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Motorista que matou cinco pessoas no Jaracaty sai do hospital e vai
para cadeia

Victor Yan.
O motorista Victor Yan Barros de Araújo, que matou cinco pessoas durante um acidente de trânsito ocorrido na
madrugada do último dia oito de setembro na Avenida Carlos Cunha, em São Luís, foi preso na noite dessa
quinta-feira (17). A prisão foi decretada no dia 9 de setembro, mas não havia sido cumprida ainda por conta da
internação do motorista em um hospital particular na capital. O Ministério Público (MP) questionou a
internação por mais de um mês.

Victor Yan Barros foi transferido para o Núcleo de Saúde, onde os detentos ficam internados no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, na capital. A defesa do motorista, que já teve pedidos da habeas corpus negados
pela Justiça, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, diz que está com outro pedido
tramitando na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e ainda nesta sexta (18) vai protocolar na 2ª Vara do
Tribunal do Juri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro Calhau, em São Luís, a resposta da
acusação.

Uma das estratégias é provar que Victor Yan, mesmo com as afirmações de testemunhas e policiais, não estava
embriagado quando dirigia o carro e que o acidente teria sido fatalidade. Já para o Ministério Público não há
dúvidas sobre o crime. Para o MP, Victor deve responder por homicídio doloso nos cinco casos, que é quando há
intenção de matar.

Na 2ª Vara do Tribunal do Juri, onde tramita o processo, a expectativa é de que a audiência para tomada de
depoimentos do acusado e das testemunhas seja marcada até o fim da primeira quinzena do mês de novembro
deste ano.

Do G1 MA.
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Motorista responsável por acidente que matou cinco pessoas no
Jaracaty já está preso

O motorista Victor Yan Barros de Araujo, de 25 anos, que se encontrava hospitalizado desde o dia do crime foi
conduzido ao sistema prisional para cumprir a prisão preventiva decretada pela justiça 

Ele dirigia um carro que saiu da Avenida Carlos Cunha, capotou e caiu em uma área residencial no Jaracaty, na
madrugada do dia 8 de setembro, em São Luís. Por conta do acidente cinco pessoas vieram a óbito e outras
ficaram feridas.
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FT prende individuo com Mandado de Prisão por roubo

Marcos Vinicios Barros dos Santos, preso no inicio noite desta quinta feira(17) pela Força Tática 04 do 14°
Batalhão na Rua Dom Marcelino, Bairro Vila Lobão.

A Prisão aconteceu quando  ele em companhia de um amigo pilotava uma moto, ao ser abordado foi feito uma
pesquisa no Sistema contatou um Mandado de Prisão em aberto.

Marcos Vinicios, tinha sido preso em 2013 pelo crime de roubo, tendo sido  condenado a quatro anos, pela 2a
Vara Criminal, estava em regime Seme Aberto.
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Desembargador José Joaquim é eleito para integrar o Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão

Jailson Mendes / 16 de outubro de 2019

O desembargador Joaquim Figueiredo, atual presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão e natural da cidade
de São João Batista, foi eleito, nesta quarta-feira (16), para a vaga de membro titular do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE/MA), na Categoria Desembargador, para o biênio 2020-2022.

Desembargador José Joaquim e Carlos Figueiredo, que acompanhou a eleição

A votação aconteceu em sessão plenária administrativa do TJMA, após a comunicação oficial do atual presidente
da Corte Eleitoral, desembargador Cleones Cunha, de que, no dia 16 de maio do próximo ano, ocorrerá o
encerramento do seu primeiro biênio como membro titular do TRE.

A eleição, com participação de 28 desembargadores, deu a vitória ao desembargador Joaquim Figueiredo, que
obteve 17 votos, contra 11 da desembargadora Angela Salazar, que também registrou candidatura. Ele
assumirá a vaga no próximo ano, quando deixar a presidência do TJMA, e poderá ser o novo presidente do TRE.

