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Justiça cumpre mandado de busca e apreensão na fazenda de
Herialdo Pelúcio após calote

Pré-candidato a prefeito de Presidente Vargas deixou de pagar por
um maquinário por cerca de quatro anos

Acompanhado da Polícia Civil, um oficial de Justiça cumpriu, na última sexta-feira (17), mandado de busca e
apreensão na Fazenda Santa Clara, localizada na cidade de Presidente Vargas, de propriedade do empresário e
pré-candidato a prefeito do município, José Herialdo Pelúcio Júnior, o Herialdo Pelúcio.

O mandado foi expedido pelo juiz de Direito da 14º Vara Cível da Comarca da Ilha de São Luis, Márcio Castro
Brandão (Deprecante), para o juiz de Direito da Comarca de Vargem Grande, Anderson Sobral de Azevedo
(Deprecado), por meio de Carta Precatória, onde pediu a restituição imediata de uma máquina de
beneficiamento de coco babaçu pertencente a empresa Marabaçu Terra Viva Ltda.

De acordo com os advogados da Marabaçu, Fernando Celso e Silva de Oliveira e Maxwell Sinkler Sales, que
também participaram da busca e apreensão, Herialdo Pelúcio havia comprado a máquina da referida empresa,
mas deixado de apagar o valor acordo em contrato.

Por causa do calote, além da reintegração da máquina, Herialdo Pelúcio foi condenado ainda ao pagamento de
R$ 5.920,32 (cinco mil novecentos e vinte reais e trinta e dois centavos) para a Marabaçu Terra Viva, com juros
e correção monetária.

Apesar do acerto na venda da máquina ter sido de apenas aproximadamente R$ 50 mil, o pré-candidato a
prefeito de Presidente Vargas nunca pagou sequer um centavo, mantendo o calote por aproximadamente quatro
anos.

Já imaginou ele na prefeitura? 
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STF firma acordo para aperfeiçoar sistema prisional do Maranhão

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ricardo
Lewandowski, firmou nesta quinta-feira (16) termo de compromisso entre o CNJ, Ministério da Justiça (MJ),
Governo do Maranhão e diversos órgãos do estado, com o fim de aprimorar o sistema prisional e a execução
penal nessa unidade da federação. Entre os termos do acordo, destacam-se o compromisso com investimentos
na criação de quase 1,7 mil novas vagas no sistema carcerário, a implantação de políticas de apoio aos presos, a
utilização das penas alternativas e a consolidação das audiências de custódia, de forma regularizar a condução
das prisões em flagrante.

Também firmaram o termo de compromisso o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), a Corregedoria-Geral
de Justiça do Maranhão, o Ministério Público do estado (MP-MA), a Defensoria Pública do Maranhão e a
seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O acordo prevê a união de esforços das partes
com o fim de adequar o sistema de Justiça criminal do Maranhão - quanto ao sistema de execução penal e ao
sistema carcerário - aos padrões estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei de Execução Penal e por
tratados e convenções internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil.

Compromissos

Quanto aos investimentos em novas vagas, foi assumido o compromisso pela construção de cinco novos
presídios, totalizando 1.134 vagas, e a reforma e ampliação de outros quatro, acrescentando mais 564 vagas.
Nesse ponto, o Maranhão contará com o apoio de linhas de financiamento do Departamento Penitenciário
Nacional (Depen), ligado ao MJ.

Por parte do estado, há ainda o compromisso com políticas de reintegração social, assistência, ouvidoria e
denúncia a violações, fiscalização, atendimento à saúde, atendimento à legislação penal quanto à separação de
presos segundo pena e idade e o compromisso de manter um centro estadual de alvarás de soltura, a fim de
evitar prisões ilegais. Há ainda previsões quanto a instalação de oficinas de trabalho, salas de aula e ensino
profissionalizante, políticas de atenção aos egressos e ações para fortalecer a política de penas alternativas.

O CNJ assumirá o compromisso de garantir apoio à Unidade de Monitoramento, Acompanhamento,
Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJ-MA, de promover parceria para capacitação de
servidores da Justiça local e encontros específicos com juízes da área criminal. Há ainda a previsão de incentivo
à implementação do Programa Começar de Novo, de reinserção dos sentenciados no mercado de trabalho.

