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A decisão da Justiça atendendo denuncia do Ministério Público colocará um ponto final nas
improvisações feitas pelo Estado.

Atendendo pedido do Ministério Público do Maranhão, feito em Ação Civil Pública, a Justiça proferiu sentença,
em 10 de março, condenando o Estado do Maranhão a efetuar o enquadramento das águas da barragem do
Bacanga, plano de manejo para a renovação constante das águas e plano de contingência que determine o
funcionamento permanente das comportas.

         Conforme a Resolução nº 357/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), o enquadramento
estabelece o nível de qualidade das águas a ser alcançado ou mantido ao longo do tempo.

      As medidas devem ser adotadas em conformidade com a referida Resolução. Ajuizou a manifestação
ministerial o promotor de justiça Luís Fernando Cabral Barreto Júnior. Proferiu a sentença o juiz Douglas de
Melo Martins.

        Foi concedido prazo de 90 dias para a entrega do cronograma das atividades de realização do
enquadramento. No período máximo de um ano, o Estado deve assegurar o pleno funcionamento das comportas.
A Justiça também estabeleceu pagamento de multa diária no valor de R$ 3 mil em caso de descumprimento da
decisão, a ser revertido para o Fundo Federal dos Direitos Difusos.

         Consta na ação do MPMA que, conforme provas coletadas por meio de inquérito civil, a barragem do
Bacanga sofre com o contínuo despejo in natura de grande volume de esgoto doméstico e de lixo. Por conta
disso, é constante a morte de diversas espécies de animais aquáticos, causada pela insuficiência de oxigênio e
pelo acúmulo de matéria orgânica na superfície.

         Para o juiz, a omissão do Estado do Maranhão no cumprimento do dever de proceder ao enquadramento
das águas do Bacanga obstrui a aferição do real nível de poluição do rio.

POLUIÇÃO

       Conforme relatório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema), o rio Bacanga é



diariamente utilizado como destino de esgotos, não estando de acordo com os padrões da Organização Mundial
de Saúde (OMS). Segundo o documento, suas águas são consideradas impróprias para uso recreativo e
produção de alimentos.

           Os técnicos da Sema constataram presença de resíduos sólidos dispostos de maneira inadequada às
margens do rio, bem como problemas estruturais nas comportas da barragem.

          Laudo sobre qualidade microbiológica das águas e do pescado do estuário do rio Bacanga expedido pelo
Departamento de Oceanografia e Liminologia, Laboratório de Hidrobiologia  (Labohidro) e Departamento de
Tecnologia Química da Universidade Federal do Maranhão constatou um alto índice de coliformes fecais nas
águas e pescados do estuário, implicando um elevado potencial de risco para a saúde pública.

          Já o relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
apontou que a não abertura da comporta principal da barragem provoca a morte de grande quantidade de
peixes no rio, porque impede a entrada da água da maré e a vazão da água doce.

Fonte – CCOM-MPMA
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A juíza Ana Célia Santana, da 5ª Vara Criminal, respondendo pelo plantão criminal, concedeu alvará de soltura
ao empresário Fábio Machado Ferraz, proprietário do Sucatão Brasil, preso em flagrante ontem sob suspeita de
manter em seu estabelecimento um desmanche de veículos.

A prisão foi efetuada por uma equipe da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), que
constatou a veracidade de uma denúncia feita momentos antes por um cliente do sucatão. Dizendo-se vítima de
assalto no dia 5 deste mês, ele contou que flagrou o seu veículo cortado e com as peças separadas nos fundos
do estabelecimento, localizado no bairro Anil.

Ao analisar as circunstâncias da prisão, a magistrada afirmou que a detenção foi fundamentada. Por outro lado,
não viu motivo para que o acusado permanecesse na cadeia, uma vez que ele não oferece risco à ordem pública,
razão pela qual ordenou sua liberação.

Ainda por decisão da juíza, o empresário terá que cumprir as seguintes medidas cautelares:
comparecer em juízo, toda primeira segunda-feira de cada mês, para informar e justificar suas atividades; não
ausentar-se da comarca ou mudar de domicílio sem autorização do juízo e recolher-se ao seu domicílio no
período noturno, das 22h às 6h do dia seguinte. Segue cópia do alvará de soltura:

O post Juíza solta dono do Sucatão Brasil apareceu primeiro em Daniel Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/06/15/juiza-solta-dono-do-sucatao-brasil/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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AGUIRRE TALENTO
DE BRASÍLIA

Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um "aceno" pelo prefeito de
Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo crime de estupro de uma
jovem de 18 anos.

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.

O "aceno" foi prometido por Sarney durante conversa em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio
(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,
delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto
a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria
interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.
Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no
fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado
e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves.

Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.

"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (...) lhe procurar.
Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é,
inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação... A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.

Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de Santa Inês.



"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto
contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou
[inaudível]", completou.

"PREFEITURA NA MÃO"

O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é presidente da Câmara de Vereadores
de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira... para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.
Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",
afirmou.

Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.

"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é
importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?"

Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho
toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [...] O senhor já perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno... Uma hora que você vier aí, você vem
com ele."

Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e retornaria
para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".

No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A decisão foi da
Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi justamente numa quinta-feira,
como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.

Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes da decisão do TJ.

OUTRO LADO

A defesa do ex-presidente José Sarney afirmou que ainda não teve acesso às gravações feitas pelo ex-presidente
da Transpetro. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou, no entanto, que não identificou
nos trechos relatados nenhum indício de conduta criminosa.

O ex-deputado Chiquinho Escórcio (PMDB-MA) afirmou inicialmente à reportagem que não se recordava da
conversa. Em um segundo contato, disse que na verdade foi procurado pela mulher do prefeito e por um
vereador da cidade em busca de um contato com Sarney para ajudá-lo.



Negou, porém, que tenha se encontrado com um desembargador que julgaria o caso de Ribamar Alves.

Escórcio disse que avisou Sarney do contato, mas que o ex-presidente estava adoentado e não pôde recebê-los.
Afirmou ainda que não tomou nenhuma medida para ajudar o prefeito. "O que eu poderia fazer?", disse.

