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O presidente do TJMA recebeu os vereadores Astro de Ogum (presidente). Osmar Filho
(vice-presidente) e a jornalista Itamargareth Correia Lima, diretora de comunicação do legislativo
municipal, em seu gabinete no Palácio da Justiça

               O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Cunha, recebeu
nesta terça-feira (15), em seu gabinete, o presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum.

              Acompanhado do vice-presidente do Legislativo Municipal, vereador Osmar Filho, e da diretora de
Comunicação, Itamargarethe Corrêa Lima, o parlamentar formulou convite oficial ao presidente da Corte
estadual de Justiça para participar da solenidade de abertura do I Seminário de Gestores das Câmaras
Municipais, a ser realizado no dia 23 deste mês, a partir das 9h, no Rio Poty Hotel.

             O presidente do TJMA agradeceu o convite e disse ser sempre uma satisfação receber o presidente do
Parlamento Municipal, estabelecendo uma comunhão de entendimento institucional entre os poderes.

            Na ocasião, foi definida a participação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca da Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, no seminário, proferindo palestra sobre "O Poder
Judiciário e o Julgamento das Ações de Improbidade Administrativa no Âmbito Municipal".

             O seminário - que já tem a confirmação de 190 presidentes de Câmaras Municipais - conta com a
parceria do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Procuradoria Geral da Câmara
Municipal de São Luís.

             No evento, serão proferidas palestras sobre "O sistema orçamentário e a LRF", com o procurador
legislativo da Câmara de São Luís, Samuel de Miranda Melo; "Controle Preventivo do TCE", a ser ministrada
pelo presidente do TCE, José de Ribamar Caldas Furtado; e "O julgamento de Contas pelas Câmaras
Municipais", tendo como expositor o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Aluguel e reforma de clínica particular fechada é
mais um escândalo nacional do governo Flávio
Dino
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Reforma da Clínica Eldorado pelo governo Flávio Dino foi abordada por este blog há dois meses

O aluguel e a reforma de uma clínica particular que até hoje não atendeu um único paciente, pelo governo
Flávio Dino (PCdoB), ganhou repercussão, hoje, no Bom Dia Brasil, da Rede Globo. O caso foi chamado de
"surreal" pela apresentadora Ana Paula Araújo. Ao comentar o fato, o jornalista Chico Pinheiro, que divide a
bancada com Ana Paula, disse que esperava que "as mudanças no Maranhão levassem a alguma novidade".

O telejornal exibiu reportagem da TV Mirante que apresentou detalhes sobre mais esse escândalo da gestão
comunista. O contrato de aluguel da Clínica Eldorado, localizada no Jardim Eldorado, bairro de classe alta
vizinho ao Turu, foi firmado sem licitação e já resultou em um gasto de quase R$ 1 milhão em um ano. A valor
da reforma quase chegou a igual cifra.

Favorecimento?

A Clínica Eldorado pertence à família da assessora jurídica da Secretaria de Estado da Saúde (SES), nomeada
por Flávio Dino em 27 de fevereiro de 2015. Ela vem a ser filha da pediatra Ideni Viana de Carvalho, sócia
majoritária da clínica. Também é filha do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, que chegou a responder
processo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na época em que era sócio da Clínica Eldorado. A ação foi a
ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, mas o processo foi arquivado.

Em nota, o magistrado informou que repassou a sociedade da clínica para um filho e que se afastou
completamente da empresa. Afirmou ainda que não tem relação com o governo atual, nem envolvimento com a
Clínica Eldorado e o Estado do Maranhão e nenhuma influência sobre o cargo comissionado exercido pela filha
no governo.

Antecedente

Antes, já havia veiculado matéria produzida pela emissora sobre a instalação de uma unidade da Funac em um
prédio pertencente a servidor do governo filiado ao PCdoB, mesmo partido de Flávio Dino, ocupante de alto
cargo na Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap). O episódio ficou conhecido como "aluguel
camarada".

Com o escândalo, o dono do imóvel foi exonerado e o contrato de locação firmado pelo Estado com o comunista



teve seu prazo limitado a 30 de dezembro deste ano, graças a um acordo judicial. Assista à matéria veiculada
pelo "Bom Dia Brasil":
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Evento levará informações a vereadores sobre prestação de contas
de gestores

Presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, reebe o presidente da Câmara, Astro de
Ogum, e vice-presidente, Osmar Filho

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum (PR), esteve no Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) nessa terça-feira (15) para convidar o presidente da Corte estadual de Justiça,
desembargador Cleones Cunha, para participar da solenidade de abertura do I Seminário de Gestores das
Câmaras Municipais, no próximo dia 23 deste mês, às 9h, no Rio Poty Hotel.

O chefe do legislativo ludovicense que estava acompanhado do vice-presidente da Câmara, vereador Osmar
Filho (PDT), e da diretora de Comunicação, Itamargarethe Corrêa Lima, explicou a iniciativa do evento que tem
o propósito de levar informações aos parlamentares para que estes comecem a julgar as contas de prefeitos.

"Estamos aqui para formular pessoalmente o convite oficial ao desembargador Cleones Cunha, pois a parceria
do Tribunal de Justiça do Maranhão na realização do seminário é de fundamental importância", declarou Astro
de Ogum.

Comunhão institucional

O presidente do TJMA agradeceu o convite e disse ser sempre uma satisfação receber o presidente do
Parlamento Municipal, estabelecendo uma comunhão de entendimento institucional entre os poderes.

Durante a visita, foi definida a participação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca
da Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, no seminário, proferindo palestra sobre "O Poder Judiciário e o
Julgamento das Ações de Improbidade Administrativa no Âmbito Municipal".

A iniciativa que conta com a parceria do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e
Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Luís, pretende reunir os 217 presidentes de Câmaras
Municipais do Maranhão, sendo que destes 190 já confirmaram presença.