Além dos recursos do Depen, o MJ se compromete com assistência técnica para aperfeiçoamento dos serviços
penais do estado. O governo do Maranhão assumiu ainda compromisso específico relativo à implantação das
audiência de custódia, que garante a apresentação dos presos em flagrante ao juiz em até 24 horas, iniciando o
programa pela capital e maiores cidades do estado, partindo com um cronograma para as menores comarcas.

Fonte: Supremo  Tribunal Federal (STF)
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Com o "Todos por São Luís" Prefeitura leva mais ações ao Vicente Fialho

Mais uma edição do "Todos Por São Luís" com ampla aceitação popular. Desta vez, as ações na área de cultura,
saúde, infraestrutra, esporte e assistência social foram excecutadas no bairro Vicente Fialho, com a culminância
do projeto no Centro de Saúde Amar, unidade entregue há um mês completamente reformada para a
comunidade. O programa, idealizado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), tem como parceiros o
Governo do Estado, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema) e a Corregedoria Geral de
Justiça (CGJ/MA).

O prefeito Edivaldo, assim como nas outras edições, teve uma calorosa recepção dos moradores. Tirou "selfies",
recebeu abraços, mas ouviu com atenção as demandas de infraestrutura do bairro, embora a maioria dos
moradores tenha reconhecido as melhorias que já foram feitas nos últimos meses. Edivaldo salientou as obras
que foram realizadas nos bairros e a possibilidade de semanalmente estar perto do povo e sentir os anseios da
população de perto.

"O bairro tem recebido várias ações. Várias ruas foram asfaltadas, entregamos a unidade básica de Saúde
totalmente reformada e equipada para a população. E estamos reformando a escola do Bairro. Temos avançado
muito nestes dois anos e meio com muitas ações nas áreas da saúde, educação, infrestrutura. E poder ver o
programa Todos Por São Luís consolidado dentro dos bairros é motivo de muita felicidade. Um programa que
antes eram de 30 em 30 dias e agora é semanal. Então, todos os sábados estamos em um bairro diferente",
destacou o prefeito.

A primeira-dama, Camila Holanda, coordenadora geral do programa, acompanhou de perto as ações do
programa durante toda a semana, conversado com a população sobre demandas dos bairros. "Estar com as
comunidades, manter o diálogo e levar ações diretas da Prefeitura são propostas do programa, que estão sendo
cumpridas com êxito a cada edição", afirmou Camila Holanda.

Antes da culminância das ações do programa "Todos por São Luís", o bairro do Vicente Fialho recebeu serviços
de requalificação asfáltica, varrição, capina, roçagem, reparação de meios-fios e sarjetas e recolhimento de
mais de duas toneladas de bagulhos volumosos com a operação Bota Fora. No ato de culminância, atividades de
várias secretarias levando serviços para os moradores. Acompanhado dos seus auxiliares, o prefeito ouve as
demandas, indica a secretaria e já encaminha ao secretário da pasta referente à demanda as soluções cabíveis.

Na área do esporte e lazer, torneio de "travinha", basquete de rua, tênis de mesa, futebol de botão, dama e
xadrez foram algumas das atividades que divertiram as crianças. O prefeito entregou pessoalmente o troféu aos
campeões do "travinha".

Dona Zenilde Pereira, 55 anos, foi abraçar pessoalmente o prefeito de São Luís e agradecer pelos serviços
levados à comunidade, que atendem a todo o entorno. Ela também destacou a necessidade das ações itinerantes
com o chefe do Executivo ouvindo diretamente a população. "Esse é um projeto muito bom. Temos que dar a
mão e palmatória. Esperamos que continue assim O prefeito na rua, ouvindo o povo, as necessidades do povo,
que fica muito satisfeito de estar perto e falar o que sente. A história de gabinete já passou. É passado. E o
prefeito Edivaldo Holanda está fazendo o que a comunidade já queria há muito tempo. E atinge todas: Vinhais,
Fialho, Recanto, Vila Cruzado. São várias comunidades vizinhas. Está de parabéns o prefeito de São Luís", disse.