Procurados, Alves e Franklin Seba não foram localizados pela reportagem para comentar o diálogo.

O post Ribamar Alves propôs procurar Sarney para pedir perdão apareceu primeiro em Blog do Djalma
Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2016/06/15/ribamar-alves-propos-procurar-sarney-para-pedir-perdao/
http://www.djalmarodrigues.com.br
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Folha de São Paulo

Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um "aceno" pelo prefeito de
Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo crime de estupro de uma
jovem de 18 anos.

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas(MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.
O "aceno" foi prometido por Sarney durante conserva em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio
(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,
delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto
a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria
interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.
Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no
fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado
e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves. Ele inicia a fala dizendo
que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.

"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (...) lhe procurar.
Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é,
inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação... A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.
Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para
ajudar o prefeito de Santa Inês.

"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto
contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou
[inaudível]", completou.

"PREFEITURA NA MÃO"

O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é presidente da Câmara de Vereadores



de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira... para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.
Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",
afirmou.
Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.
"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é
importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?" Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso
com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [...] O senhor já
perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno... Uma hora que você vier aí, você vem
com ele." Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e
retornaria para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".
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Fábio Machado Ferraz

Já foi posto em liberdade, o proprietário do Sucatão Brasil, Fábio Machado Ferraz, de 43 anos. Sequer foi
realizada uma audiência de custódia. O empresário, que não ficou nem 24 horas custodiado, foi preso ontem (14)
pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) por crime de receptação qualificada (Reveja).

O Alvará de Soltura foi expedido no Plantão Criminal, pela juíza Ana Célia Santana. Na decisão, a magistrada
alegou que não existem elementos que indiquem a conveniência e a necessidade da prisão cautelar do autuado.
"Afigurar-se-ia incongruente a conversão da prisão em flagrante em preventiva nesta fase inicial do
procedimento" aponta trecho do documento.

A juíza plantonista também destacou que se trata de pessoa primária que não ostenta nenhum registro criminal
em seu desfavor. No entanto, a liberdade provisória foi concedida com a imposição de algumas medidas
cautelares.

Fábio Machado Ferraz deverá comparecer, obrigatoriamente, na primeira segunda-feira de cada mês perante o
Juízo para onde for destituído os autos; está proibido de se ausentar da Comarca ou mudar de domicílio sem
pedir autorização ao Juízo onde tramitar a ação penal; e será obrigado a se recolher ao seu domicílio no período
noturno a partir das 22 horas até às 6 horas do dia seguinte.

http://www.netoferreira.com.br/crime/2016/06/dono-de-sucatao-e-preso-em-sao-luis/
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Propriedade pertence aos herdeiros do
ex-prefeito Victor Dias Trovão, pai da atual
prefeita Tereza Murad e esposa de Ricardo
Murad,

Uma decisão da 1ª Vara de Coroatá determinou o embargo das atividades relativas ao Loteamento Residencial
Morada do Rio Itapecuru, até efetiva aprovação do empreendimento na forma da Lei nº 6.766/79 e, em
conformidade com a Lei Municipal nº 357/2010, proibindo qualquer parcelamento ou mesmo edificação no local,
bem como a proibição dos loteadores (empresa e pessoas físicas dos sócios), enquanto não houver a elaboração
do Projeto de Arruamento e Projeto de Loteamento, na conformidade com as leis citadas e sua aprovação pelo
Município e, ainda, o necessário registro junto ao cartório de imóveis desta cidade.

Os réus nessa ação são o Município de Coroatá e a empresa Morada do Rio Itapecuru Empreendimentos
Imobiliários, representada por seus diretores. Entretanto, fontes do blog revelaram que o loteamento
residencial é pertencente a família do ex-deputado federal e ex-prefeito de Coroatá, Victor Dias Trovão (In
memoriam), pai da atual prefeita daquela cidade Teresa Murad (PMDB).

Destaca a liminar que a empresa está proibida de realizar vendas e promessas de vendas, reservar frações
ideais ou de efetuar quaisquer negócios jurídicos que manifestem a intenção de vender lotes, bem como de
fazer a respectiva publicidade, até análise definitiva do mérito da presente demanda, sob pena de multa diária
por descumprimento no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), a ser revestido em favor do Fundo Estadual de
Reparação dos Interesses Difusos Lesados (art. 13 da Lei 7.347/95).

Clandestinidade

Alega o Ministério Público, autor da ação, que a Empresa Residencial Morada do Itapecuru Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda, administrada por Roberto Vinícius Felizardo Damas de Oliveira e Liliane Ferreira da
Silva Franco, anunciou a implementação do Loteamento Residencial Morada do Rio Itapecuru, situada na
Avenida Mangue Alto, em Coroatá, sem observar, entretanto, os comandos legais, inclusive licenciamento
ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) e registro em cartório, estando o mesmo na
clandestinidade, bem como a estruturação mínima do local, como disponibilização de água encanada, rede de
esgoto, energia elétrica e outros.

Ressalta o pedido do MP que o referido loteamento foi aprovado pelo Município de Coroatá, disciplinado na
Portaria nº001/2015 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, sem estipular as



diretrizes a serem obedecidas pelo loteador.

Em AQUI, a íntegra da decisão proferida pela Dra. Josane Araújo Farias Braga, juíza de Direito titular da 1ª
Vara, que ressalta a construção dos loteamentos sem autorização ambiental às margens do rio.

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/413042/10932016_-_ant_tutela_-_mp_x_municopio_de_coroato_e_outros_15062016_1705.pdf
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No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para
interferir junto a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão.
Ele justifica que isso seria interessante politicamente, pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na

mão".

Folha de São Paulo – Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um
"aceno" pelo prefeito de Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo
crime de estupro de uma jovem de 18 anos.

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.

O "aceno" foi prometido por Sarney durante conversa em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio
(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,
delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto
a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria
interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.
Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no
fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado
e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves.

Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.

"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (...) lhe procurar.
Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é,
inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação... A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.



Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de Santa Inês.

"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto
contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou
[inaudível]", completou.