No evento, serão proferidas palestras sobre "O sistema orçamentário e a LRF", com o procurador legislativo da
Câmara de São Luís, Samuel de Miranda Melo; "Controle Preventivo do TCE", a ser ministrada pelo presidente
do TCE, José de Ribamar Caldas Furtado; e "O julgamento de Contas pelas Câmaras Municipais", tendo como
expositor o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.12:26 16/08/2017.

O post Astro de Ogum convida presidente do TJMA para Seminário de Câmaras Municipais apareceu primeiro
em Daniel Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2017/08/16/astro-de-ogum-convida-presidente-do-tjma-para-seminario-de-camaras-municipais/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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Foi destaque no Bom Dia Brasil desta quarta-feira (16), a reportagem sobre uma clínica alugada pelo Governo
do Maranhão que já custou aos cofres públicos cerca de 1 milhão de reais. O prédio que foi alugado em agosto
de 2016, está fechado e nunca atendeu nenhum paciente.

O repórter Alex Barbosa mostra que a Clínica Eldorado pertence à família de Janyr Carvalho de Araújo, que foi
nomeada como assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Saúde. O local foi alugado para ser um centro de
traumatologia e ortopedia e seu aluguel custa mensalmente aos cofres públicos, R$ 90 mil reais e anualmente,
chega a R$ 1 milhão e 80 mil reais.

No imóvel, o Governo já gastou cerca de R$ 903 mil reais com uma reforma do prédio que nunca funcionou.

 

A Clínica Eldorado tem como sócia majoritária a mãe de Janyr, a pediatra Ideni Viana de Carvalho. O pai da
assessora, o desembargador Jaime Ferreira de Araújo já foi sócio do local e chegou a responder um processo no
Conselho Nacional de Justiça.

Em 2009, a Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) questionou a legalidade de um
desembargador ter a sociedade em uma empresa. Após o episódio, o desembargador transferiu a sociedade
para um dos filhos e o processo foi arquivado.

Em nota, o desembargador Jaime Ferreira de Araújo afirmou que se afastou completamente da empresa e que
não possui nenhuma relação com o governo atual nem a Clínica Eldorado. Ele ainda reiterou que não tem
nenhuma influência sobre o cargo comissionado que é exercido pela filha.
 
No Twitter, o governador Flávio Dino (PCdoB) colocou em "dúvida", a isenção da matéria veiculada e
repercutida nacionalmente pelo Bom Dia Brasil da Rede Globo. 
 
"Para quem não sabe, a Globo no Maranhão é de Sarney, que produz essas matérias 'isentas' sobre nosso
governo", escreveu.
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O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), desembargador Cleones Cunha, recebeu nesta
terça-feira (15), em seu gabinete, o presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum.

Acompanhado do vice-presidente do Legislativo Municipal, vereador Osmar Filho, e da diretora de
Comunicação, Itamargarethe Corrêa Lima, o parlamentar formulou convite oficial ao presidente da Corte
estadual de Justiça para participar da solenidade de abertura do I Seminário de Gestores das Câmaras
Municipais, a ser realizado no dia 23 deste mês, a partir das 9h, no Rio Poty Hotel.

O presidente do TJ-MA agradeceu o convite e disse ser sempre uma satisfação receber o presidente do
Parlamento Municipal, estabelecendo uma comunhão de entendimento institucional entre os poderes.

Na ocasião, foi definida a participação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, no seminário, proferindo palestra sobre "O Poder Judiciário e o
Julgamento das Ações de Improbidade Administrativa no Âmbito Municipal".

O seminário - que já tem a confirmação de 190 presidentes de Câmaras Municipais - conta com a parceria do
Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Procuradoria Geral da Câmara Municipal
de São Luís.

No evento, serão proferidas palestras sobre "O sistema orçamentário e a LRF", com o procurador legislativo da
Câmara de São Luís, Samuel de Miranda Melo; "Controle Preventivo do TCE", a ser ministrada pelo presidente
do TCE, José de Ribamar Caldas Furtado; e "O julgamento de Contas pelas Câmaras Municipais", tendo como
expositor o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.

(Informações do TJ-MA)
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Vereador Astro de Ogum, Osmar Filho e Itamargarethe Corrêa foram recebidos pelo presidente do TJMA
Cleones Cunha

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Cleones Cunha, recebeu nesta
terça-feira (15), em seu gabinete, o presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum.

Acompanhado do vice-presidente do Legislativo Municipal, vereador Osmar Filho, e da diretora de
Comunicação, Itamargarethe Corrêa Lima, o parlamentar formulou convite oficial ao presidente da Corte
estadual de Justiça para participar da solenidade de abertura do I Seminário de Gestores das Câmaras
Municipais, a ser realizado no dia 23 deste mês, a partir das 9h, no Rio Poty Hotel.

O presidente do TJMA agradeceu o convite e disse ser sempre uma satisfação receber o presidente do
Parlamento Municipal, estabelecendo uma comunhão de entendimento institucional entre os poderes.

Na ocasião, foi definida a participação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, no seminário, proferindo palestra sobre "O Poder Judiciário e o
Julgamento das Ações de Improbidade Administrativa no Âmbito Municipal".

O seminário - que já tem a confirmação de 190 presidentes de Câmaras Municipais - conta com a parceria do
Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Procuradoria Geral da Câmara Municipal
de São Luís.

No evento, serão proferidas palestras sobre "O sistema orçamentário e a LRF", com o procurador legislativo da
Câmara de São Luís, Samuel de Miranda Melo; "Controle Preventivo do TCE", a ser ministrada pelo presidente
do TCE, José de Ribamar Caldas Furtado; e "O julgamento de Contas pelas Câmaras Municipais", tendo como
expositor o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.