SEM VAIDADE

Antes da eleição, a desembargadora afirmou não ser de vaidade o seu projeto, mas uma candidatura de
representatividade à mulher magistrada, a seus pares e ao propósito que Deus colocou em seu coração. O
desembargador Joaquim Figueiredo enalteceu o fato salutar de se viver numa democracia e haver uma
concorrência. Enfatizou também ser desprovido de vaidade e lembrou ter sido candidato à presidência do TJMA
a pedido dos seus pares na Corte.

“Entendo de que há necessidade, sim, premente, de que o bom trabalho, feito com respeito, com retidão, com
carinho – acima de tudo – com as pessoas, é que nos levam a, mais uma vez, pleitear esse respeito, essa
consideração dos meus eminentes pares”, pontuou Joaquim Figueiredo.
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Após matéria do blog, licitação para locação de veículos em Viana é
denunciada ao Ministério Público

Jailson Mendes / 16 de outubro de 2019

Os contratos de quase 2 milhões de reais para locação de veículos para as secretarias municipais da Prefeitura
de Viana foram denunciados ao Ministério Público após a divulgação da notícia neste blog, na semana passada
(Reveja AQUI). Os contratos foram divulgados no Diário Oficial e contemplam as empresas Agnus Serviços Ltda
e a L. A. Meireles Gomes Empreendimentos e Construções, menos os contratos para a saúde.

Prefeito de Viana, Magrado Barros

Os serviços serão oferecidos entre os meses de agosto a dezembro deste ano, o que causou estranheza na
população de Viana. A denúncia foi oferecida pela moradora e bacharel em Direito, Lucilene Abreu Martins, que
comunicou à Promotoria de Justiça que a licitação realizada ‘tem valores exorbitantes, o que caracteriza
aplicação irregular do dinheiro púbico, haja vista vários outras áreas necessitando mais urgente, o que poderia
ser empregado em outros setores’.

A denunciante pediu a anulação ou cancelamento da licitação publicada no diário oficial folhas 32, dia 03 de
Outubro de 2019, contrato 229.2019 no valor de R$ 497.900,00, 230.2019 no valor de R$ 684.400,00, 232.2019
no valor de R$ 47.900,00, que deveria ser gasto no período de 90 dias, considerado valor exorbitante a ser
gasto pelo município com apenas aluguel de carros, por meio de uma Ação Popular.

Nos pedidos, ela requer que o juiz de Viana conceda uma liminar, com urgência, para determinar a suspensão
dos contratos assinados pelos secretários do prefeito Magrado Barros. Além disso, no mérito, sejam anulados os
contratos. A denúncia também foi encaminhada à Ouvidoria do Ministério Público.

Outro lado

Assim como todas as demais matérias publicadas referentes à situações envolvendo o prefeito ou a Prefeitura
de Viana, o Blog do Jailson Mendes procurou o prefeito para se manifestar a respeito da denúncia. Até o
fechamento desta matéria, não recebemos retorno.
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Motorista que matou 5 pessoas no Jaracati é preso

40 dias após o acidente que matou 5 pessoas no bairro Jaracati, Victor Yan Barros de Araújo, 25 anos, que
conduzia o veículo envolvido no acidente, foi preso e encaminhado ao Complexo Penitenciário São Luís, em
Pedrinhas.

Victor deu entrada na unidade prisional às 19h30 desta quinta-feira (17). O jovem está internado no Núcleo de
Saúde da Unidade Prisional de Ressocialização São Luís 1 (UPSL1), onde se encontra em observação médica.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, Victor Yan se recupera de uma cirurgia
feita no ombro direito, procedimento realizado no hospital particular onde esteve até a ocasião de sua prisão. O
detento passará por nova avaliação médica após 15 dias.