"PREFEITURA NA MÃO"

A pedido de Luana Alves, vereador Seba procurou José
Sarney para influenciar na Justiça...

O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é ex-presidente da Câmara de
Vereadores de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira... para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.
Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",
afirmou.

Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.

"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é
importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?"

Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho
toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [...] O senhor já perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno... Uma hora que você vier aí, você vem
com ele."

Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e retornaria
para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".

No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A decisão foi da
Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi justamente numa quinta-feira,
como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.

Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes da decisão do TJ.

OUTRO LADO

Alves foi preso no dia 29 de janeiro deste ano,
após ter sido apontado como autor do estupro
de uma jovem de 18 anos.



A defesa do ex-presidente José Sarney afirmou que ainda não teve acesso às gravações feitas pelo ex-presidente
da Transpetro. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou, no entanto, que não identificou
nos trechos relatados nenhum indício de conduta criminosa.

O ex-deputado Chiquinho Escórcio (PMDB-MA) afirmou inicialmente à reportagem que não se recordava da
conversa. Em um segundo contato, disse que na verdade foi procurado pela mulher do prefeito e por um
vereador da cidade em busca de um contato com Sarney para ajudá-lo.

Negou, porém, que tenha se encontrado com um desembargador que julgaria o caso de Ribamar Alves.

Escórcio disse que avisou Sarney do contato, mas que o ex-presidente estava adoentado e não pôde recebê-los.
Afirmou ainda que não tomou nenhuma medida para ajudar o prefeito. "O que eu poderia fazer?", disse.

Procurados, Alves e Franklin Seba não foram localizados pela reportagem para comentar o diálogo.
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No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para
interferir junto a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão.
Ele justifica que isso seria interessante politicamente, pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na
mão".

Ex-deputado foi até a casa de Sarney após ser
procurado pela esposa do prefeito preso, Luana
Alves.

Folha de São Paulo – Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um
"aceno" pelo prefeito de Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo
crime de estupro de uma jovem de 18 anos.

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.

O "aceno" foi prometido por Sarney durante conversa em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio
(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,
delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto
a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria
interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.
Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no
fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado
e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves.

Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.

"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (...) lhe procurar.
Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é,
inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação... A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.



Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de Santa Inês.

"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto
contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou
[inaudível]", completou.

"PREFEITURA NA MÃO"

Alves foi preso no dia 29 de janeiro deste ano, após
ter sido apontado como autor do estupro de uma
jovem de 18 anos.

O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é ex-presidente da Câmara de
Vereadores de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira... para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.
Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",
afirmou.

Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.

"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é
importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?"

Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho
toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [...] O senhor já perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno... Uma hora que você vier aí, você vem
com ele."

Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e retornaria
para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".

No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A decisão foi da
Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi justamente numa quinta-feira,
como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.

Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes da decisão do TJ.

OUTRO LADO

A pedido de Luana Alves, vereador Seba procurou José
Sarney para influenciar na Justiça?



A defesa do ex-presidente José Sarney afirmou que ainda não teve acesso às gravações feitas pelo ex-presidente
da Transpetro. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou, no entanto, que não identificou
nos trechos relatados nenhum indício de conduta criminosa.

O ex-deputado Chiquinho Escórcio (PMDB-MA) afirmou inicialmente à reportagem que não se recordava da
conversa. Em um segundo contato, disse que na verdade foi procurado pela mulher do prefeito e por um
vereador da cidade em busca de um contato com Sarney para ajudá-lo.

Negou, porém, que tenha se encontrado com um desembargador que julgaria o caso de Ribamar Alves.

Escórcio disse que avisou Sarney do contato, mas que o ex-presidente estava adoentado e não pôde recebê-los.
Afirmou ainda que não tomou nenhuma medida para ajudar o prefeito. "O que eu poderia fazer?", disse.

Procurados, Alves e Franklin Seba não foram localizados pela reportagem para comentar o diálogo.
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Justiça embarga atividades de loteamento da família da prefeita Tereza Murad, em Coroatá

Propriedade pertence aos herdeiros do
ex-prefeito Victor Dias Trovão, pai da atual
prefeita Tereza Murad e esposa de Ricardo
Murad,

Uma decisão da 1ª Vara de Coroatá determinou o embargo das atividades relativas ao Loteamento Residencial
Morada do Rio Itapecuru, até efetiva aprovação do empreendimento na forma da Lei nº 6.766/79 e, em
conformidade com a Lei Municipal nº 357/2010, proibindo qualquer parcelamento ou mesmo edificação no local,
bem como a proibição dos loteadores (empresa e pessoas físicas dos sócios), enquanto não houver a elaboração
do Projeto de Arruamento e Projeto de Loteamento, na conformidade com as leis citadas e sua aprovação pelo
Município e, ainda, o necessário registro junto ao cartório de imóveis desta cidade.

Os réus nessa ação são o Município de Coroatá e a empresa Morada do Rio Itapecuru Empreendimentos
Imobiliários, representada por seus diretores. Entretanto, fontes do blog revelaram que o loteamento
residencial é pertencente a família do ex-deputado federal e ex-prefeito de Coroatá, Victor Dias Trovão (In
memoriam), pai da atual prefeita daquela cidade Teresa Murad (PMDB).

Destaca a liminar que a empresa está proibida de realizar vendas e promessas de vendas, reservar frações
ideais ou de efetuar quaisquer negócios jurídicos que manifestem a intenção de vender lotes, bem como de
fazer a respectiva publicidade, até análise definitiva do mérito da presente demanda, sob pena de multa diária
por descumprimento no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), a ser revestido em favor do Fundo Estadual de
Reparação dos Interesses Difusos Lesados (art. 13 da Lei 7.347/95).

Clandestinidade

Alega o Ministério Público, autor da ação, que a Empresa Residencial Morada do Itapecuru Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda, administrada por Roberto Vinícius Felizardo Damas de Oliveira e Liliane Ferreira da
Silva Franco, anunciou a implementação do Loteamento Residencial Morada do Rio Itapecuru, situada na
Avenida Mangue Alto, em Coroatá, sem observar, entretanto, os comandos legais, inclusive licenciamento
ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) e registro em cartório, estando o mesmo na
clandestinidade, bem como a estruturação mínima do local, como disponibilização de água encanada, rede de
esgoto, energia elétrica e outros.