Os vereadores Bárbara Soeiro (PMN), Roberto Rocha Júnior (PSB), Isaías Pereirinha (PSL), Professor Lisboa
(PCdoB), Basileu (PSDC), Ivaldo Rodrigues (PDT) e a suplente Fátima Araújo (PRP). Representante do bairro,
Roberto Júnior enalteceu as ações da Prefeitura. "O projeto Todos por São Luís vem contemplando vários
bairros e hoje contempla a Vicente Fialho e as adjacências. O bairro tem muitas pessoas carentes, que
necessitam de uma atenção especial. A Prefeitura cumpre com seu papel social de se colocar à disposição para
as pessoas que precisam. E o prefeito comparece ao nosso bairro levando mais benefícios".

OFICINAS

A grande novidade desta nona edição foi a venda dos produtos feitos por moradores da comunidade nas oficinas
promovidas pelo programa. No próprio evento, os alunos já ganharam dinheiro com a venda de bombons
regionais, sorvete, comidas regionais e origami. Na tenda do sorvete, uma equipe de oito alunos, que aprendeu
a fazer sorvete em oficina na semana passada, levou mais de 300 sorvetes, com ótima saída. "No calor, é uma
ótima opção. Estamos satisfeitos por ter aprendido uma coisa nova e já poder colocar em prática de verdade",
disse a estudante Iane Soares.
Além das oficinas de técnicas artesanais, a Prefeitura levou durante a semana curso de informática e palestras
educativas para formar a consciência ambiental e cidadã dos moradores.
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Com o programa “Todos por São Luís”, Prefeitura leva mais ações ao bairro Vicente
Fialho

Mais uma edição do “Todos Por São Luís” com ampla aceitação popular. Desta vez, as ações na área de cultura,
saúde, infraestrutra, esporte e assistência social foram executadas no bairro Vicente Fialho, com a culminância
do projeto no Centro de Saúde Amar, unidade entregue há um mês completamente reformada para a
comunidade. O programa, idealizado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), tem como parceiros o
Governo do Estado, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema) e a Corregedoria Geral de
Justiça (CGJ/MA).

O prefeito Edivaldo, assim como nas outras edições, teve uma calorosa recepção dos moradores. Tirou “selfies”,
recebeu abraços, mas ouviu com atenção as demandas de infraestrutura do bairro, embora a maioria dos
moradores tenha reconhecido as melhorias que já foram feitas nos últimos meses. Edivaldo salientou as obras
que foram realizadas nos bairros e a possibilidade de semanalmente estar perto do povo e sentir os anseios da
população de perto.

“O bairro tem recebido várias ações. Várias ruas foram asfaltadas, entregamos a unidade básica de Saúde
totalmente reformada e equipada para a população. E estamos reformando a escola do Bairro. Temos avançado
muito nestes dois anos e meio com muitas ações nas áreas da saúde, educação, infrestrutura. E poder ver o
programa Todos Por São Luís consolidado dentro dos bairros é motivo de muita felicidade. Um programa que
antes eram de 30 em 30 dias e agora é semanal. Então, todos os sábados estamos em um bairro diferente”,
destacou o prefeito.

A primeira-dama, Camila Holanda, coordenadora geral do programa, acompanhou de perto as ações do
programa durante toda a semana, conversado com a população sobre demandas dos bairros. “Estar com as
comunidades, manter o diálogo e levar ações diretas da Prefeitura são propostas do programa, que estão sendo
cumpridas com êxito a cada edição”, afirmou Camila Holanda.

Antes da culminância das ações do programa “Todos por São Luís”, o bairro do Vicente Fialho recebeu serviços
de requalificação asfáltica, varrição, capina, roçagem, reparação de meios-fios e sarjetas e recolhimento de
mais de duas toneladas de bagulhos volumosos com a operação Bota Fora. No ato de culminância, atividades de
várias secretarias levando serviços para os moradores. Acompanhado dos seus auxiliares, o prefeito ouve as
demandas, indica a secretaria e já encaminha ao secretário da pasta referente à demanda as soluções cabíveis.

Na área do esporte e lazer, torneio de “travinha”, basquete de rua, tênis de mesa, futebol de botão, dama e
xadrez foram algumas das atividades que divertiram as crianças. O prefeito entregou pessoalmente o troféu aos
campeões do “travinha”.

Dona Zenilde Pereira, 55 anos, foi abraçar pessoalmente o prefeito de São Luís e agradecer pelos serviços
levados à comunidade, que atendem a todo o entorno. Ela também destacou a necessidade das ações itinerantes
com o chefe do Executivo ouvindo diretamente a população.

