mais de R$ 893 mil reais foram roubados durante os assaltos.

Segundo a Polícia Federal do Maranhão, a operação foi denominada ‘Trabalho Espúrio’ por conta da situação
peculiar do líder da quadrilha cumprir regime semiaberto, aproveitando do horário de trabalho para fazer um
levantamento das agências a serem assaltadas e participar dos assaltos.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa previsto no artigo
157 do Código Penal Brasileiro e o artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.
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Juiz abre inscrições para projeto Casamentos Comunitários

Todos os atos ligados ao casamento comunitário são gratuitos.

BARREIRINHAS - Casais residentes na Comarca de Barreirinhas (252km da Capital) já podem se inscrever para
a Edição 2019 do projeto “Casamentos Comunitários” da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-MA). O juiz
Fernando Jorge Pereira, titular da comarca, publicou edital com as regras para a cerimônia, que ocorrerá no dia
11 de julho, às 17h, no auditório do IFMA Barreirinhas, na Rodovia MA-225, Km 4, Povoado Santa Cruz.

As inscrições estão sendo realizadas pelo Cartório Extrajudicial de Ofício Único, em horário comercial,
localizado na Avenida Barreirinhas, s/n.º, Centro. Os casais têm até o dia 31 de maio para efetivar o ato e
garantir a participação na solenidade. Serão disponbilizadas 75 vagas.

Entre os documentos exigidos no ato da inscrição estão o original e cópias do RG e do comprovante de
residência (para todos os nubentes). Noivos solteiros e maiores de 18 anos devem apresentar ainda a certidão
de nascimento (original). Já para os maiores de 16 e menores de 18 anos é exigido também o consentimento dos
pais. Noivos divorciados precisam apresentar a averbação do divórcio (original). No caso de noivos viúvos, além
do comprovante de residência e RG será exigida a certidão de casamento averbada com o óbito.

Todos os atos ligados ao casamento comunitário são gratuitos.

Casamentos comunitários

O Projeto Casamentos Comunitários foi instituído pelo Poder Judiciário maranhense em 1998, idealizado pelo
desembargador Jorge Rachid. O procedimento está disposto no Provimento N° 10/2013, da Corregedoria Geral
da Justiça (CGJ-MA). A gratuidade inclui a expedição de 2ª via do assento de nascimento ou casamento, se
necessário. A Corregedoria Geral da Justiça disponibiliza apoio logístico aos magistrados para concretização do
Projeto Casamentos Comunitários, especialmente junto aos cartórios.
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Magistrados fazem doação de kits à Casa de Apoio do Aldenora
Bello

A ação faz parte da campanha ''Magistrados em ação: uma atitude que salva vidas'' ; o presidente da AMMA,
Angelo Santos, destacou a participação da magistratura maranhense na colaboração das doações para a
campanha

SÃO LUÍS - A Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) fez a entrega de 300 kits de higiene pessoal à
Casa de Apoio Erosilda Mota, mantida pela Fundação Antonio Dino, instituição sem fins lucrativos que mantém
o Hospital do Câncer Aldenora Bello. A ação faz parte da campanha 'Magistrados em ação: uma atitude que
salva vidas' e contou com o total apoio da Magistratura maranhense.

Sabonete, desodorante, lenços umedecidos, cotonete, absorvente, creme dental, aparelho de barbear, shampoo,
algodão e escova de dente foram os itens dos kits doados pela Magistratura Maranhense.

A entrega foi feita pelo presidente da AMMA, juiz Angelo Santos, acompanhado das juízas Andréa Furtado Lago,
diretora Financeira Geral; Josane Braga e Maria José França Ribeiro.

No ato da entrega, o presidente Angelo Santos mencionou a participação da magistratura maranhense na
colaboração das doações para a campanha. Ele logo adiantou que a AMMA vai dar continuidade à iniciativa,
como forma de manter o gesto de solidariedade da Magistratura maranhense.

"É uma demonstração real que a AMMA tem atuação efetiva também nas causas sociais. Sintam-se abraçadas
pelos juízes de todo o Maranhão", contou o presidente, que encerrou desejando um feliz Dia das Mães às
mulheres ali presentes.

Ideia humanista

Segundo a juíza Josane Braga, a iniciativa representou a culminância de uma ideia humanista e solidária
abraçada, prontamente, pela Magistratura maranhense. "Agradeço, em nome da Comissão de Juízas
organizadoras da campanha, a todos que contribuíram com esse afago e acolhimento a essas mulheres em um
mês muito simbólico para todas com a comemoração do Dia das Mães".