Ressalta o pedido do MP que o referido loteamento foi aprovado pelo Município de Coroatá, disciplinado na
Portaria nº001/2015 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, sem estipular as
diretrizes a serem obedecidas pelo loteador.

Em AQUI, a íntegra da decisão proferida pela Dra. Josane Araújo Farias Braga, juíza de Direito titular da 1ª
Vara, que ressalta a construção dos loteamentos sem autorização ambiental às margens do rio.

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/413042/10932016_-_ant_tutela_-_mp_x_municopio_de_coroato_e_outros_15062016_1705.pdf
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Gravação flagra Sarney e Chiquinho tramando para tirar Ribamar Alves da cadeia

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para
interferir junto a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão.
Ele justifica que isso seria interessante politicamente, pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na

mão".

Ex-deputado foi até a casa de Sarney após ser
procurado pela esposa do prefeito preso, Luana
Alves.

Folha de São Paulo - Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um
"aceno" pelo prefeito de Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo
crime de estupro de uma jovem de 18 anos.

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.

O "aceno" foi prometido por Sarney durante conversa em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio
(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,
delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto
a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria
interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.
Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no
fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado
e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves.

Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.



"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (?) lhe procurar.
Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é,
inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação? A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.

Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de Santa Inês.

"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto
contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou
[inaudível]", completou.

'PREFEITURA NA MÃO'

Alves foi preso no dia 29 de janeiro deste ano, após
ter sido apontado como autor do estupro de uma
jovem de 18 anos.

O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é ex-presidente da Câmara de
Vereadores de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira? para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.
Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",
afirmou.

Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.

"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é
importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?"

Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho
toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [?] O senhor já perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno? Uma hora que você vier aí, você vem
com ele."

Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e retornaria
para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".

No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A decisão foi da
Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi justamente numa quinta-feira,
como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.

Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes da decisão do TJ.



OUTRO LADO

A pedido de Luana Alves, vereador Seba procurou José
Sarney para influenciar na Justiça?

A defesa do ex-presidente José Sarney afirmou que ainda não teve acesso às gravações feitas pelo ex-presidente
da Transpetro. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou, no entanto, que não identificou
nos trechos relatados nenhum indício de conduta criminosa.

O ex-deputado Chiquinho Escórcio (PMDB-MA) afirmou inicialmente à reportagem que não se recordava da
conversa. Em um segundo contato, disse que na verdade foi procurado pela mulher do prefeito e por um
vereador da cidade em busca de um contato com Sarney para ajudá-lo.

Negou, porém, que tenha se encontrado com um desembargador que julgaria o caso de Ribamar Alves.

Escórcio disse que avisou Sarney do contato, mas que o ex-presidente estava adoentado e não pôde recebê-los.
Afirmou ainda que não tomou nenhuma medida para ajudar o prefeito. "O que eu poderia fazer?", disse.

Procurados, Alves e Franklin Seba não foram localizados pela reportagem para comentar o diálogo.
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Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um "aceno"
pelo prefeito de Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de
janeiro, pelo crime de estupro de uma jovem de 18 anos.
Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes
rebeliões violentas.
O "aceno" foi prometido por Sarney durante conversa em sua casa com o ex-deputado
Chiquinho Escórcio (PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo
ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, delator da Operação Lava Jato.
No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney
para interferir junto a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves
da prisão. Ele justifica que isso seria interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a
prefeitura "na mão".
Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada
do ex-deputado. Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em
um desdobramento da operação no fim do ano passado.
Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a
presença de Machado e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da
família de Alves.
Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um
apelo.
"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou
(...) lhe procurar. Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o
senhor foi amigo do pai dele, é, inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação... A
mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.
Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de
Santa Inês.
"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a
favor] e um voto contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador
que pode ser esse desembargador ou [inaudível]", completou.
'PREFEITURA NA MÃO'
O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é presidente da
Câmara de Vereadores de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.
"Como o negócio é na quinta-feira... para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem
coração deste tamanho. Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós



podemos ter aquela prefeitura na mão", afirmou.
Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo",
disse o ex-presidente.
"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor.
Acho que é importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.
Sarney questionou: "Para conversar comigo?"
Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz
que o Chiquinho toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [...] O senhor já perdoou
tanta gente."
"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno... Uma hora que
você vier aí, você vem com ele."
Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o
desembargador e retornaria para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um
beijão no coração".
No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A
decisão foi da Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi
justamente numa quinta-feira, como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.
Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes
da decisão do TJ.
OUTRO LADO
A defesa do ex-presidente José Sarney afirmou que ainda não teve acesso às gravações feitas
pelo ex-presidente da Transpetro. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay,
afirmou, no entanto, que não identificou nos trechos relatados nenhum indício de conduta
criminosa.
O ex-deputado Chiquinho Escórcio (PMDB-MA) afirmou inicialmente à reportagem que não
se recordava da conversa. Em um segundo contato, disse que na verdade foi procurado pela
mulher do prefeito e por um vereador da cidade em busca de um contato com Sarney para
ajudá-lo.
Negou, porém, que tenha se encontrado com um desembargador que julgaria o caso de
Ribamar Alves.
Escórcio disse que avisou Sarney do contato, mas que o ex-presidente estava adoentado e
não pôde recebê-los. Afirmou ainda que não tomou nenhuma medida para ajudar o prefeito.
"O que eu poderia fazer?", disse.
Procurados, Alves e Franklin Seba não foram localizados pela reportagem para comentar o
diálogo
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Na área do sucatão, os policiais encontraram dois veículos roubados no domingo (05). O veículo

Corsa, placa OIW-310, foi roubado no bairro Mata de Itapera, em São José de Ribamar. Já o  Agile,
placa OJE-9320, foi roubado no bairro Madre Deus, em São Luís.