“Esse é um projeto muito bom. Temos que dar a mão e palmatória. Esperamos que continue assim O prefeito na
rua, ouvindo o povo, as necessidades do povo, que fica muito satisfeito de estar perto e falar o que sente. A



história de gabinete já passou. É passado. E o prefeito Edivaldo Holanda está fazendo o que a comunidade já
queria há muito tempo. E atinge todas: Vinhais, Fialho, Recanto, Vila Cruzado. São várias comunidades vizinhas.
Está de parabéns o prefeito de São Luís”, disse.
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Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão garantiu aumento de produtividades dos desembargadores|

O Tribunal de Justiça do Maranhão registrou aumento de 18,5% na produtividade dos desembargadores, que
julgaram 12.238 processos de janeiro a junho de 2015, superando o número de processos apreciados no mesmo
período em 2014 (11.680 processos).

Com o índice, a produtividade dos membros da Corte Estadual de Justiça fica acima de 100% em relação aos
processos recebidos (104,78%). Os dados são da Divisão de Estatística do TJMA. O resultado garante o
cumprimento da Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina que, ao longo de 2015, devem
ser julgados número de processos superior à quantidade de ações judiciais que ingressarem no referido ano.

O aumento na produtividade dos desembargadores do Tribunal de Justiça segue escala crescente. Em 2014, a
Corte Estadual de Justiça concluiu 83,3% dos julgamentos de ações penais, superando a meta de 80% prevista
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para aquele período.

O Judiciário maranhense se destacou também, em 2014, no julgamento de processos de improbidade
administrativa e ações penais relativas a crimes contra a administração pública, cumprindo 99% da Meta 4 do
Poder Judiciário.
Entre os anos de 2012 e 2014, quarenta e cinco prefeitos e ex-prefeitos de cidades do Maranhão foram
condenados pelo TJMA pela prática de algum crime no exercício do mandato.
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CORREGEDORIA DA JUSTIÇA JÁ PREPARA A SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO 2015

A Corregedoria da Justiça do Maranhão, por meio da Coordenação dos Juizados Especiais, já iniciou os
trabalhos para a Semana Nacional da Conciliação de 2015, que acontece no período de 23 a 27 de novembro. O
objetivo de antecipar a divulgação da iniciativa é possibilitar que magistrados e servidores possam se organizar
com antecedência. A semana é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça com apoio dos tribunais de todo o
País.
Para promover os trabalhos da Semana da Conciliação, está sendo realizada uma campanha voltada para o
público interno. Executada pela Assessoria de Comunicação da Corregedoria, a campanha busca resgatar a
importância da conciliação e o papel que juízes e servidores têm na promoção da paz social.
Segundo informou a corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, com o trabalho sendo realizado de
forma antecipada, a expectativa é que o Maranhão supere os números de conciliações de anos anteriores.
"Estamos sensibilizando nosso quadro de pessoal para que possam se organizar com antecedência, atendendo a
solicitações dos próprios magistrados. Como o CNJ já nos informou a data deste ano, estamos antecipando os
trabalhos, a fim de termos maior efetividade na ação", afirmou.
A finalidade da mobilização nacional é de solucionar o maior número possível de processos pela via da
conciliação. Apesar de boa parte dos trabalhos ficar a cargo de cada tribunal, que selecionam processos com
possibilidade de acordo, empresas e até mesmo o cidadão podem fazer sua parte. Neste caso, basta que procure,
pessoalmente ou mediante seu advogado, a unidade judicial onde seu processo tramita e informar sobre o
interesse em realizar um acordo.
Durante a Semana da Conciliação são levados à pauta somente os casos em que a ação já está ajuizada, quando
são realizadas as conciliações processuais. O outro caso possível, mas que não é contabilizado durante a
mobilização nacional, é a conciliação pré-processual ou informal, que ocorre em casos em que ainda não há
processo instaurado. Nesses casos, o Judiciário maranhense conta com centros de solução de conflitos, que
atuam na prevenção a novas demandas judiciais.
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Justiça recebe denúncia de improbidade contra ex-prefeito de Senador La Rocque

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) recebeu, por maioria, denúncia contra o
ex-prefeito de Senador La Rocque, João Alves Alencar. Ele é acusado pelo Ministério Público do Maranhão
(MPMA) de deixar de apresentar, no prazo previsto em lei, a prestação de contas do exercício de 2012 ao
Tribunal de Contas do Estado (TCE) e à Câmara de Vereadores do Município.