O post TJMA recebe visita do presidente da Câmara Municipal de São Luís apareceu primeiro em Blog do
Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/08/tjma-recebe-visita-do-presidente-da-camara-municipal-de-sao-luis/
http://www.ma10.com.br/minard
http://www.ma10.com.br/minard


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DESEMBARGADOR
16/08/2017 - BLOG DO NETO FERREIRA 
NEUTRA
Clínica alugada pelo governo Flávio Dino é destaque no Bom Dia Brasil

Pag.: 7

Clínica alugada pelo governo Flávio Dino é
destaque no Bom Dia Brasil

16/08/2017 09:57:37

Foi destaque no Bom Dia Brasil desta quarta-feira (16), a reportagem sobre uma clínica alugada pelo Governo
do Maranhão que já custou aos cofres públicos cerca de 1 milhão de reais. O prédio que foi alugado em agosto
de 2016, está fechado e nunca atendeu nenhum paciente.

O repórter Alex Barbosa mostra que a Clínica Eldorado pertence à família de Janyr Carvalho de Araújo, que foi
nomeada como assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Saúde. O local foi alugado para ser um centro de
traumatologia e ortopedia e seu aluguel custa mensalmente aos cofres públicos, R$ 90 mil reais e anualmente,
chega a R$ 1 milhão e 80 mil reais.

Apesar da boa estrutura do imóvel, o Governo já gastou cerca de R$ 903 mil reais com uma reforma do prédio
que nunca funcionou.

A Clínica Eldorado tem como sócia majoritária a mãe de Janyr, a pediatra Ideni Viana de Carvalho. O pai da
assessora, o desembargador Jaime Ferreira de Araújo já foi sócio do local e chegou a responder um processo no
Conselho Nacional de Justiça.

Em 2009, a Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) questionou a legalidade de um
desembargador ter a sociedade em uma empresa. Após o episódio, o desembargador transferiu a sociedade
para um dos filhos e o processo foi arquivado.

Em nota, o desembargador Jaime Ferreira de Araújo afirmou que se afastou completamente da empresa e que
não possui nenhuma relação com o governo atual nem a Clínica Eldorado. Ele ainda reiterou que não tem
nenhuma influência sobre o cargo comissionado que é exercido pela filha.

Com informações do G1,MA
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Foi destaque no Bom Dia Brasil desta quarta-feira (16), a reportagem sobre uma clínica alugada pelo Governo
do Maranhão que já custou aos cofres públicos cerca de 1 milhão de reais. O prédio que foi alugado em agosto
de 2016, está fechado e nunca atendeu nenhum paciente.

O repórter Alex Barbosa mostra que a Clínica Eldorado pertence à família de Janyr Carvalho de Araújo, que foi
nomeada como assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Saúde. O local foi alugado para ser um centro de
traumatologia e ortopedia e seu aluguel custa mensalmente aos cofres públicos, R$ 90 mil reais e anualmente,
chega a R$ 1 milhão e 80 mil reais.

Apesar da boa estrutura do imóvel, o Governo já gastou cerca de R$ 903 mil reais com uma reforma do prédio
que nunca funcionou.

A Clínica Eldorado tem como sócia majoritária a mãe de Janyr, a pediatra Ideni Viana de Carvalho. O pai da
assessora, o desembargador Jaime Ferreira de Araújo já foi sócio do local e chegou a responder um processo no
Conselho Nacional de Justiça.

Em 2009, a Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) questionou a legalidade de um
desembargador ter a sociedade em uma empresa. Após o episódio, o desembargador transferiu a sociedade
para um dos filhos e o processo foi arquivado.

Em nota, o desembargador Jaime Ferreira de Araújo afirmou que se afastou completamente da empresa e que
não possui nenhuma relação com o governo atual nem a Clínica Eldorado. Ele ainda reiterou que não tem
nenhuma influência sobre o cargo comissionado que é exercido pela filha.

Com informações do G1,MA
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O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum (PR), esteve no Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) nessa terça-feira (15) para convidar o presidente da Corte estadual de Justiça,
desembargador Cleones Cunha, para participar da solenidade de abertura do I Seminário de Gestores das
Câmaras Municipais, no próximo dia 23 deste mês, às 9h, no Rio Poty Hotel.

O chefe do legislativo ludovicense que estava acompanhado do vice-presidente da Câmara, vereador Osmar
Filho (PDT), e da diretora de Comunicação, Itamargarethe Corrêa Lima, explicou a iniciativa do evento que tem
o propósito de levar informações aos parlamentares para que estes comecem a julgar as contas de prefeitos.

"Estamos aqui para formular pessoalmente o convite oficial ao desembargador Cleones Cunha, pois a parceria
do Tribunal de Justiça do Maranhão na realização do seminário é de fundamental importância", declarou Astro
de Ogum.

O presidente do TJMA agradeceu o convite e disse ser sempre uma satisfação receber o presidente do
Parlamento Municipal, estabelecendo uma comunhão de entendimento institucional entre os poderes.

Durante a visita, foi definida a participação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca
da Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, no seminário, proferindo palestra sobre "O Poder Judiciário e o
Julgamento das Ações de Improbidade Administrativa no Âmbito Municipal".

A iniciativa que conta com a parceria do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e
Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Luís, pretende reunir os 217 presidentes de Câmaras
Municipais do Maranhão, sendo que destes 190 já confirmaram presença.

No evento, serão proferidas palestras sobre "O sistema orçamentário e a LRF", com o procurador legislativo da
Câmara de São Luís, Samuel de Miranda Melo; "Controle Preventivo do TCE", a ser ministrada pelo presidente
do TCE, José de Ribamar Caldas Furtado; e "O julgamento de Contas pelas Câmaras Municipais", tendo como
expositor o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.
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JURISPRUDÊNCIA: TJMA decide pela admissibilidade de IRDR sobre empréstimos consignados

Com a decisão, o desembargador Jaime Araújo determinou a suspensão de todos os processos pendentes em
trâmite no Maranhão que contenham controvérsia sobre o tema.

