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Severino Sales denuncia secretários por crime que ele mesmo já foi
acusado

O pedido de providência protocolado na sexta-feira (9), na Procuradoria Regional Eleitoral (PRE), pelo
presidente estadual do Partido Republicano Progressista (PRP), ex-vereador Severino Sales, acerca das
denúncias de que secretários do Governo Flávio Dino (PCdoB) estariam usando a estrutura do Executivo para
angariar apoio político no interior do estado, virou piada nos bastidores da politica maranhense.

É que quem apresentou o pedido de investigação já foi acusado de praticar o mesmo crime no passado recente
e só escapou da “degola” da cassação depois de ter gastado uma fortuna. Talvez por esse motivo, a foto de
Severino protocolando o documento na PRE, vem despertando gargalhadas nos mais diversos líderes políticos.

Ninguém sabe até agora de quem foi à ideia de usar o PRP, mas uma coisa todos por uma boca só concordam:
colocar alguém que entende de ‘compra de votos’ para protocolar essa representação na Justiça Eleitoral foi
algo hilário.

“Logo Severino [Sales] que foi acusado de abuso de poder econômico na eleição de 2008 em São Luís?”,
questionou aos risos uma liderança politica alcançada pelo blog.

O processo ao qual o ex-vereador Severino foi investigado teve seu desfecho em 2010, quando a Corte do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Maranhão julgou no dia 23 de março daquele ano, o recurso eleitoral em
que o Ministério Público Eleitoral pedia a cassação do mandato dele por abuso de poder econômico. Na época,
o Juiz Magno Linhares que foi relator do caso, considerou que houve captação ilícita de sufrágio (Art. 41-A da
Lei 9.504/97), o que motivou a sua decisão pela cassação do ex-vereador e aplicação de multa.

Acompanharam o voto do relator o Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos e a Juíza Márcia Chaves. Contudo, o
Juiz Raimundo Barros, o Dr. Sérgio Muniz e Dr. José Carlos Sousa Silva votaram contra a cassação. Com o
empate, o então Presidente da Corte, Des. Raimundo Cutrim, proferiu o voto de desempate, acolhendo o
posicionamento dos colegas que votaram pelo improvimento do recurso, livrando Severino Sales da ‘degola’ da
cassação.

“TALENTO PARA O HUMOR”
Aspirante a comediante, Severino tem como ‘professor’ o ex-secretário de Saúde, Ricardo Murad, investigado
na Operação Sermão aos Peixes, da Polícia Federal, por supostos desvios de verbas da pasta entre 2010 e 2013,
no Maranhão.

Leia mais notícias em blogdoantoniomartins.com e siga nossa página no Facebook. Envie fotos, denúncias e
informações ao blog por WhatsApp pelo telefone (98) 99218 9330.
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EXCLUSIVO! Tribunal de Justiça nega recurso e manda prender
Pedro Telis, irmão do Deputado Rigo Teles!!!

O Tribunal de Justiça do Maranhão, julgou no último dia 8 de fevereiro, os embargos de declaração do
empresário Pedro Telis de Barra do Corda, filho do ex-prefeito Nenzin e irmão do deputado estadual Rigo Teles.
Pedro Telis foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado por ter mandado assassinar o sem terra
Miguelzinho em 1997 em Barra do Corda.

Os advogados de Pedro Telis entraram com um recurso no Tribunal de Justiça, e o mesmo foi rejeitado pelos
três desembargadores, a relatora do processo é a desembargadora Angela Maria Salazar. Na última sexta-feira,
9 de fevereiro, a desembargadora determinou a expedição do mandado de prisão para ser cumprido de forma
imediata, para que seja iniciada o cumprimento da pena de 22 anos em pedrinhas.

Segundo informações colhidas pelo Blog em Barra do Corda, Pedro Telis já se encontra foragido e a Polícia está
a sua procura.

Em dezembro de 2017, seu pai NENZIN foi assassinado, tendo como principal acusado do crime pela Polícia, o
seu irmão Júnior do Nenzin, que se encontra preso em pedrinhas desde o dia 7 de dezembro.

Pelo visto, a poderosa família Teles de Barra do Corda, esta tendo um fim muito triste!!!
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Desembargador do TJMA vai parar na UTI, em São Luís

12/02/2018 14:34:33

O desembargador Jaime Ferreira de Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), foi internado na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do UDI Hospital, em São Luís.

A informação foi confirmada pela assessoria da presidência do TJ.

Segundo apurou o Blog do Gilberto Léda, o magistrado estava há alguns dias com um quadro de rouquidão e
gripe. No hospital, constatou-se pneumonia, e a família preferiu a internação.

The post Desembargador do TJMA vai parar na UTI, em São Luís appeared first on Gilberto Léda.

http://gilbertoleda.com.br/2018/02/12/desembargador-do-tjma-vai-parar-na-uti-em-sao-luis/
http://gilbertoleda.com.br
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Advogado ridicularizado por Jaime Ferreira fala sobre HC para
liberar carro

11/02/2018 16:10:30

O advogado Valter Bonfim Teíde Bezerra Filho, que foi ridicularizado pelo desembargador Jaime Ferreiria de
Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), ao impetrar um habeas corpus para tentar a liberação do
veículo de um cliente, manifestou-se sobre o caso.

Em um vídeo encaminhado ao portal Migalhas, especializado na cobertura do mundo jurídico, ele explicou a
tese que levantou no processo. E garante: não defendeu nenhum absurdo.

"A inclusão do veículo em minha tese de HC foi para demonstrar que a privação do veículo influenciou de forma
determinante no direito de ir e vir do meu cliente", destacou o defensor. Segundo ele, Jaime Ferreira não leu
todo o processo antes de decidir sobre o caso.

VÍDEO: http://gilbertoleda.com.br/2018/02/11/advogado-ridicularizado-por-jaime-ferreira-fala-sobre-hc-para-libe
rar-carro/ 

The post Advogado ridicularizado por Jaime Ferreira fala sobre HC para liberar carro appeared first on Gilberto
Léda.

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI274177,91041-Advogado+se+posiciona+sobre+decisao+do+desembargador+que+mandou+OAB
http://gilbertoleda.com.br/2018/02/11/advogado-ridicularizado-por-jaime-ferreira-fala-sobre-hc-para-liberar-carro/
http://gilbertoleda.com.br
http://gilbertoleda.com.br
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Plantão

O Judiciário do Maranhão funciona em regime de plantão até esta Quarta-feira de Cinzas (14), ainda em razão
do feriado de Carnaval. O expediente forense, segundo o Tribunal de Justiça, somente volta ao normal amanhã,
15 No batente desde o domingo, quem segue no plantão do 2º Grau até o fim do feriado é o desembargador
Raimundo Melo.