Na denúncia formalizada junto ao Tribunal de Justiça, o MPMA sustenta que a prestação de contas apresentada
pelo ex-prefeito ocorreu após o período estabelecido pelo Tribunal de Contas, configurando ato de improbidade
administrativa com lesão ao erário, tendo o João Alves Alencar adotado uma conduta omissa diante do fato.

Em sua defesa, o ex-gestor alegou que na denúncia formalizada pelo MPMA não estão descritos os fatos em
todas as circunstâncias, principalmente na parte que se refere aos prejuízos causados à administração pública.

Os argumentos do ex-prefeito não foram acolhidos pela maioria do colegiado, cujo entendimento foi de que a
denúncia do MPMA deve ser apurada, conforme pedido daquele órgão ministerial. (Processo nº 2282015)
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TODOS POR SÃO LUÍS: PREFEITURA LEVOU MAIS AÇÕES AO VICENTE FIALHO COM A PRESENÇA
DO PREFEITO EDIVALDO

Mais uma edição do “Todos Por São Luís” com ampla aceitação popular. Desta vez, as ações na área de cultura,
saúde, infraestrutura, esporte e assistência social foram executadas no bairro Vicente Fialho, com a
culminância do projeto no Centro de Saúde Amar, unidade entregue há um mês completamente reformada para
a comunidade.

O programa, idealizado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), tem como parceiros o Governo do
Estado, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema) e a Corregedoria Geral de Justiça
(CGJ/MA).

O prefeito Edivaldo, assim como nas outras edições, teve uma calorosa recepção dos moradores. Tirou “selfies”,
recebeu abraços, mas ouviu com atenção as demandas de infraestrutura do bairro, embora a maioria dos
moradores tenha reconhecido as melhorias que já foram feitas nos últimos meses. Edivaldo salientou as obras
que foram realizadas nos bairros e a possibilidade de semanalmente estar perto do povo e sentir os anseios da
população de perto.

“O bairro tem recebido várias ações. Várias ruas foram asfaltadas, entregamos a unidade básica de Saúde
totalmente reformada e equipada para a população. E estamos reformando a escola do Bairro. Temos avançado
muito nestes dois anos e meio com muitas ações nas áreas da saúde, educação, infrestrutura. E poder ver o
programa Todos Por São Luís consolidado dentro dos bairros é motivo de muita felicidade. Um programa que
antes eram de 30 em 30 dias e agora é semanal. Então, todos os sábados estamos em um bairro diferente”,
destacou o prefeito.

A primeira-dama, Camila Holanda, coordenadora geral do programa, acompanhou de perto as ações do
programa durante toda a semana, conversado com a população sobre demandas dos bairros. “Estar com as
comunidades, manter o diálogo e levar ações diretas da Prefeitura são propostas do programa, que estão sendo
cumpridas com êxito a cada edição”, afirmou Camila Holanda.

Antes da culminância das ações do programa “Todos por São Luís”, o bairro do Vicente Fialho recebeu serviços
de requalificação asfáltica, varrição, capina, roçagem, reparação de meios-fios e sarjetas e recolhimento de
mais de duas toneladas de bagulhos volumosos com a operação Bota Fora. No ato de culminância, atividades de
várias secretarias levando serviços para os moradores. Acompanhado dos seus auxiliares, o prefeito ouve as
demandas, indica a secretaria e já encaminha ao secretário da pasta referente à demanda as soluções cabíveis.

Na área do esporte e lazer, torneio de “travinha”, basquete de rua, tênis de mesa, futebol de botão, dama e
xadrez foram algumas das atividades que divertiram as crianças. O prefeito entregou pessoalmente o troféu aos
campeões do “travinha”.

Dona Zenilde Pereira, 55 anos, foi abraçar pessoalmente o prefeito de São Luís e agradecer pelos serviços
levados à comunidade, que atendem a todo o entorno. Ela também destacou a necessidade das ações itinerantes
com o chefe do Executivo ouvindo diretamente a população. “Esse é um projeto muito bom. Temos que dar a
mão e palmatória. Esperamos que continue assim O prefeito na rua, ouvindo o povo, as necessidades do povo,



que fica muito satisfeito de estar perto e falar o que sente. A história de gabinete já passou. É passado. E o
prefeito Edivaldo Holanda está fazendo o que a comunidade já queria há muito tempo. E atinge todas: Vinhais,
Fialho, Recanto, Vila Cruzado. São várias comunidades vizinhas. Está de parabéns o prefeito de São Luís”, disse.