Uma operação da Polícia Civil, por intermédio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais(Seic),

prendeu em flagrante delito, na manhã desta quarta-feira (15), Fábio Machado Ferraz, 44 anos, acusado de crime

de receptação qualificada. Ele é proprietário do 'Sucatão Brasil' localizado na Avenida Casemiro Júnior,  bairro

Anil, em São Luís.

Na área do sucatão, os policiais encontraram dois veículos roubados no domingo (05). O veículo Corsa, placa

OIW-310, foi roubado no bairro Mata de Itapera, em São José de Ribamar. Já o  Agile, placa OJE-9320, foi roubado

no bairro Madre Deus, em São Luís. Os veículos já estavam desmanchados e as peças expostas à venda.

 

No local ainda foram encontradas centenas de peças provenientes de veículos roubados e somente com a

realização da perícia criminal é possível se chegar à procedência dos mesmos.

 

Alvará de Soltura

 

De imediato, a polícia solicitou a prisão preventiva de Fábio Machado Ferraz. Mesmo sem ser levado à audiência

de custódia, o acusado foi beneficiado com um Alvará de Soltura e vai deixar a cadeia imediatamente. A decisão

foi da juíza Ana Célia Santana, titular da 5ª Vara Criminal.

 

Em sua decisão, a magistrada declarou a legalidade da prisão em flagrante, mas não viu necessidade de o

acusado continuar preso.

 

 

"A gravidade genérica do delito imputado ao autuado, bem como da existência de indícios de prova de autoria e

da materialidade do crime não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem

pública", disse a magistrada, acrescentando que seria incongruente a conversão da prisão em flagrante em

preventiva nesta fase inicial do procedimento.

 

 

 



A juíza disse, ainda, que o acusado se trata de pessoa primária, que não ostenta nenhum registro criminal em

seu desfavor, decidindo pela liberdade provisória com medidas cautelares.

 

 

Dentre as medidas está a determinação de o acusado se recolher ao domicílio a partir de 22h até 6h da manhã

do dia seguinte.

 

Confira a íntegra da decisão da juíza.
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No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para
interferir junto a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão.
Ele justifica que isso seria interessante politicamente, pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na

mão".

Ribamar Alves em audiência com Sarney Filho do dia 25 de maio 

Folha de São Paulo 

Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um "aceno" pelo prefeito de
Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo crime de estupro de uma
jovem de 18 anos.

 

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.

O "aceno" foi prometido por Sarney durante conserva em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio

(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,

delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto a

desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria

interessante politicamente, pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.

Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no

fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado e

explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves.

Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.

"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (?) lhe procurar. Quer

sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é, inclusive,

padrinho do irmão dele. Está numa situação? A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.

Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de Santa Inês.

"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto

contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou

[inaudível]", completou.

 

'PREFEITURA NA MÃO'

 



O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é presidente da Câmara de Vereadores

de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira? para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.

Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",

afirmou.

Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.

"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é

importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?"

Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho toma

conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [?] O senhor já perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno? Uma hora que você vier aí, você vem

com ele."

Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e retornaria

para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".

No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A decisão foi da

Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi justamente numa quinta-feira,

como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.

Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes da decisão do TJ.

A decisão de tirar Alves da cadeia foi do desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro, mediante a

assinatura de um termo de compromisso com medidas alternativas à prisão em regime fechado.
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Folha de São Paulo - Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um
"aceno" pelo prefeito de Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo
crime de estupro de uma jovem de 18 anos.

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.

O "aceno" foi prometido por Sarney durante conserva em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio
(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,
delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto
a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria
interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.
Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no
fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado
e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves.

Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.

"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (?) lhe procurar.
Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é,
inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação? A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.

Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de Santa Inês.

"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto
contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou
[inaudível]", completou.



'PREFEITURA NA MÃO'

O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é presidente da Câmara de Vereadores
de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira? para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.
Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",
afirmou.

Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.

"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é
importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?"

Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho
toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [?] O senhor já perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno? Uma hora que você vier aí, você vem
com ele."

Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e retornaria
para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".

No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A decisão foi da
Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi justamente numa quinta-feira,
como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.

Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes da decisão do TJ.
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MÁRCIO FALCÃO
AGUIRRE TALENTO

Folha – Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um "aceno" pelo
prefeito de Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo crime de
estupro de uma jovem de 18 anos.

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.

O "aceno" foi prometido por Sarney durante conversa em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio
(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,
delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto
a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria
interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.
Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no
fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado
e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves.

Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.

"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (...) lhe procurar.
Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é,
inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação... A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.

Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de Santa Inês.



"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto
contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou
[inaudível]", completou.

"PREFEITURA NA MÃO"

O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é presidente da Câmara de Vereadores
de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira... para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.
Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",
afirmou.

Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.

"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é
importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?"

Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho
toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [...] O senhor já perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno... Uma hora que você vier aí, você vem
com ele."

Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e retornaria
para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".

No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A decisão foi da
Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi justamente numa quinta-feira,
como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.

Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes da decisão do TJ.

OUTRO LADO

A defesa do ex-presidente José Sarney afirmou que ainda não teve acesso às gravações feitas pelo ex-presidente
da Transpetro. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou, no entanto, que não identificou
nos trechos relatados nenhum indício de conduta criminosa.

O ex-deputado Chiquinho Escórcio (PMDB-MA) afirmou inicialmente à reportagem que não se recordava da
conversa. Em um segundo contato, disse que na verdade foi procurado pela mulher do prefeito e por um
vereador da cidade em busca de um contato com Sarney para ajudá-lo.



Negou, porém, que tenha se encontrado com um desembargador que julgaria o caso de Ribamar Alves.

Escórcio disse que avisou Sarney do contato, mas que o ex-presidente estava adoentado e não pôde recebê-los.
Afirmou ainda que não tomou nenhuma medida para ajudar o prefeito. "O que eu poderia fazer?", disse.

Procurados, Alves e Franklin Seba não foram localizados pela reportagem para comentar o diálogo.
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Um acordo judicial firmado na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, do Fórum Desembargador Sarney Costa,
entre o Estado do Maranhão e a 14ª Promotoria de Justiça Especializada da Pessoa com Deficiência, permitirá
adequar, no prazo de um ano, os presídios São Luís 1 e 3, no Complexo de Penitenciário de Pedrinhas, às
normas de acessibilidade. O acordo foi selado em audiência de conciliação, nesta terça-feira (14), na presença
do juiz titular da unidade judiciária, Douglas de Melo Martins.