A prisão do motorista havia sido decretada em 9 de outubro, 1 dia após o acidente, pelo juiz Gilberto de Moura
Lima, titular da 2ª Unidade Jurisdicional do Tribunal do Júri.
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Othelino destaca comemoração dos 30 anos da Constituição
Estadual como um resgate importante da história do Maranhão

18/10/2019 00:00:00

Othelino na entrevista coletiva à imprensa: "É essencial que enfatizemos a importância do respeito à
Constituição Estadual"

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), deputado Othelino Neto (PCdoB), destacou a
importância de celebrar a Constituição Estadual e do respeito às diferenças, durante a sessão solene realizada
em homenagem aos 30 anos da Constituinte, nesta quinta-feira (17), no Plenário Nagib Haickel. Na cerimônia,
Othelino também foi condecorado com a Medalha João Evangelista, criada pela Associação dos Ex-Deputados
Estaduais do Maranhão (Aedem), presidida pelo ex-deputado e deputado constituinte, Carlos Guterres.

"É um momento histórico. Enquanto alguns ousam insultar a Constituição e o direito de obedecê-la, é essencial
que enfatizemos a importância do respeito à Constituição Estadual e à Constituição Federal como o pilar
principal do Estado Democrático de Direito", declarou o presidente da Alema em entrevista coletiva.

Já ao pronunciar-se durante a cerimônia, Othelino chamou a atenção para o fato de algumas pessoas,
atualmente, defenderem atitudes antidemocráticas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do
Congresso Nacional, ignorando a história do país, que já amargou a experiência da ditadura militar, e da
dificuldade em respeitarem e conviverem com as diferenças.

"Nós, do Poder Legislativo, não temos nem a pretensão da unanimidade, porque a unanimidade é a antítese do
que representa o Parlamento. Nós precisamos, no Brasil, nessa quadra histórica saber, sobretudo, respeitar as
diferenças. Entender que as diferenças não nos tornam inimigos", salientou.

Ao ressaltar a importância da homenagem aos 30 anos da Constituição Estadual, o presidente da Alema
reforçou a defesa do Estado Democrático de Direito e da relação harmônica entre os poderes constituídos. "Este
é um momento de desagravo à nossa Constituição e de defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa
dessa relação que eu não canso de repetir: o Maranhão é um exemplo para o Brasil de relação harmônica e
respeitosa entre os Poderes, incluindo os órgãos autônomos".

"Nós, como servidores públicos que somos, temos o dever de ter um diálogo com esses Poderes. Quem ganha
com esse diálogo é a sociedade. Independentemente de opção religiosa e ideológica, devemos todos estar juntos
sob uma bandeira, que é de todos nós: a democracia do nosso Brasil, que muitos perderam a vida para que
pudéssemos conquistá-la. Viva o Brasil, viva o Maranhão, viva o Estado Democrático de Direito", finalizou
Othelino.

Cerimônia

O lançamento da Constituição Estadual Anotada, produzida pelo Grupo de Estudo da Constituição do Maranhão,



presidido pelo deputado Neto Evangelista (DEM) e composto, ainda, pelos deputados Glalbert Cutrim (PDT), Zé
Inácio (PT) e Zé Gentil (PRB), foi um dos momentos que marcaram a cerimônia. Othelino enfatizou que o
lançamento da publicação pela Alema resgata uma parte importante da história do Maranhão.

"Estamos resgatando uma parte importante da história do Maranhão. A elaboração dessa Constituição Estadual
Anotada é, também, um exemplo dessa relação respeitosa e harmônica entre os Poderes e os órgãos autônomos.
Colaboram muito, além da nossa Consultoria Legislativa e da Procuradoria da Alema, a Defensoria Pública do
Estado do Maranhão, a Procuradoria do Estado do Maranhão, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o
Ministério Público de Contas e o Tribunal de Justiça do Maranhão. Todos ajudaram para que esse documento
chegasse a este ponto, que, hoje, foi lançado", elencou.

Os deputados maranhenses constituintes foram homenageados com uma placa e um exemplar da Constituição
Estadual Anotada, que foram entregues pelo presidente Othelino e pelos deputados Neto Evangelista e Zé
Gentil.

"Nós estamos homenageando os constituintes, os senhores e senhoras que participaram dessa parte importante
da história do Maranhão. Essa Constituição, que deriva da Constituição Cidadã de 1988, tem marcadamente
esse viés de trazer garantias sociais, que antes eram negadas e passaram a compor a Constituição Federal do
Brasil e, por consequência, as Constituições Estaduais", assinalou Othelino.