Desembargador Jaime Araújo

O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) decidiu – por maioria – pela admissibilidade do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre o tema geral dos empréstimos consignados referentes à
jurisdição no Estado do Maranhão, nos termos do voto do desembargador Jaime Araujo.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido pelo Colegiado visa à formação de tese jurídica
sobre quem possui o ônus da prova, em especial a responsabilidade de apresentar o contrato, a planilha, o
extrato bancário e custear a perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos dos processos que tratam
do tema.
Visa também estabilizar jurisprudência para definir se é cabível a condenação em repetição de indébito, danos
morais e multa diária; se deve ser respeitada a margem de reserva de 30% do valor do benefício e o limite de
seis contratações pelos beneficiários dos empréstimos, bem como se somente poderá haver descontos com
prévia autorização do titular do benefício.
Uma questão que também requer uniformização de entendimento no Incidente diz respeito aos requisitos para
contratação de empréstimos consignados por pessoas analfabetas, à necessidade de utilização de procuração
pública e à possibilidade de haver empréstimos rotativos ou indeterminados e contratação de empréstimos
mediante cartão de crédito.
Outro entendimento a ser definido no mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é se pode ser
feito o bloqueio das operações de empréstimos consignados nos terminais de autoatendimento bancário ou se
os respectivos empréstimos deverão ser realizados junto aos representantes legais das instituições financeiras.
Com a decisão do Plenário do TJMA, o desembargador Jaime Araujo determinou a suspensão de todos os
processos pendentes – individuais e coletivos – em trâmite no Maranhão, em  1º e 2º Graus, além de juizados
especiais, que contenham controvérsia sobre o tema.
SEGURANÇA JURÍDICA – O cabimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ocorre nos casos
onde seja observado o risco de controvérsia no julgamento de demandas que versem sobre questão de direito e
nas demandas em que haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, conforme enunciam os incisos dos
artigos 976 e 987 do novo Código de Processo Civil.
O Tribunal de Justiça terá o prazo máximo de um ano para julgar o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas. O julgamento definirá a tese jurídica que será aplicada em relação à questão debatida. O
entendimento da Corte deverá ser aplicado a todos os processos referentes ao tema no âmbito da Justiça
maranhense, assegurando tratamento igualitário para todos os envolvidos.
O resultado do julgamento vai orientar a forma como os juízes de 1º Grau deverão julgar, aplicando o padrão
decisório estabelecido. Ou seja, o julgado da Justiça de 2º Grau firmará um “processo-modelo” que atingirá todo
o raio de processos suspensos pela existência do IRDR.
As questões de direito submetidas ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas constarão de banco
eletrônico de dados do Tribunal de Justiça do Maranhão e de cadastro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
de modo a permitir a identificação dos processos alcançados pela admissibilidade do incidente.
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Evento levará informações a vereadores sobre prestação de contas
de gestores

Presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, reebe o presidente da
Câmara, Astro de Ogum, e vice-presidente, Osmar Filho
O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum (PR), esteve no
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) nessa terça-feira (15) para convidar o presidente da
Corte estadual de Justiça, desembargador Cleones Cunha, para participar da solenidade de
abertura do I Seminário de Gestores das Câmaras Municipais, no próximo dia 23 deste mês,
às 9h, no Rio Poty Hotel.
O chefe do legislativo ludovicense que estava acompanhado do vice-presidente da Câmara,
vereador Osmar Filho (PDT), e da diretora de Comunicação, Itamargarethe Corrêa Lima,
explicou a iniciativa do evento que tem o propósito de levar informações aos parlamentares
para que estes comecem a julgar as contas de prefeitos.
"Estamos aqui para formular pessoalmente o convite oficial ao desembargador Cleones
Cunha, pois a parceria do Tribunal de Justiça do Maranhão na realização do seminário é de
fundamental importância", declarou Astro de Ogum.
Comunhão institucional
O presidente do TJMA agradeceu o convite e disse ser sempre uma satisfação receber o
presidente do Parlamento Municipal, estabelecendo uma comunhão de entendimento
institucional entre os poderes.
Durante a visita, foi definida a participação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, no seminário,
proferindo palestra sobre "O Poder Judiciário e o Julgamento das Ações de Improbidade
Administrativa no Âmbito Municipal".
A iniciativa que conta com a parceria do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de
Contas do Estado e Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Luís, pretende reunir os
217 presidentes de Câmaras Municipais do Maranhão, sendo que destes 190 já confirmaram
presença.
No evento, serão proferidas palestras sobre "O sistema orçamentário e a LRF", com o
procurador legislativo da Câmara de São Luís, Samuel de Miranda Melo; "Controle
Preventivo do TCE", a ser ministrada pelo presidente do TCE, José de Ribamar Caldas



Furtado; e "O julgamento de Contas pelas Câmaras Municipais", tendo como expositor o
procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.12:26 16/08/2017.
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Presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha, reebe o presidente da
Câmara, Astro de Ogum, e vice-presidente, Osmar Filho
O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum (PR), esteve no
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) nessa terça-feira (15) para convidar o presidente da
Corte estadual de Justiça, desembargador Cleones Cunha, para participar da solenidade de
abertura do I Seminário de Gestores das Câmaras Municipais, no próximo dia 23 deste mês, às
9h, no Rio Poty Hotel.
O chefe do legislativo ludovicense que estava acompanhado do vice-presidente da Câmara,
vereador Osmar Filho (PDT), e da diretora de Comunicação, Itamargarethe Corrêa Lima,
explicou a iniciativa do evento que tem o propósito de levar informações aos parlamentares
para que estes comecem a julgar as contas de prefeitos.
“Estamos aqui para formular pessoalmente o convite oficial ao desembargador Cleones Cunha,
pois a parceria do Tribunal de Justiça do Maranhão na realização do seminário é de
fundamental importância”, declarou Astro de Ogum.
Comunhão institucional
 

O presidente do TJMA agradeceu o convite e disse ser sempre uma satisfação receber o
presidente do Parlamento Municipal, estabelecendo uma comunhão de entendimento
institucional entre os poderes.
Durante a visita, foi definida a participação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, no seminário, proferindo
palestra sobre “O Poder Judiciário e o Julgamento das Ações de Improbidade Administrativa no
Âmbito Municipal”.
 