Alice Dino, coordenadora da Casa de Apoio, falou que se sentia emocionada com a sensibilidade da Associação
dos Magistrados, uma vez que todas as doações são sempre recebidas de braços abertos. Ela mencionou a
importância das doações, tendo em vista que a Casa não dispõe de recursos públicos, e é sustentada pela
comunidade, por meio de doações, projetos e campanhas.

Casas de Apoio

A Casa de Apoio Erosilda Mota hospeda senhoras carentes, a maioria com câncer de colo uterino, em



tratamento ambulatorial no Hospital Aldenora Bello, procedentes do interior do estado. Além do apoio material
(medicamentos, passagens e exames), recebem suporte espiritual e participam de atividades socioculturais.

Já a Casa de apoio Criança Feliz, criada para atender crianças e adolescentes com câncer vindas do interior do
estado, recebe apoio de voluntários e profissionais especializados e participam de vários programas e atividades
educativas.
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Oton Lima

 

Edilázio Silva Júnior encontrou espaço na agenda atribulada em Brasília para comemorar em casa seus 38 anos.
Ao lado da esposa, Alina, o deputado Federal recebeu em um encontro dos mais animados e descontraídos, no
último sábado, 04. Coube ao cantor Lucas Seabra a animação da pista improvisada no jardim dos domínios do
casal, com direito a sessão "karaokê" em dado momento, em que a anfitriã e sua mãe, a desembargadora Nelma
Sarney, se lançaram ao microfone. Prestigiada por nomes de peso da política - entre os quais, o presidente de
Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto - e do Judiciário - como os desembargadores Jamil Gedeon,
Marcelino Everton e Antônio Bayma Araújo -, além dos amigos mais chegados do aniversariante, a celebração,
marcada para o fim da tarde, atravessou a madrugada. Aos clicks.

IMAGEM

Amanda, des. Marcelino e Marcelo Éverton.
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Polícia prende 12 acusados de crimes na região metropolitana

Sete dos capturados são responsáveis por roubo de veículos e o restante, em assaltos a residência na capital;
oito criminosos ainda estão sendo procurados

SÃO LUÍS - Doze criminosos especializados em roubo de veículos e em residências foram tirados de circulação
pela operação Depatri desencadeada ao longo desta semana pela Polícia Civil na Região Metropolitana de São
Luís.

Os presos foram Érika Regina Silva do Vale, Wiris Douglas Nunes, Caio Kassius, Cláudio Marcelo, o Cabeludo;
Wellington Luiz, o Barriga; Gutemberg Mendes, o Guto; Rodrigo Ferreira Brandão, Emerson Costa Pereira, o
Nikito; Douglas Lindoso Andrade, o Gigante; Wellington Costa Silva, o Moca; Juliana Marques Cordeiro e
Alexandre Torres Rodrigues.

A delegada Adriana Paixão, superintendente da Polícia Civil da Capital, informou que policiais das Delegacia de
Roubos e Furtos (DRF) e de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), conseguiram identificar 20 bandidos que
estavam agindo na Ilha. O Poder Judiciário expediu as ordens de prisão preventiva, que foram cumpridos.

A delegada informou que as incursões policiais começaram na terça-feira, 7, e se estenderam até esta
sexta-feira, 10, na capital, resultando na prisão de 12 criminosos. Entre os detidos, sete são especializados em
roubo de veículos. “A operação vai continuar viando prender os outros envolvidos”, disse a delegada.

Mais prisão

Também, nesta sexta-feira, uma equipe da Superintendência de Investigações Criminais (Seic) encaminhou ao
complexo de Pedrinhas, o faccionado Raimundo Lucas Nascimento, Orelha, de 19 anos. Segundo o delegado
Carlos Alessandro de Assis esse criminoso foi preso na última quinta-feira, na Vila Samara, acusado de ter
participado do roubo de um caminhão de uma empresa revendedora de gás de cozinha. Esse assalto ocorreu no
dia 8 deste mês, no bairro do Coqueiro.

O delegado também informou que, no momento da abordagem, o criminoso estava utilizando uma tornozeleira
eletrônica, já que havia deixado o presídio há menos de um mês. Ele tem passagem pela Justiça pelos crimes de
roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.
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Polícia Civil prende acusado de abuso contra crianças no interior

Crime ocorreu na cidade de Governador Edison Lobão; as vítimas foram três menores de idade entre 9 e 11
anos

GOVERNADOR EDISON LOBÃO - A polícia prendeu, em cumprimento de uma ordem judicial, Mateus Oliveira
Brito, de 19 anos, na cidade de Governador Edison Lobão, nesta sexta-feira, 10. Ele é acusado de abusar
sexualmente de três crianças, que segundo a polícia, de idade de 9, 10 e 11 anos, respectivamente.