Pelo acordo, que resulta de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, o Estado do Maranhão se
compromete a regularizar uma série de itens de acessibilidade nos PSL 1 e 3, a começar pela demarcação de
uma vaga exclusiva para deficiente e outra para idoso no estacionamento, conforme as especificações
normativas. O acordo foi assinado pelo titular da 14ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, Ronald Pereira dos Santos, e o procurador geral do Estado, Rodrigo Maia.

O Estado fará também sinalização de rampas de acesso, sinalização podotátil de alerta e direcional até a
entrada principal das edificações; adequação do desnível entre os pisos interno e externo, por meio de rampa;
instalação de assento para banho no banheiro de acesso da área de detentos; adequação do calçamento para
garantir rota acessível na entrada e saída de veículos; instalação de barras de apoio no banheiro acessível e
viabilização do acesso de cadeirantes em visita.

O Estado do Maranhão se compromete ainda a apresentar, no prazo de 30 dias, projeto de construção do
presídio de segurança máxima a ser edificado ao lado do PSL3, com as adaptações necessárias ao acesso de
deficientes físicos.

Complexo de Pedrinhas – na Ação Civíl Pública movida pelo Ministério Público Estadual em março deste ano, o
promotor Ronald Pereira assinala que "todo o Complexo Penitenciário de Pedrinhas carece de obras de
acessibilidade urgentes" a fim de garantir o direito fundamental de locomoção aos presidiários, aos visitantes e
aos próprios agentes carcerários e administrativos das diferentes unidades prisionais de Pedrinhas.

O promotor lembra que em tratativas com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, esta
assegurou que o Presídio São Luís 3 "é local acessível, possuindo vagas para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida". A Secretaria informou também que havia um servidor com deficiência e três detentos em
iguais condições, sendo que nos últimos seis meses teriam passado pelo presídio cinco detentos portadores de
deficiência.

Vistoria técnica do Ministério Pública, realizada em março deste ano no referido presídio demonstrou que,
"embora obedecesse alguns parâmetros das normas de acessibilidade", restava a necessidade de intervenções
importantes, como adequações em rampa de acesso, sinalização podotátil, correção de desníveis, viabilização
de acesso de visitantes com deficiência ao presídio, instalações de corrimões, adaptações de banheiros e



demarcação de vagas de estacionamento, itens estes inseridos no acordo firmado entre as partes e homologado
por sentença pelo juiz Douglas Martins.

Em sua peça inicial o promotor Ronald Pereira assinala que o esforço para dotar o Complexo Penitenciário de
Pedrinhas vem sendo empreendido desde 2005, "sem nenhuma perspectiva de finalização pela via
administrativa", apesar de reiteradas tentativas de resolver o impasse em âmbito extrajudicial, inclusive com a
proposta de assinatura de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), que não se concretizou.
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Em gravação, Sarney disse que faria "aceno" a prefeito preso por estupro

Sarney prometeu fazer um " aceno" para Ribamar Alves depois que Chiquinho Escórcio pediu
para ele intervir no TJ para tirá-lo de Pedrinhas

MÁRCIO FALCÃO/AGUIRRE TALENTO

FOLHA DE SÃO PAULO

Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um "aceno" pelo prefeito de
Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo crime de estupro de uma
jovem de 18 anos.

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.

O "aceno" foi prometido por Sarney durante conserva em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio
(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,
delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto
a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria
interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.
Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no
fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado
e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves.

Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.



"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (...) lhe procurar.
Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é,
inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação... A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.

Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de Santa Inês.

"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto
contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou
[inaudível]", completou.

"PREFEITURA NA MÃO"

O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é presidente da Câmara de Vereadores
de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira... para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.
Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",
afirmou.

Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.

"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é
importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?"

Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho
toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [...] O senhor já perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno... Uma hora que você vier aí, você vem
com ele."

Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e retornaria
para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".

No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A decisão foi da
Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi justamente numa quinta-feira,
como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.

Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes da decisão do TJ.

OUTRO LADO

A defesa do ex-presidente José Sarney afirmou que ainda não teve acesso às gravações feitas pelo ex-presidente
da Transpetro. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou, no entanto, que não identificou



nos trechos relatados nenhum indício de conduta criminosa.

O ex-deputado Chiquinho Escórcio (PMDB-MA) afirmou inicialmente à reportagem que não se recordava da
conversa. Em um segundo contato, disse que na verdade foi procurado pela mulher do prefeito e por um
vereador da cidade em busca de um contato com Sarney para ajudá-lo.

Negou, porém, que tenha se encontrado com um desembargador que julgaria o caso de Ribamar Alves.

Escórcio disse que avisou Sarney do contato, mas que o ex-presidente estava adoentado e não pôde recebê-los.
Afirmou ainda que não tomou nenhuma medida para ajudar o prefeito. "O que eu poderia fazer?", disse.

Procurados, Alves e Franklin Seba não foram localizados pela reportagem para comentar o diálogo.
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Folha de São Paulo

Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um "aceno" pelo prefeito de
Santa Inês (MA), Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo crime de estupro de uma
jovem de 18 anos.

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.

O "aceno" foi prometido por Sarney durante conserva em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio
(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,
delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto
a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria
interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.
Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no
fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado
e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves.

Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.

"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (?) lhe procurar.
Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é,
inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação? A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.

Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de Santa Inês.

"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto
contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou
[inaudível]", completou.

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1781878-em-gravacao-sarney-disse-que-faria-aceno-a-prefeito-preso-por-estupro.shtml


'PREFEITURA NA MÃO'

O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é presidente da Câmara de Vereadores
de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira? para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.
Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",
afirmou.

Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.

"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é
importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?"

Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho
toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [?] O senhor já perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno? Uma hora que você vier aí, você vem
com ele."

Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e retornaria
para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".