Na ocasião, Othelino Neto também foi homenageado pela Associação dos Ex-Deputados Estaduais do Maranhão
com a Medalha João Evangelista, entregue na ocasião pelo deputado Neto Evangelista, filho do deputado João
Evangelista (in memoriam), e pelo presidente da Aedem, Carlos Guterres, deputado constituinte.
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Assembleia Legislativa realiza sessão solene em comemoração aos
30 anos da Constituição Estadual

18 de outubro de 2019 at 11:04Nenhum comentárioJeferson Abreu

Em sessão solene, a Assembleia Legislativa comemorou, na manhã desta quinta-feira (17), o transcurso dos 30
anos da promulgação da Constituição Estadual do Maranhão. A cerimônia, marcada por uma homenagem aos
42 deputados constituintes de 1989, contou com a presença de grande número de ex-parlamentares e também
de prefeitos, vereadores, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e de diversas instituições e
entidades da sociedade civil.

Além dos deputados constituintes, também prestigiaram a solenidade o senador Weverton Rocha; os deputados
federais Edilázio Júnior e Márcio Jerry; o procurador geral do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho; o
presidente do TRE, Cleones Cunha; ex-deputados e demais autoridades.

Antes do início da sessão solene, aconteceu uma cerimônia militar na parte externa do Palácio Manuel Beckman.
Durante a sessão solene foi exibido um vídeo institucional sobre os 30 anos da Carta Magna de 1989 e ocorreu
ainda o lançamento da ‘Constituição Estadual revisada e anotada’, produzida pelo Grupo de Estudo da
Constituição do Estado do Maranhão.

Em entrevista, o deputado estadual Zito Rolim (PDT) falou sobre o privilégio de participar da histórica
homenagem. “É uma honra estar presente neste momento importante para a nossa história: as devidas e
merecidas com homenagens aos parlamentares que à época aprovaram Constituição Estadual a celebração
deste tão valioso e indispensável documento para a nossa democracia e garantia de direitos”.
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Defesa Civil vai interditar duas plataformas do terminal de
integração da Praia Grande

Decisão foi tomada após uma vistoria realizada nesta sexta-feira (18). Foram constatadas a fragilidade da
estrutura de concreto dos pilares que sustentam o teto do terminal.

A Defesa Civil do Maranhão vai interditar a partir da próxima semana, duas plataformas do Terminal de
Integração da Praia Grande, no Centro de São Luís. A decisão foi tomada após uma vistoria realizada no local
nesta sexta-feira (18) que constatou que o terminal que está com graves problemas infraestruturais, está
oferecendo risco aos passageiros.

O Corpo de Bombeiros, Ministério Público do Maranhão (MPMA), representantes da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes de São Luís (SMTT) e do consórcio de empresas de transporte público da capital, que
são responsáveis pelo terminal, também participaram da vistoria.

De acordo com o órgão, um laudo da vistoria técnica será finalizado e entregue ao Ministério Público do
Maranhão (MPMA) em até 24 horas, determinando a interdição de duas plataformas de ônibus. Uma outra
plataforma já havia sido interditada por conta dos problemas de infraestrutura, mas alguns passageiros
continuam transitando pelo local.

“Esse relatório vai ficar pronto, no máximo em 24 horas e será entregue a promotoria. E será feito de forma de
determinação, de acordo com os riscos que vamos estudar ainda. Existe a possibilidade da plataforma três e
quatro e esses pontos de recebimento de ônibus e pessoal, e para a parte externa do terminal, mas isso será
estudado”, disse o Tenente-coronel Sandro Amorim, coordenador da Defesa Civil do Maranhão.

Foram constatadas a fragilidade da estrutura de concreto dos pilares que sustentam o teto do terminal. A
vistoria foi realizada após inúmeras tentativas de firmar acordos na Justiça do Maranhão se quem seria o
responsável em realizar as obras seriam a Prefeitura de São Luís ou o consórcio das empresas de ônibus.