O acusado teria aproveitado um canal de entretenimento para se aproximar das crianças. O acusado, após ser
preso, foi encaminhado para a Unidade Prisional de Imperatriz, onde vai ficar à disposição do Poder Judiciário.

Outro a ser preso foi Adriano Barbosa da Silva, idade não revelada, em Açailândia, acusado de crime de
latrocínio (roubo seguido de morte). A polícia informou que o detido, em companhia de outro criminoso, teria
assaltado um ponto comercial na cidade, e assassinado a tiros Genecy Vieira Sousa. O fato ocorreu no dia 12 de
abril deste ano.

O caso foi investigado pela Polícia Civil que identificou André Barbosa com autor do crime. Eles prestou
esclarecimento na Delegacia Regional de Açailândia e em seguida foi encaminhado para a unidade prisional.

A polícia também prendeu nesta sexta-feira, 10, Leandro Nunes dos Santos, de 26 anos, em Caxias. Segundo a
polícia, ele é acusado de ter matado José Reis de Sousa, de 28 anos, no bairro Antenor Viana, nessa cidade, no
dia 18 de abril de 2015.
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Polícia Federal realiza operação contra suspeitos de assalto aos
Correios do Maranhão

O grupo criminoso foi responsável por pelo menos 17 (dezessete) assaltos a bancos postais localizados em
Agências dos Correios

Fonte: Polícia Federal no Maranhão
Data de publicação: 10/05/2019

A Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio – DELEPAT da Polícia Federal do Maranhão deflagrou
na manhã desta sexta-feira, dia 10 de maio de 2019, nas cidades de São Luís/MA e Cajari/MA, a Operação
“Trabalho Espúrio” com a finalidade de reprimir Organização Criminosa especializada em assaltos à Agências
dos Correios no Estado do Maranhão.

A equipe de investigação apurou que a organização criminosa é composta por 14 pessoas estruturalmente
ordenados e caracterizados pela divisão de tarefas e funções específicas.

f, ocorridos em menos de 06 (seis) meses, no qual foram subtraídos a quantia de R$ 893.000,00 (oitocentos e
noventa e três mil reais.

As agências dos Correios que foram vítimas das ações delituosas foram as seguintes:

10/04/2018 – AC BACABEIRA

20/04/2018 – AC HUMBERTO DE CAMPOS

15/05/2018 – AC PACO DO LUMIAR

17/05/2018 – AC HUMBERTO DE CAMPOS

18/05/2018 – AC BACABEIRA

22/05/2018 – AC RAPOSA

23/05/2018 – AC MATOES DO NORTE

24/05/2018 – AC PINHEIRO



30/05/2018 – AC TURU

19/06/2018 – AC HUMBERTO DE CAMPOS

20/06/2018 – AC SÃO BENTO

25/06/2018 – AC VITORINO FREIRE

28/06/2018 – AC CURURUPU

03/07/2018 – AC BEQUIMÃO

27/08/2018 – AC SÃO BENTO

14/09/2018 – AC ANAPURUS

19/09/2018 – AC BARREIRINHAS

A Polícia Federal cumpriu 14 Mandados de Prisão Preventiva, e 04 Mandados de Busca e Apreensão, tendo as
ordens judiciais sido expedidas pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, juiz titular da 1.ª
Vara Criminal de São Luís/MA.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa, previsto no artigo
157, § 2º, II § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro e o Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

A Operação foi denominada “Trabalho Espúrio” em razão da situação peculiar do líder da quadrilha que
cumprindo regime semiaberto de prisão, aproveitava o horário de trabalho para realizar levantamento das
agências a serem assaltadas e participar de assaltos.
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Detento beneficiado com saída de Dia das Mães é preso por assalto

10 Maio 2019 Maranhão

Um detento da Unidade Prisional de Caxias, que foi beneficiado esta semana com a saída Temporária para o Dia
das Mães, foi preso nesta sexta-feira (10) pela Polícia Militar. Ele cumpre pena por várias práticas de assalto.

Francisco das Chagas Teles da Silva, o Rolim de 24 anos, foi preso em flagrante na Avenida Alvorada no bairro
Mutirão após uma tentativa de assalto a mão armada. A vítima foi o funcionário de uma distribuidora de gás.