No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A decisão foi da
Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi justamente numa quinta-feira,
como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.

Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes da decisão do TJ.
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Após pedido de um aliado, o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) prometeu fazer um "aceno" pelo prefeito de
Santa Inês (MA) Ribamar Alves, que foi preso em flagrante, no dia 29 de janeiro, pelo crime de estupro de uma
jovem de 18 anos.

Alves ficou quase um mês no Presídio de Pedrinhas (MA), conhecido pelas constantes rebeliões violentas.

O "aceno" foi prometido por Sarney durante conversa em sua casa com o ex-deputado Chiquinho Escórcio
(PMDB-MA), aliado do ex-presidente. O diálogo foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado,
delator da Operação Lava Jato.

No áudio feito em fevereiro e obtido pela Folha, Chiquinho disse querer o apoio de Sarney para interferir junto
a desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão para tirar Alves da prisão. Ele justifica que isso seria
interessante politicamente pois eles teriam, com isso, a prefeitura "na mão".

Sarney e Machado conversavam sobre a Lava Jato quando foram interrompidos pela chegada do ex-deputado.
Machado lia para Sarney o pedido de busca e apreensão do qual foi alvo em um desdobramento da operação no
fim do ano passado.

Considerado integrante da tropa de choque de Sarney, Chiquinho não se intimidou com a presença de Machado
e explicou seu plano. Ele afirmou ainda que o procurou a pedido da família de Alves.

Ele inicia a fala dizendo que reconhece o ressentimento entre Sarney e Alves, mas faz um apelo.

"Eu trouxe um assunto aí que é político lá do Maranhão. Ribamar Alves está preso. Mandou (...) lhe procurar.
Quer sentar no seu colo, pedir perdão, fez tanta injustiça com o senhor, o senhor foi amigo do pai dele, é,
inclusive, padrinho do irmão dele. Está numa situação... A mulher dele quer vir aqui", afirmou o ex-deputado.

Na sequência, Chiquinho disse que já tinha desenhado a estratégia para ajudar o prefeito de Santa Inês.

"Eu já tenho a saída toda pontilhada. Quem são os nossos amigos e tal. Temos um voto [a favor] e um voto
contra. Está faltando um voto. Vou almoçar agora com o desembargador que pode ser esse desembargador ou
[inaudível]", completou.



'PREFEITURA NA MÃO'

O ex-deputado disse que iria fazer as tratativas com Franklin Seba, que é presidente da Câmara de Vereadores
de Santa Inês e aliado do prefeito que fora preso.

"Como o negócio é na quinta-feira... para ver como a gente faz. Eu sei que o senhor tem coração deste tamanho.
Aí eu disse, acho até que é interessante politicamente porque nós podemos ter aquela prefeitura na mão",
afirmou.

Chiquinho pede uma posição de Sarney sobre o caso. "O que eu puder ajudar, eu ajudo", disse o ex-presidente.

"Ele [Seba] quer saber se o senhor recebe para conversar essa ladainha toda com o senhor. Acho que é
importante. Ele veio do Maranhão por conta disso", reforçou.

Sarney questionou: "Para conversar comigo?"

Chiquinho explicou a posição. "É, eu venho com ele. Converso com o senhor e o senhor diz que o Chiquinho
toma conta. Eu tenho a saída tanto lá como aqui. [...] O senhor já perdoou tanta gente."

"Eu não tenho nada disso", disparou o ex-presidente. "Posso fazer aceno... Uma hora que você vier aí, você vem
com ele."

Animado, Chiquinho deixou a conversa sustentando que iria para o almoço com o desembargador e retornaria
para a casa de Sarney e afirmou: "já viu né, é desse jeito. Um beijão no coração".

No dia 25 de fevereiro, Alves passou a cumprir pena alternativa em substituição à prisão. A decisão foi da
Segunda Câmara Criminal do TJ do Maranhão por 2 votos a 1. O julgamento foi justamente numa quinta-feira,
como havia dito o ex-deputado na conversa com Sarney.

Segundo procuradores, o diálogo gravado por Sérgio Machado teria ocorrido dois dias antes da decisão do TJ.

OUTRO LADO

A defesa do ex-presidente José Sarney afirmou que ainda não teve acesso às gravações feitas pelo ex-presidente
da Transpetro. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou, no entanto, que não identificou
nos trechos relatados nenhum indício de conduta criminosa.

O ex-deputado Chiquinho Escórcio (PMDB-MA) afirmou inicialmente à reportagem que não se recordava da
conversa. Em um segundo contato, disse que na verdade foi procurado pela mulher do prefeito e por um
vereador da cidade em busca de um contato com Sarney para ajudá-lo.

Negou, porém, que tenha se encontrado com um desembargador que julgaria o caso de Ribamar Alves.

Escórcio disse que avisou Sarney do contato, mas que o ex-presidente estava adoentado e não pôde recebê-los.
Afirmou ainda que não tomou nenhuma medida para ajudar o prefeito. "O que eu poderia fazer?", disse.



Procurados, Alves e Franklin Seba não foram localizados pela reportagem para comentar o diálogo. 
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Na área do sucatão, os policiais encontraram dois veículos roubados no domingo (05). O veículo Corso, placa
OIW-310, foi roubado no bairro Mata de Itapera, em São José de Ribamar. Já o Agile, placa OJE-9320, foi
roubado no bairro Madre Deus, em São Luís.
Uma operação da Polícia Civil, por intermédio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic),
prendeu em flagrante delito, na manhã desta quarta-feira (15), Fábio Machado Ferraz, 44 anos, acusado de
crime de receptação qualificada. Ele é proprietário do 'Sucatão Brasil' localizado na Avenida Casemiro Júnior, 
bairro Anil, em São Luís. Na área do sucatão, os policiais encontraram dois veículos roubados no domingo (05).
O veículo Corsa, placa OIW-310, foi roubado no bairro Mata de Itapera, em São José de Ribamar. Já o  Agile,
placa OJE-9320, foi roubado no bairro Madre Deus, em São Luís. Os veículos já estavam desmanchados e as
peças expostas à venda.