A iniciativa que conta com a parceria do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de
Contas do Estado e Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Luís, pretende reunir os
217 presidentes de Câmaras Municipais do Maranhão, sendo que destes 190 já confirmaram
presença.
 

No evento, serão proferidas palestras sobre “O sistema orçamentário e a LRF”, com o
procurador legislativo da Câmara de São Luís, Samuel de Miranda Melo; “Controle Preventivo
do TCE”, a ser ministrada pelo presidente do TCE, José de Ribamar Caldas Furtado; e “O
julgamento de Contas pelas Câmaras Municipais”, tendo como expositor o procurador-geral de
Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.
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O prefeito do município de Santa Rita, Hilton Gonçalo de Sousa, e a chefe do Executivo Municipal de Bacabeira,
Fernanda Gonçalo, fizeram visita de cortesia ao presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha.

"Estamos visitando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cleones, para estreitarmos relações
institucionais com o Poder Judiciário", disse o prefeito de Hilton Gonçalo, em conversa no Gabinete da
Presidência nessa terça-feira (15), na presença do diretor do Fórum de São Luís, juiz Sebastião Bonfim, e do
juiz coordenador dos Precatórios do TJMA, José Nilo Ribeiro.

O desembargador Cleones Cunha, por sua vez, disse que a visita é um gesto de cordialidade dos dois gestores
públicos e facilita o diálogo entre as instituições.
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PROCON/MA e OAB realizam audiência pública
para debater empréstimos consignados nesta
quinta-feira (17)

Após determinação do Tribunal de Justiça do Maranhão de suspender todos os processos relativos a
empréstimos consignados no Estado, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão
(PROCON/MA) se reuniu com a OAB Maranhão para definir uma ação conjunta para garantir que os direitos dos
consumidores sejam assegurados, principalmente de idosos e analfabetos.

Na oportunidade, as instituições marcaram para amanhã, dia 17 de agosto, às 14h, no auditório da OAB, uma
audiência pública que debaterá a questão dos empréstimos consignados no Maranhão.

Para o presidente do PROCON/MA, Duarte Júnior, é de fundamental importância essa ação conjunta com a OAB
para garantir os direitos dos consumidores maranhenses. “É muito relevante esse interesse conjunto entre os
dois órgãos, orientando os advogados, poderemos garantir aos nossos consumidores um acesso maior aos seus
direitos,” explicou.

Para a realização da audiência serão convocados advogados, entidades ligadas aos direitos do consumidor,
representantes de instituições financeiras, bem como cidadãos maranhenses para debaterem o problema.

https://www.luiscardoso.com.br/politica/2017/08/proconma-e-oab-realizam-audiencia-publica-para-debater-emprestimos-consignados-nesta-quinta-feira-17/
https://www.luiscardoso.com.br/politica/2017/08/proconma-e-oab-realizam-audiencia-publica-para-debater-emprestimos-consignados-nesta-quinta-feira-17/
https://www.luiscardoso.com.br/politica/2017/08/proconma-e-oab-realizam-audiencia-publica-para-debater-emprestimos-consignados-nesta-quinta-feira-17/
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Jornalistas da TV Globo se assustam com aluguel
de clínica fechada no Maranhão
Política 16-08-2017 às 10:26

Uma matéria, considerada um das principais do programa Bom Dia Brasil de hoje, foi
encerrada com os dois jornalistas apresentadores abismados com o aluguel feito pelo
governo de Flávio Dino de uma clínica que tem um ano sem funcionar ao valor de R$ 90 mil
mensais.    

Depois de comentar abismada que além do aluguel de uma clínica que não funciona, o governo ainda
gasta R$ 903 mil com o estabelecimento particular. “É surreal, inacreditável”, disse a jornalista Ana
Paula Araújo.

“A gente esperava que as mudanças no Maranhão levassem a alguma novidade no comportamento
político, mas pelo visto tá difícil”, finalizou o jornalista Chico Pinheiro.

E para melar mais ainda de forma negativa a imagem do Maranhão na imprensa nacional, a família dos
donos da clínica tem um parente que é assessor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde, por onde o
contrato passou para ser aprovado.

Confira a matéria do Bom Dia Brasil:

https://www.luiscardoso.com.br/politica/2017/08/jornalistas-da-tv-globo-se-assustam-com-aluguel-de-clinica-fechada-no-maranhao/
https://www.luiscardoso.com.br/politica/2017/08/jornalistas-da-tv-globo-se-assustam-com-aluguel-de-clinica-fechada-no-maranhao/
https://www.luiscardoso.com.br/politica/
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Pré-candidata ao governo do estado, Maura Jorge (Podemos) ultimamente tem buscado fugir da alcunha de
linha auxiliar do PMDB, porém não apenas sua participação nas eleições do próximo ano, assim como seu futuro
político, estão nas mãos do grupo Sarney. A desembargadora do Tribunal de Justiça, Nelma Sarney, é a relatora
do processo da ex-prefeita de Lago da Pedra que recorreu no ano passado de uma condenação em primeira
instância. Maura perdeu os direitos políticos por oito anos.

No dia 17 de março do ano passado, o juiz Marcelo Santana Farias, titular da 1ª Vara da Comarca de Lago da
Pedra, acolheu denúncia do Ministério Público contra a então prefeita (Maura Jorge) por atos de improbidade
administrativa e a condenou a perda da função pública, ressarcimento integral do dano ao erário e suspensão
dos direitos políticos.