“Para nós, aqui a responsabilidade é da prefeitura, então a prefeitura tem que ser acionada para que isso se
resolva. A questão interna que é a concessão, a questão contratual que é direito administrativo, isso tem que
ser resolvido com a prefeitura e o concessionário. Conosco é a sobre o usuário e consumidor que está colocando
em risco sua vida todos os dias aqui nesse local”, explica Lítia Cavalcanti, promotora de defesa do consumidor.

De acordo com a Procuradoria-Geral de São Luís, os consórcios de ônibus são responsáveis pela manutenção e
reformas, inclusive estruturais dos terminais de integração. Ainda segundo o órgão, a decisão liminar da Vara
dos Direitos Difusos e Coletivos concedida em setembro deste ano, determinou que as empresas realizassem em
até 120 dias as melhorias necessárias para sanar as irregularidades apontadas no laudo da vistoria realizado
pela SMTT.

Ainda segundo a promotora Lítia Cavalcanti, laudos apontam que existem 20 pilares de sustentação do terminal
que estão comprometidos. Ela afirma que caso e caso eles rompam, há possibilidade acontecer um grande



acidente com vítimas já que o local recebe diariamente milhares de passageiros.

“Existem laudos que constam que 20 pilares estão comprometidos. E a gente percebe que o desgaste está
eminente. Com isso, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros vão laudar para que aconteça a interdição dessas
baias onde não é mais possível a presença de pessoas aqui de forma alguma. Se um único pilar cair, um único,
ele vem em bloco e quem tiver embaixo acaba vindo a óbito, a possibilidade é muito grande. Então apesar de
ser uma medida que a população talvez entenda que não seja simpática, mas a gente está promovendo a
proteção da vida dessas pessoas que estão aqui”, disse.
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Consciência Negra

A pior maneira de comemorar no Maranhão, “O dia da consciência negra no Brasil”, foi decretar feriado
estadual, proposta de um deputado estadual e aprovada indevidamente pela Assembleia Legislativa.

Essa lei, questionada acertadamente pelas entidades empresariais do Maranhão, foi revogada pelo Tribunal de
Justiça, no pressuposto de a efeméride prejudicar as atividades públicas e privadas.

A propósito: se era para homenagear um negro e herói, por que não trocar o alagoano Zumbi dos Palmares pelo
maranhense Cosme Bento das Chagas?
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E MAIS

• A relatora da Adin do Sigmema é a desembargadora Nelma Sarney. Na ação, o sindicato pede um mandado de
segurança para suspender os efeitos da lei.
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O juiz pode condenar?

19/10/2019

Uma das questões tormentosas da atual crise passada pelo processo penal brasileiro é se o juiz pode condenar
na hipótese de o Ministério Público pedir a absolvição do acusado. Pela atual sistemática, a resposta é
afirmativa, porque o art. 385 do código de processo penal estabelece que o juiz pode condenar mesmo o MP
pedindo a absolvição do acusado.

Constata-se que a legislação ordinária brasileira ainda não avançou o suficiente, trazendo muitos resquícios de
um processo atrasado no tempo. Urge a instituição de um processo penal de partes, no qual a acusação possa
dispor da ação penal, propondo a realização de acordos a qualquer tempo e modo.

Essa discussão se dá porque a Constituição Federal indica a prevalência de um processo acusatório, no qual o
juiz julga, o ministério público acusa e o delegado investiga. Dessa forma, se não há mais acusação, porque o
acusador pediu a absolvição, não se pode entender que o julgador passe a ocupa o lugar da acusação e condene
mesmo assim.

Na idade média, na época da Inquisição, reuniam-se na mesma pessoa as figuras do juiz, acusador e defensor.
Um exemplo dessa situação é retratada no filme “O nome da rosa”, baseado no romance de mesmo nome
escrito por Umberto Eco.

Nesse filme e livro, é retratada a figura de um monge franciscano, William de Baskerville, personagem
interpretado por Sean Connery, e Adso von Melk, seu assistente e pretendente a monge. Eles chegam a um
distante mosteiro no norte da Itália para participar de um concílio para decidir se as vestes de Jesus eram de
propriedade dele ou não.