A moto usada por Rolim e uma arma de fogo foram apreendidas e levadas para o 3° Distrito Policial. Antes da
tentativa de assalto ele fez outra vítima poucos minutos no mesmo bairro.

Segundo o delegado Leonam Casimiro, além do auto de prisão em flagrante, a polícia vai investigar a
procedência da motocicleta usada por Rolim e localizar a vítima que teve o celular roubado.
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PF desarticula grupo especializado em assaltos a agências dos
Correios

Os agentes federais cumpriram 14 mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão,
todos expedidos pela 1.ª Vara Criminal de São Luís. Estima-se que o prejuízo é de cerca de R$ 893 mil

11 de Maio de 2019

A Polícia Federal deflagrou na sexta-feira (10), nas cidades de São Luís e Cajari, a Operação Trabalho Espúrio,
com a finalidade de reprimir organização criminosa especializada em assaltos a agências dos correios no Estado
do Maranhão.

Policiais federais cumpriram 14 mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, todos
expedidos pela 1.ª Vara Criminal de São Luís.

A equipe de investigação apurou que a organização criminosa é composta por 14 pessoas, estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas e funções específicas. O grupo criminoso foi responsável por
pelo menos 17 assaltos a bancos postais localizados em agências dos correios, ocorridos em menos de seis
meses, nos quais foram subtraídos R$ 893 mil.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa.  A operação foi
denominada Trabalho Espúrio em razão da situação peculiar do líder da quadrilha que, cumprindo regime
semiaberto de prisão, aproveitava o horário de trabalho para realizar levantamento das agências a serem
assaltadas e participar de assaltos.
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Acusado de matar ex-namorada no 'Buraco Fundo' é condenado a
mais de 16 anos de reclusão

Ana Carolina Oliveira Feliciano levou três tiros na cabeça e morreu na hora

Terminou no início da madrugada desta sexta-feira (10), o julgamento de Sandoel Pereira Silva conhecido por
'Dinho', acusado de ter assassinado a tiros a namorada Ana Carolina Oliveira Feliciano. Sandoel foi condenado a
16 anos e 3 meses de reclusão inicialmente fechado no presídio Regional do Itamar Guará. Ele estava preso na
Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz-UPRI, onde ficam os presos que ainda não foram
submetidos a julgamento. 

O crime aconteceu no dia 25 de abril de 2016 e Sandoel Pereira Silva foi preso no dia 10 de maio do mesmo ano
na cidade de Cururupu, região norte do estado.  
Ana Carolina, que também respondia pelo nome de 'Carol' foi assassinada com três tiros, todos na cabeça e o
corpo encontrado no dia seguinte no local que era conhecido por 'Buraco Fundo', atualmente 'Comunidade
Catarina de Sena'.
O Delegado Vitor Eça, que não pertence mais as fileiras da Polícia Civil do Maranhão, mas agora da Bahia, que
presidiu as investigações, afirmou na época que foram reunidos diversos indícios(sigilosos) em desfavor do
acusado, que, aliados a ameaças pretéritas de morte contra a vítima em dias anteriores ao crime, geraram o
convencimento acerca de sua autoria.
Após sua prisão o investigado se submeteu a interrogatório e apresentou uma versão cheia de contradições.
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PF deflagra operação contra quadrilha especializada em assaltos a
Correios 

A Polícia Federal do Maranhão deflagrou nesta sexta-feira (10) a operação 'Trabalho Espúrio' com objetivo de
desarticular uma quadrilha especializada em assaltos às agências dos Correios no estado. A operação foi
realizada por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (DELEPAT).

Os agentes cumpriram 14 mandados de prisão preventiva e outros quatro mandados de busca e apreensão em
São Luís e no município de Cajari localizado a 200 km da capital. Os mandados foram expedidos pelo juiz
Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, titular da 1ª Vara Criminal de São Luís.
De acordo com a PF, o grupo criminoso é composto por 14 pessoas que foram responsáveis por 17 assaltos em
agências dos Correios dos municípios de Bacabeira, Humberto de Campos, Paço do Lumiar, Raposa, Matões do
Norte, Pinheiro, São Bento, Cururupu, Anapurus, Raposa, Vitorino Freire e em São Luís. As investigações
apontam que mais de R$ 893 mil reais foram roubados durante os assaltos.
Segundo a Polícia Federal do Maranhão, a operação foi denominada 'Trabalho Espúrio' por conta da situação
peculiar do líder da quadrilha cumprir regime semiaberto, aproveitando do horário de trabalho para fazer um
levantamento das agências a serem assaltadas e participar dos assaltos.
Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, organização criminosa previsto no artigo
157 do Código Penal Brasileiro e o artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.
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Idosa realiza sonho de casar de 'papel passado' após 50 anos

 

Os agricultores José dos Santos, de 83 anos e Josefa Maria de Sousa, 75, moradores de São Francisco do
Maranhão, realizaram, na quinta-feira (9), um sonho aguardado por 50 anos: casar de “papel passado”. O desejo
do casal foi realizado na quinta-feira (9), pelo Poder Judiciário durante cerimônia de Casamento Comunitário
realizado em praça pública, ao cair da tarde, no centro da cidade.