Ela foi acusada de ter utilizado publicidade institucional para obter promoção pessoal durante sua gestão entre
os anos de 2009 e 2011. O argumento dos promotores foi a utilização da letra "M" grifada de forma diferenciada
na expressão "Modernidade e Desenvolvimento" nas peças publicitárias da Prefeitura. A mesma marca
explorada quando era deputado estadual e tinha obviamente referência ao nome "Maura". Além disso, o gasto
com a publicidade saltou em 2010 de R$ 47.470,00 para R$ 134.890,00 no ano seguinte.

Através dos seus advogados, a pré-candidata ao governo recorreu ao Tribunal de Justiça e coincidentemente
neste ano a distribuição do processo parou nas mãos de Nelma Sarney. Uma das primeiras medidas da
desembargadora foi suspender a multa milionária aplicada em desfavor da ré no valor corrigido de R$
1.160.000,00.

O processo está parado no gabinete de Nelma desde o último dia 18 de abril.

O Tribuna de Justiça é um órgão de 2ª instância. Caso opte por manter a decisão do juiz Marcelo Farias, Maura
estará impedida de disputar as eleições no próximo ano. Contudo, se o entendimento for contrário e derrubada
a condenação, a pré-candidata do Podemos estará livre em dívida com o grupo Sarney, e não restará qualquer
dúvida que ela é o plano B da oligarquia para enfrentar Flávio Dino.
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O telejornal Bom dia Brasil, da Rede Globo, trouxe na edição matinal desta quarta-feira, 16, mais um escândalo
de "aluguel camarada" do governo Flávio Dino (PCdoB), que vem pagando desde o ano passado, a quantia de R$
90 mil por mês por uma clínica fechada e que se encontra em reforma. Já foram pagos mais de R$ 900 mil sem
atendimento à população. No local deveria funcionar um hospital de traumatologia e ortopedia.
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Jornalistas da TV Globo se assustam com aluguel de clínica fechada
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Uma matéria, considerada um das principais do programa Bom Dia Brasil de hoje, foi encerrada com os dois jornalistas apresentadores

abismados com o aluguel feito pelo governo de Flávio Dino de uma clínica que tem um ano sem funcionar ao valor de R$ 90 mil mensais.  

 

Depois de comentar abismada que além do aluguel de uma clínica que não funciona, o governo ainda gasta R$
903 mil com o estabelecimento particular. “É surreal, inacreditável”, disse a jornalista Ana Paula Araújo.

“A gente esperava que as mudanças no Maranhão levassem a alguma novidade no comportamento político, mas
pelo visto tá difícil”, finalizou o jornalista Chico Pinheiro.

E para melar mais ainda de forma negativa a imagem do Maranhão na imprensa nacional, a família dos donos da
clínica tem um parente que é assessor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde, por onde o contrato passou
para ser aprovado.
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Astro de Ogum convida presidente do TJ para
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O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum (PR), esteve no Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) para convidar o presidente da Corte estadual de Justiça, desembargador Cleones Cunha, para
participar da solenidade de abertura do I Seminário de Gestores das Câmaras Municipais, no próximo dia 23
deste mês, às 9h, no Rio Poty Hotel.

O chefe do legislativo ludovicense que estava acompanhado do vice-presidente da Câmara, vereador Osmar
Filho (PDT), e da diretora de Comunicação, Itamargarethe Corrêa Lima, explicou a iniciativa do evento que tem
o propósito de levar informações aos parlamentares para que estes comecem a julgar as contas de prefeitos.

“Estamos aqui para formular pessoalmente o convite oficial ao desembargador Cleones Cunha, pois a parceria
do Tribunal de Justiça do Maranhão na realização do seminário é de fundamental importância”, declarou Astro
de Ogum.

O presidente do TJMA agradeceu o convite e disse ser sempre uma satisfação receber o presidente do
Parlamento Municipal, estabelecendo uma comunhão de entendimento institucional entre os poderes.

Durante a visita, foi definida a participação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca
da Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, no seminário, proferindo palestra sobre “O Poder Judiciário e o
Julgamento das Ações de Improbidade Administrativa no Âmbito Municipal”.

A iniciativa que conta com a parceria do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e
Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Luís, pretende reunir os 217 presidentes de Câmaras
Municipais do Maranhão, sendo que destes 190 já confirmaram presença.

No evento, serão proferidas palestras sobre “O sistema orçamentário e a LRF”, com o procurador legislativo da
Câmara de São Luís, Samuel de Miranda Melo; “Controle Preventivo do TCE”, a ser ministrada pelo presidente
do TCE, José de Ribamar Caldas Furtado; e “O julgamento de Contas pelas Câmaras Municipais”, tendo como
expositor o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.
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Outro escândalo de corrupção no Maranhão. Sabe quem pagou a conta?Bem vindos ao Maranhão que
nunca muda...

Abaixo, outro escândalo de corrupção: clinica alugada por 90.000.00 por mês (sem licitação) algom em torno de
1 milhão por mês, sendo que ainda paga outros milhões para reformas, feitas por empreiteira, para a filha de
um desembargador do TJ.

Aluguel fantasma: dona de clinica alugada sem funcionar é lotada na Secretaria de Estado da Saúde, nomeada
por Flávio Dino.

Abaixo, comentários feitos pelos jornalistas da Rede Globo, que envergonham o Maranhão, novamente flagrado
em esquemas de corrupção.