No entanto, durante o conclave começam a ocorrer assassinatos, os quais são inicialmente investigados por
William de Baskerville. Antes que o monge franciscano conclua as investigações, chega ao mosteiro um dos
maiores inquisidores da idade média, Bernardo Gui, personagem interpretado por F. Murray Abraham.

Bernado Gui é a encarnação do poder concentrado em uma única pessoa. Ele é o juiz, o acusador e o
investigador. Quem ousa contrariá-lo é levado à inquisição. Sua opinião é prevalente em todos os casos. Tal
situação não pode e nem deve retornar na atualidade. O momento é de avanços. É uma conquista da
humanidade a separação das funções processuais.

O padre Antonio Vieira, renomado religioso português, que esteve nas terras brasileiras, em especial no
Maranhão e na Bahia, relata que sofreu um processo inquisitorial sem saber do que era acusado. Tudo está
escrito no livro “Minha defesa perante o Tribunal do Santo Ofício”.

Mas nem tudo é fácil quando o caminho é inverso. Ao se tentar instituir a negociação no processo penal, com o
acordo celebrado entre o ministério público e o acusado ou entre o delegado e o acusado, cabendo ao juiz a



homologação, muitas vozes se levantam para dizer que não é de bom alvitre deixar o juiz alheio ao acerto.

Muito ainda há a avançar, e uma oportunidade será a reforma do velho código de processo penal de 1941. É
necessário modernizá-lo com a instituição de um processo célere, no qual haja cada vez mais o afastamento do
juiz da iniciativa da produção da prova. Um processo penal de partes, no qual seja possível a sua
disponibilidade da forma mais ampla possível. Cabendo à acusação a atribuição de propor acordos conforme lhe
for conveniente.

Roberto Veloso

Ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE

@robertoveloso_
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Motorista envolvido em acidente no Jaracati já está preso

Victor Yan Barros de Araújo que conduzia o veículo e causou a morte de cinco pessoas, foi levado para
Pedrinhas nesta quinta-feira, após mais de 30 dias internado
 
ISMAEL ARAÚJO
 
19/10/2019
Motorista envolvido em acidente no Jaracati já está preso
 
SÃO LUÍS - O motorista Victor Yan Barros de Araújo, de 25 anos, acusado de ter atropelado e matado cinco
pessoas, no Jaracati, já está cumprindo pena no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. O acidente ocorreu na
madrugada do dia 8 de setembro deste ano. Ele, segundo a polícia, foi preso em flagrante, mas teve que ser
levado para um hospital da cidade com fraturas e ficou internado até o início da noite de quinta-feira, 17,
quando foi transferido para o presídio por decisão judicial.
 
A prisão em flagrante de Victor Barros havia sido convertida em preventiva desde o dia 9 do mês passado, mas
devido a internação em um hospital particular na capital, não tinha sido cumprida. Há informações de que o
acusado chegou a ser submetido a seis cirurgias.
 
O Ministério Público chegou a questionar a internação do acusado por mais de um mês. Na noite de quinta-feira,
Victor Barros foi levado para o Núcleo de Saúde, onde os custodiados ficam internados no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas. Há informações de que a defesa do motorista protocolou nesta sexta-feira, 18, um
pedido de habeas corpus, no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau.
 
A defesa já recorreu até ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, mas teve o pedido de habeas corpus
negado pelo ministro Nefi Cordeiro. O ministro levou em consideração que o laudo pericial de embriaguez
alcoólica foi realizado cinco horas após o acidente e deve ter influenciado no resultado e que no dia do acidente
o acusado apresentava sinais de embriaguez e teria negado a realizar o teste do bafômetro.
 
Acidente
 
Na madrugada do dia 8 de setembro, Victor Yan Barros perdeu o controle do veículo que dirigia nas
proximidades da cabeceira da Ponte Bandeira Tribuzi, no Jaracati. O carro capotou, colidiu em duas
motocicletas e despencou sobre um grupo de pessoas que estava participando de uma festa de aniversário.
 