No local ainda foram encontradas centenas de peças provenientes de veículos roubados e somente com a
realização da perícia criminal é possível se chegar à procedência dos mesmos.

Alvará de Soltura

De imediato, a polícia solicitou a prisão preventiva de Fábio Machado Ferraz. Mesmo sem ser levado à
audiência de custódia, o acusado foi beneficiado com um Alvará de Soltura e vai deixar a cadeia imediatamente.
A decisão foi da juíza Ana Célia Santana, titular da 5ª Vara Criminal.

sua decisão, a magistrada declarou a legalidade da prisão em flagrante, mas não viu necessidade de o acusado
continuar preso. "A gravidade genérica do delito imputado ao autuado, bem como da existência de indícios de
prova de autoria e da materialidade do crime não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para
garantia da ordem pública", disse a magistrada, acrescentando que seria incongruente a conversão da prisão
em

flagrante em preventiva nesta fase inicial do procedimento.

A juíza disse, ainda, que o acusado se trata de pessoa primária, que não ostenta nenhum registro criminal em
seu desfavor, decidindo pela liberdade provisória com medidas cautelares.

Dentre as medidas está a determinação de o acusado se recolher ao domicílio a partir de 22h até 6h da manhã
do dia
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Atendendo pedido do Ministério Público do Maranhão, feito em Ação Civil Pública, a Justiça proferiu sentença,
em 10 de março, condenando o Estado do Maranhão a efetuar o enquadramento das águas da barragem do
Bacanga, plano de manejo para a renovação constante das águas e plano de contingência que determine o
funcionamento permanente das comportas.

Conforme a Resolução nº 357/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), o enquadramento
estabelece o nível de qualidade das águas a ser alcançado ou mantido ao longo do tempo.

Barragem do Bacanga

As medidas devem ser adotadas em conformidade com a referida Resolução. Ajuizou a manifestação ministerial
o promotor de justiça Luís Fernando Cabral Barreto Júnior. Proferiu a sentença o juiz Douglas de Melo Martins.

Foi concedido prazo de 90 dias para a entrega do cronograma das atividades de realização do enquadramento.
No período máximo de um ano, o Estado deve assegurar o pleno funcionamento das comportas. A Justiça
também estabeleceu pagamento de multa diária no valor de R$ 3 mil em caso de descumprimento da decisão, a
ser revertido para o Fundo Federal dos Direitos Difusos.

Consta na ação do MPMA que, conforme provas coletadas por meio de inquérito civil, a barragem do Bacanga
sofre com o contínuo despejo in natura de grande volume de esgoto doméstico e de lixo. Por conta disso, é
constante a morte de diversas espécies de animais aquáticos, causada pela insuficiência de oxigênio e pelo
acúmulo de matéria orgânica na superfície.

Para o juiz, a omissão do Estado do Maranhão no cumprimento do dever de proceder ao enquadramento das
águas do Bacanga obstrui a aferição do real nível de poluição do rio.

POLUIÇÃO

Conforme relatório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema), o rio Bacanga é
diariamente utilizado como destino de esgotos, não estando de acordo com os padrões da Organização Mundial
de Saúde (OMS). Segundo o documento, suas águas são consideradas impróprias para uso recreativo e
produção de alimentos.

Os técnicos da Sema constataram presença de resíduos sólidos dispostos de maneira inadequada às margens do
rio, bem como problemas estruturais nas comportas da barragem.



Laudo sobre qualidade microbiológica das águas e do pescado do estuário do rio Bacanga expedido pelo
Departamento de Oceanografia e Liminologia, Laboratório de Hidrobiologia (Labohidro) e Departamento de
Tecnologia Química da Universidade Federal do Maranhão constatou um alto índice de coliformes fecais nas
águas e pescados do estuário, implicando um elevado potencial de risco para a saúde pública.

Já o relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apontou
que a não abertura da comporta principal da barragem provoca a morte de grande quantidade de peixes no rio,
porque impede a entrada da água da maré e a vazão da água doce.

(MPMA)
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O uso de tornozeleira eletrônica para monitorar o cumprimento de medidas cautelares e o uso do botão do
pânico para resguardar a segurança de vítimas de violência doméstica passaram a ser uma realidade na última
segunda-feira (13), na 2ª Vara da comarca da Grajaú.

Durante audiência realizada pelo juiz Alessandro Arrais Pereira (titular da 2ª Vara de Grajaú), dois réus 
assinaram termo de aceitação para uso do aparelho, além do termo de compromisso, no qual se submetem ao
fiel cumprimento das medidas cautelares impostas, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Na mesma data, o juiz determinou a entrega do botão do pânico a  uma jovem indígena Guajajara,  vítima de
violência doméstica cometida pelo seu companheiro. Na decisão o magistrado concedeu liberdade ao agressor,
mas determinou o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, a distância mínima de 200 metros da
ofendida, a ser monitorado pelo por meio do  dispositivo eletrônico.

"O uso dos dispositivos eletrônicos  constitui em uma liberdade vigiada, alternativa à prisão preventiva,
contribuindo, portanto, para diminuir a população de presos provisórios, bem como um instrumento para
melhor fiscalização do Estado quanto ao fiel cumprimento das medidas judiciais impostas", informou o juiz da
comarca.

Os beneficiados por tais medidas cautelares preencheram os requisitos legais para revogação das prisões,
cabendo, conforme legislação vigente, a aplicação das medidas substitutivas de prisão. No caso de
descumprimento das medidas, haverá a imediata revogação da liberdade provisória dos acusados beneficiados.

A Secretaria de Estado e Administração Penitenciária (Sejap), órgão responsável pela regularidade do
monitoramento, garantiu o envio dos equipamentos eletrônicos somente a partir desta quarta-feira (15).

O post Comarca de Grajaú inaugura uso do botão do pânico e tornozeleira em cumpridores de medida cautelar
apareceu primeiro em O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/justica/comarca-de-grajau-inaugura-uso-do-botao-do-panico-e-tornozeleira-em-cumpridores-de-medida-cautelar/
http://www.oquartopoder.com