"O que a gente esperava que essas mudanças no Maranhão levassem a alguma novidade no comportamento
político, mas pelo visto, olha tá difícil". (Chico Pinheiro)

"Quer dizer  que o governo do Maranhão paga o aluguel, paga a reforma da clinica particular e é uma clinica
que nem está atendendo ninguém?" (Ana Paula Araújo)
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Escândalo do aluguel de clínica é destaque na imprensa nacional

Escândalo de clínica que nunca funcionou foi destaque no Bom Dia Brasil

O Maranhão voltou a ser destaque na imprensa nacional com o escândalo do aluguel da Clínica Eldorado, onde
o Governo Flávio Dino gastou mais de R$ 2 milhões entre aluguel e reforma, sem a clínica efetivamente
funcionar.

Os comentários dos jornalistas que apresentam o Bom Dia Brasil, na TV Globo, refletem bem o sentimento da
população que a cada dia se depara com um novo escândalo no estado.

“Quer dizer, o Governo do Maranhão paga o aluguel da clínica particular, paga a reforma da clínica particular e
é uma clínica que não está atendendo ninguém. É surreal, inacreditável”, disse a jornalista Ana Paula Araújo.

“O que a gente esperava era que essas mudanças no Maranhão levassem a alguma novidade no comportamento
político, mas pelo visto está difícil”, declarou Chico Pinheiro.

O Bom Dia Brasil repercutiu o caso e destacou o fato do imóvel ter sido alugado sem licitação, de pertencer a
família de um membro de uma assessora chefe da Secretaria da Saúde do Maranhão e os gastos feitos até agora.

Veja abaixo ou clique aqui para assistir com melhor qualidade.

A reportagem relembrou ainda o “aluguel camarada” de um prédio da Funac, onde o dono era filiado ao PCdoB,
partido do governador, e funcionário nomeado da Empresa Maranhense de Administração Portuária.

O governo ainda não comentou nada sobre o caso.

http://www.blogdomichelsousa.com/escandalo-aluguel-de-clinica-e-destaque-na-imprensa-nacional/
https://globoplay.globo.com/v/6081589/


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PRESIDÊNCIA
16/08/2017 - INTERNET - OUTROS 
POSITIVA
Astro de Ogum convida presidente do TJ para Seminário de Câmaras Municipais

Pag.: 22

Astro de Ogum convida presidente do TJ para
Seminário de Câmaras Municipais

 

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum (PR), esteve no Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA) nessa terça-feira (15) para convidar o presidente da Corte estadual de
Justiça, desembargador Cleones Cunha, para participar da solenidade de abertura do I Seminário de
Gestores das Câmaras Municipais, no próximo dia 23 deste mês, às 9h, no Rio Poty Hotel.

 
O chefe do legislativo ludovicense que estava acompanhado do vice-presidente da Câmara, vereador
Osmar Filho (PDT), e da diretora de Comunicação, Itamargarethe Corrêa Lima, explicou a iniciativa do
evento que tem o propósito de levar informações aos parlamentares para que estes comecem a julgar
as contas de prefeitos.
 
“Estamos aqui para formular pessoalmente o convite oficial ao desembargador Cleones Cunha, pois a
parceria do Tribunal de Justiça do Maranhão na realização do seminário é de fundamental importância”,
declarou Astro de Ogum.
 
O presidente do TJMA agradeceu o convite e disse ser sempre uma satisfação receber o presidente do
Parlamento Municipal, estabelecendo uma comunhão de entendimento institucional entre os poderes.
 
Durante a visita, foi definida a participação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca da Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, no seminário, proferindo palestra sobre “O Poder
Judiciário e o Julgamento das Ações de Improbidade Administrativa no Âmbito Municipal”.
 
A iniciativa que conta com a parceria do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do
Estado e Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Luís, pretende reunir os 217 presidentes de
Câmaras Municipais do Maranhão, sendo que destes 190 já confirmaram presença.
 
No evento, serão proferidas palestras sobre “O sistema orçamentário e a LRF”, com o procurador
legislativo da Câmara de São Luís, Samuel de Miranda Melo; “Controle Preventivo do TCE”, a ser
ministrada pelo presidente do TCE, José de Ribamar Caldas Furtado; e “O julgamento de Contas pelas
Câmaras Municipais”, tendo como expositor o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.
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Desde o início de 2016, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) construiu e reformou quase 40 prédios de
fóruns judiciais das comarcas do interior do Estado, trabalho que prossegue com o objetivo de melhorar a
estrutura e oferecer boas condições tanto aos servidores e magistrados quanto à comunidade.

Entre os prédios que receberam serviços de reforma e revitalização incluem-se os fóruns de Raposa, Matinha,
Icatu, Turiaçu, Tutóia, São João Batista, São Domingos do Maranhão, São Vicente de Férrer, Bacuri, Cândido
Mendes, Porto Franco e Barra do Corda - que recebeu um novo Salão do Júri. Os fóruns de Balsas e Açailândia
foram adaptados para receberem - cada um - mais uma vara criminal.

As comarcas de Viana e Santa Helena ganharam novos fóruns, entregues à população em maio e julho deste ano,
respectivamente. Os novos prédios possuem estrutura para abrigar - cada um - duas unidades judiciais, com
salas de audiência, gabinetes de juiz, secretarias judiciais, arquivo, distribuição e protocolo, salas da OAB, de
depoimento especial e de oficiais de Justiça, além de recepção, copa e banheiros feminino e masculino,
adaptados para pessoas com deficiências.

Em 2016, foram inaugurados ainda os novos Fóruns de Santa Luzia do Tide, Matões e Colinas, iniciados em
gestões anteriores.

Também estão passando por relevantes reformas gerais os fóruns de Bequimão, Pindaré-Mirim, Pastos Bons,
São João dos Patos, Estreito, João Lisboa, Timbiras e São Domingos do Azeitão. Em setembro, serão iniciados os
serviços de reforma geral nos fóruns das comarcas de Alcântara; Olinda Nova; São Pedro da Água Branca e
Penalva.

De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cleones Cunha, o Poder Judiciário estadual
trabalha para melhorar as condições físicas dos fóruns, objetivando abranger a maior quantidade possível de
imóveis que estão com dificuldades estruturais. "Apesar das dificuldades orçamentárias, buscamos oferecer
melhores condições de trabalho e de atendimento à comunidade de todo o Estado", observa.