O carro ficou destruído e Victor Yan sofreu escoriações leves e foi atendido ainda no local pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local do acidente, morreram Maurício Andrey Soares, Henrique
Martins Durans Neto e Carla Correa Diniz.
 
No fim da manhã de domingo, 8, Tiana Alves Correa morreu no Socorrão II, e na tarde do último dia 14, Ana
Lourdes Silva Matos também morreu.
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Terminal da Praia Grande terá área interditada na próxima semana

Medida é resultado de fiscalização realizada pelo Ministério Público e Defesa Civil; inicialmente, duas
plataformas serão isoladas por oferecerem risco aos usuários do transporte público que frequentam o local
Uma inspeção realizada no Terminal de Integração da Praia Grande, Centro, na manhã desta sexta-feira, 18,
pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do
Maranhão (Cepdecma) e Corpo de Bombeiros, constatou uma série de problemas estruturais no espaço, que
terá pelo menos duas plataformas interditadas nos próximos dias. Além dos buracos, constantemente
denunciados pela população que frequenta o terminal, pilares deteriorados, piso danificado e cobertura
inapropriada ameaçam a integridade de quem embarca e desembarca em um dos terminais mais movimentados
de São Luís.

Construído em 1996 para facilitar o deslocamento da população da capital, o Terminal da Praia Grande é, além
do mais antigo da cidade, um dos que registra o maior fluxo diário de passageiros, recebendo uma média de
100 mil pessoas todos os dias. No entanto, desde sua fundação, as estruturas do terminal não passam por obras
efetivas de manutenção e reforma. Somado a isso, a ação do tempo e da maresia, que margeia o terminal, torna
mais grave a situação.

In loco
Além de serem identificados – e denunciados – frequentemente por quem utiliza o terminal, os problemas foram
constatados por técnicos da Defesa Civil, que acompanharam a promotora Lítia Cavalcanti durante a vistoria
realizada ontem. De acordo com a titular da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, os riscos aos quais
são expostos os passageiros que passam pelo terminal devem ser tratados como prioridade, para que nenhuma
tragédia seja registrada no local.

“Aqui tem 20 pilares comprometidos em um lugar onde o fluxo de pessoas é absurdo, principalmente nos
horários de pico, de manhã, meio-dia e à noite. Se uma peça dessa tomba, vai ser um desastre sem tamanho, vai
matar muita gente. Para evitar uma tragédia, eu tomei esse trabalho para mim e vim verificar, in loco, centenas
de denúncias que já foram feitas ao Ministério Público. Nós constatamos a veracidade dessas denúncias e
identificamos um ambiente impróprio para receber tantas pessoas e, muito menos, o movimento dos ônibus,
que prejudicam ainda mais as estruturas. Não há como esperar quando a vida de tantas pessoas está em risco”,
declarou.

Laudos
Segundo o tenente-coronel Sandro Machado Amorim, os laudos técnicos resultantes da inspeção serão
entregues à promotora, para que as medidas necessárias sejam tomadas e, conforme as informações
preliminares, a interdição de, pelo menos, duas plataformas do Terminal da Praia Grande é indispensável para
garantir a segurança da população.

“Foram observadas ferragens expostas, rachaduras de algumas estruturas de sustentação do telhado, vimos
também a flexão de outras estruturas no telhado que, inclusive, nos causam maior preocupação, porque os
usuários do transporte público que frequentam o terminal ficam embaixo delas. Inicialmente, nosso foco são as
duas últimas plataformas e, após os reparos serem feitos, analisaremos as duas primeiras, para não prejudicar o
serviço ofertado aos passageiros. A população está sob um risco constante. Se não houver uma interdição e uma
reforma bem mais efetiva em relação às estruturas, o perigo tende a ser ainda maior”, atestou o especialista.



De acordo com a promotora Lítia Cavalcanti, as plataformas mais precárias, localizadas ao fundo do terminal,
devem ser interditadas nesta terça-feira (22), após notificação dos órgãos competentes. Enquanto estiverem
interditadas, a presença de passageiros nas áreas será proibida e os pontos de ônibus serão distribuídos nas
demais plataformas.