Esse e mais 34 casais foram beneficiados com a união civil gratuita em solenidade realizada na Praça Senador
Bernardino Viana, em frente à Igreja Matriz, que recebeu uma decoração especial para recepcionar os noivos,
testemunhas, familiares e seus convidados, ao som de música instrumental. Ao final da celebração, os
recém-casados posaram para foto oficial e receberam brindes oferecidos pelas instituições parcerias que
apoiaram o projeto.

O juiz Fábio Gondinho de Oliveira, titular de São Francisco do Maranhão, presidiu a solenidade, com o auxílio
dos juízes das comarcas de paraibano, Caio Davi Medeiros Veras, e de São Bernardo, Claudilene Morais de
Oliveira, que participaram celebrando os matrimônios, começando pelo casal mais idoso, que foi homenageado
na ocasião.

O juiz estava satisfeito por realizar o primeiro casamento comunitário de São Francisco como comarca, que era
termo judiciário de Barão de Grajaú quando a primeira solenidade foi realizada na cidade, em 2017. “É uma
satisfação estar realizando o primeiro casamento da comarca de São Francisco e poder levar esse projeto tão
importante à essa comunidade, tão carente de cidadania”, frisou.

A Prefeitura Municipal firmou parceria com o Judiciário no fornecimento da estrutura necessária para a
recepção das famílias e ornamentação do local da cerimônia. O cartório extrajudicial de São Francisco registrou
os proclamas necessários para a habilitação dos noivos para o casamento. E a comunidade compareceu para
prestigiar os noivos e participar da bênção coletiva feita pelo padre Romão, da Igreja Católica, e pastora Tânia,
da Igreja Batista.

Autoridades locais prestigiaram os noivos: o promotor de Justiça Leonardo Soares Bezerra; o prefeito Adelbarto
Santos; o vice-prefeito, Júnior “Furreca”; o presidente da Câmara “Mundim” Filipe; a escrevente da Serventia
Extrajudicial, Elsa Bispo Pacheco e a vereadora Flávia Viana.

Para o juiz de Paraibano, o projeto mantido pela Corregedoria Geral da Justiça é interessante, principalmente
para os mais necessitados. “Nós sabemos que os emolumentos (taxas cobradas pelos cartórios) são caros e o
projeto proporciona a gratuidade, promovendo a cidadania a quem precisa”, disse. Presença frequente nos
casamentos da região, a juíza de São Bernardo ressaltou que para os juízes é um dia de trabalho, mas para os
noivos é o dia mais importante da vida deles.

O promotor de Justiça destacou que é importante ressaltar que no momento da celebração do casamento a
comunidade entra em contato com as autoridades e também é uma oportunidade de regularizar a situação civil



dos casais que desejam contrair matrimônio, permitindo que elas possam exercer esse ato previsto em lei.
“Participar desse momento, de unidade familiar, é sempre algo positivo porque essas famílias vão formar os
futuros cidadãos”.

 

Fonte: ASCOM 
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Detento sai de presídio para Dia das Mães e é preso após praticar
dois assaltos

 

VÍDEO no link: https://youtu.be/ddN616xtgkk
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Homem é preso por homicídio qualificado em Caxias
 

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Caxias, efetuou na manhã desta sexta-feira (10), na zona
rural de Caxias, a prisão de um homem identificado como Leandro Nunes dos Santos, de 26 anos de idade, mais
conhecido como “Raimundo Leandro”, por homicídio qualificado.

Leandro Nunes encontrava-se foragido desde o 18/04/15, ocasião em que cometeu homicídio qualificado, tendo
por vítima do crime, José Reis de Sousa, de 28 anos de idade. O caso ocorreu em Caxias, no Bairro Antenor
Viana.

“Raimundo” recebeu voz de prisão em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juiz
Titular da 3ª Vara Criminal de Caxias, Dr Paulo Afonso Vieira Gomes.

Fonte: Direto da Redação 