MANUTENÇÃO - O TJMA ainda realiza serviços de manutenção predial nos fóruns das comarcas de
Itapecuru-Mirim, Cantanhede, Humberto de Campos, Bacabal, Santo Antônio dos Lopes, São Bernardo,
Araioses e Zé Doca, dentre outros. O Fórum de Caxias está passando por serviços de recuperação estrutural,
com previsão de conclusão para dezembro deste ano.



Os próximos fóruns a receberem os serviços de manutenção predial serão São Mateus, Vargem Grande, Morros,
Rosário, Imperatriz, São Raimundo das Mangabeiras e Alto Parnaíba.

NOVOS PRÉDIOS - Ainda este ano, serão iniciadas as construções dos novos fóruns das comarcas de Presidente
Dutra e Governador Nunes Freire, cujas obras estão em fase final de licitação - assim como a reforma e
ampliação do Fórum da Comarca de Tuntum, que receberá novo Salão do Júri.
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Evento levará informações a vereadores sobre prestação de contas de gestores

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Astro de Ogum (PR), esteve no Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) nessa terça-feira (15) para convidar o presidente da Corte estadual de Justiça,
desembargador Cleones Cunha, para participar da solenidade de abertura do I Seminário de Gestores das
Câmaras Municipais, no próximo dia 23 deste mês, às 9h, no Rio Poty Hotel.

O chefe do legislativo ludovicense que estava acompanhado do vice-presidente da Câmara, vereador Osmar
Filho (PDT), e da diretora de Comunicação, Itamargarethe Corrêa Lima, explicou a iniciativa do evento que tem
o propósito de levar informações aos parlamentares para que estes comecem a julgar as contas de prefeitos.

"Estamos aqui para formular pessoalmente o convite oficial ao desembargador Cleones Cunha, pois a parceria
do Tribunal de Justiça do Maranhão na realização do seminário é de fundamental importância", declarou Astro
de Ogum.

O presidente do TJMA agradeceu o convite e disse ser sempre uma satisfação receber o presidente do
Parlamento Municipal, estabelecendo uma comunhão de entendimento institucional entre os poderes.

Durante a visita, foi definida a participação do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca
da Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, no seminário, proferindo palestra sobre "O Poder Judiciário e o
Julgamento das Ações de Improbidade Administrativa no Âmbito Municipal".

A iniciativa que conta com a parceria do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e
Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Luís, pretende reunir os 217 presidentes de Câmaras
Municipais do Maranhão, sendo que destes 190 já confirmaram presença.

No evento, serão proferidas palestras sobre "O sistema orçamentário e a LRF", com o procurador legislativo da
Câmara de São Luís, Samuel de Miranda Melo; "Controle Preventivo do TCE", a ser ministrada pelo presidente
do TCE, José de Ribamar Caldas Furtado; e "O julgamento de Contas pelas Câmaras Municipais", tendo como
expositor o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.

O post Astro de Ogum convida presidente do TJ para Seminário de Câmaras Municipais apareceu primeiro em O

http://www.oquartopoder.com/politica/astro-de-ogum-convida-presidente-do-tj-para-seminario-de-camaras-municipais/
http://www.oquartopoder.com


Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DESEMBARGADOR
16/08/2017 - SITE TV MIRANTE 
NEUTRA
Bom Dia Brasil repercute reportagem sobre aluguel de clínica no Maranhão 

Pag.: 25
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Prédio que foi alugado em agosto de 2016 está fechado e já custou aos cofres públicos mais de R$ 1 milhão de
reais por ano.
Por TV Mirante
16/08/2017 09h34  Atualizado há 58 minutos
MA gasta R$ 1 milhão em um ano em clínica que nunca atendeu ninguém

Foi destaque no Bom Dia Brasil desta quarta-feira (16), a reportagem sobre uma clínica alugada pelo Governo
do Maranhão que já custou aos cofres públicos cerca de 1 milhão de reais. O prédio que foi alugado em agosto
de 2016, está fechado e nunca atendeu nenhum paciente.
O repórter Alex Barbosa mostra que a Clínica Eldorado pertence à família de Janyr Carvalho de Araújo, que foi
nomeada como assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Saúde. O local foi alugado para ser um centro de
traumatologia e ortopedia e seu aluguel custa mensalmente aos cofres públicos, R$ 90 mil reais e anualmente,
chega a R$ 1 milhão e 80 mil reais.
Apesar da boa estrutura do imóvel, o Governo já gastou cerca de R$ 903 mil reais com uma reforma do prédio
que nunca funcionou.
Governo do Estado paga R$ 90 mil em aluguel da Clinica Eldorado.   (Foto: Reprodução/TV Globo) Governo do
Estado paga R$ 90 mil em aluguel da Clinica Eldorado.   (Foto: Reprodução/TV Globo)
Governo do Estado paga R$ 90 mil em aluguel da Clinica Eldorado. (Foto: Reprodução/TV Globo)
A Clínica Eldorado tem como sócia majoritária a mãe de Janyr, a pediatra Ideni Viana de Carvalho. O pai da
assessora, o desembargador Jaime Ferreira de Araújo já foi sócio do local e chegou a responder um processo no
Conselho Nacional de Justiça.
Em 2009, a Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) questionou a legalidade de um
desembargador ter a sociedade em uma empresa. Após o episódio, o desembargador transferiu a sociedade
para um dos filhos e o processo foi arquivado.
Em nota, o desembargador Jaime Ferreira de Araújo afirmou que se afastou completamente da empresa e que
não possui nenhuma relação com o governo atual nem a Clínica Eldorado. Ele ainda reiterou que não tem
nenhuma influência sobre o cargo comissionado que é exercido pela filha.