“Como já há um consenso de que essas duas baias precisam ser interditadas, tomaremos as providências para
que elas não tenham acesso de público, que sejam colocados tapumes e elas estejam realmente isoladas, porque
está muito perigoso. A partir daí, tomaremos as providências no Ministério Público, no sentido de resolver, não
de forma paliativa, mas definitivamente. Para isso, precisaremos redistribuir para as outras duas baias e, daí,
veremos uma forma de refazer o terminal. Nossa intenção é que já na terça-feira os espaços sejam
interditados”, garantiu a promotora.

C o n t i n u e  l e n d o  e m :  
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/10/19/terminal-da-praia-grande-tera-area-interditada-na-proxima-
semana/

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/10/19/terminal-da-praia-grande-tera-area-interditada-na-proxima-semana/
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/10/19/terminal-da-praia-grande-tera-area-interditada-na-proxima-semana/
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Elemento é preso com dinheiro falso e munições em Timon

A prisão foi efetuada na casa do suspeito, realizada pela Polícia Civil do Maranhão.

Fonte: Redação

Data de publicação: 18/10/2019

Portando notas falsas de R$ 10 e R$ 50 reais, além de munições calibre 32, foi preso em flagrante, na cidade de
Timon/MA, um homem identificado como Eliaquim Ferreira Pereira, vulgo Elias, de 26 anos.

A prisão foi efetuada na casa do suspeito, realizada pela Polícia Civil do Maranhão,  por meio da DENARC –
Timon, unidade que é vinculada à SENARC. As guarnições cumpriram mandado de busca e apreensão expedido
pela 2ª Vara Criminal da comarca de Timon, no bairro Cidade Nova I.

Elias já vinha sendo monitorado pela polícia, que tinha informações sobre a comercialização de drogas em sua
residência. O material apreendido foi encontrado camuflado na parede da sala.

O preso foi conduzido diretamente paraa Central de Flagrantes de Timon. Ele já responde ações penais no
município, sob acusação de tentativa de homicídio e roubo com arma de fogo. Elias tem, também, contra si uma
ação pir roubo em Teresina (PI)

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
19/10/2019 - SITE MA 10 
POSITIVA
Motorista que matou 5 pessoas no Jaracaty dá entrada no Complexo Penitenciário 

Pag.: 16

Motorista que matou 5 pessoas no Jaracaty dá entrada no
Complexo Penitenciário

Publicado em 18, de outubro 2019 às 13:21 por Fernanda Fernandes

Deu entrada às 19h30 desta quinta-feira (17), no Complexo Penitenciário São Luís, Victor Yan Barros de Araújo,
de 25 anos. Ele está internado no Núcleo de Saúde da Unidade Prisional de Ressocialização São Luís 1 (UPSL1),
onde se encontra em observação médica.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) esclareceu que Yan se recupera de uma cirurgia
feita no ombro direito, procedimento realizado em um hospital da capital maranhense. Ainda de acordo com a
Seap, o quadro clínico dele é estável e a cada 15 dias ele passará por reavaliação médica.

Sobre a manutenção da prisão preventiva do acusado, documento do dia 9 de outubro assinado pelo juiz Titular
da 2ª Unidade Jurisdicional do Tribunal do Júri, Gilberto de Moura Lima, diz que “se faz necessária em
decorrência do ‘modus operandi’ empregado” onde, na conduta delitiva, houve indícios que revelam que ele
conduzia “de forma perigosa veículo automotor (em alta velocidade e em estado de embriaguez alcoólica)” e
que vitimou “um total de 14 pessoas, dentre as quais 5 vieram a óbito”.

Laudo de exame em local de acidente de tráfego, comprova que conduzido pelo acusado quando dos fatos
“desenvolvia velocidade entre 92,6 km/h (mínima) e 107 km/h (máxima)”. Além disso, consta da denúncia que
“não se trata de fato isolado”, já que “no decorrer da investigação, ficou evidenciado que Victor Yan já havia se
envolvido em outro acidente na direção de veículo automotor, tendo batido em uma motocicleta com duas
pessoas” e que fugiu do local.