Os vereadores Bárbara Soeiro (PMN), Roberto Rocha Júnior (PSB), Isaías Pereirinha (PSL), Professor Lisboa
(PCdoB), Basileu (PSDC), Ivaldo Rodrigues (PDT) e a suplente Fátima Araújo (PRP). Representante do bairro,
Roberto Júnior enalteceu as ações da Prefeitura. “O projeto Todos por São Luís vem contemplando vários
bairros e hoje contempla a Vicente Fialho e as adjacências. O bairro tem muitas pessoas carentes, que
necessitam de uma atenção especial. A Prefeitura cumpre com seu papel social de se colocar à disposição para
as pessoas que precisam. E o prefeito comparece ao nosso bairro levando mais benefícios”.

OFICINAS

A grande novidade desta nona edição foi a venda dos produtos feitos por moradores da comunidade nas oficinas
promovidas pelo programa. No próprio evento, os alunos já ganharam dinheiro com a venda de bombons
regionais, sorvete, comidas regionais e origami. Na tenda do sorvete, uma equipe de oito alunos, que aprendeu
a fazer sorvete em oficina na semana passada, levou mais de 300 sorvetes, com ótima saída. “No calor, é uma
ótima opção. Estamos satisfeitos por ter aprendido uma coisa nova e já poder colocar em prática de verdade”,
disse a estudante Iane Soares.
Além das oficinas de técnicas artesanais, a Prefeitura levou durante a semana curso de informática e palestras
educativas para formar a consciência ambiental e cidadã dos moradores.
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Apenados desenvolvem atividade profissional na Unidade Prisional de Imperatriz

Um percentual de 44% dos internos da Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) de Imperatriz realiza algum
tipo de atividade profissional. O índice, apurado este mês pela Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária (Sejap), reflete o valor que o Governo do Estado vem conferindo às atividades de ressocialização
dentro das penitenciárias do Maranhão.Segundo gestores da Sejap, o índice positivo foi alcançado por meio de
parcerias com outros órgãos públicos e empresas privadas, estratégia que impulsiona a execução de cursos
profissionalizantes para os 356 internos. O objetivo é que, além dos cursos, haja uma rotatividade ágil de
inserção dos apenados no mercado de trabalho.O chefe de cartório da UPR de Imperatriz, Joanes Pereira, é um
dos servidores engajados nos esforços de proporcionar alternativas que ajudem os internos a participarem das
ações.Há ainda outra atividade desenvolvida na UPR de Imperatriz.

Pelo menos 75 detentos realizam trabalhos artesanais, o que incentiva a criatividade em prol da liberdade digna.
É organizado pelas supervisões de Trabalho e Renda e a de Assistência Psicossocial da Sejap."O objetivo é
estimular os internos da ociosidade a terem uma profissão fora do cárcere. A perspectiva é que o projeto seja
expandido, pois a UPR de Imperatriz foi contemplada pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec) com dois novos cursos: serralheria e corte e costura industrial", informou a supervisora de
Trabalho e Renda, Grazielle Bacellar, supervisora de Trabalho e Renda.Entre os trabalhos e cursos realizados
pelos internos da UPR de Imperatriz, estão o de confecção de almofadas, telas, decorações em gesso, miniatura
de barcos de madeira, além de outros materiais feitos com palitos de picolé. Depois de prontos, os produtos são
vendidos, e o valor é destinado ao sustento das próprias famílias dos internos. Para completar os 44% de presos
em atividade, a unidade prisional tem ainda mais 18 internos que trabalham no setor de serviços gerais.

Joanes Pereira lembrou, também, o projeto Raiar da Liberdade, iniciado esta semana em São Luís e
desenvolvido em parceria com a empresa Ciclista Bodim. "A ideia de batizar o projeto com esse nome é uma
junção da atividade de montar rodas de bicicletas e motos, na qual os internos fixam os raios nas rodas e, ao
mesmo tempo, reduzem um dia de pena a cada três dias trabalhados". Os facilitadores são profissionais
capacitados, disponibilizados pela empresa.As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira em uma cela
adaptada para 15 internos. Após a montagem, as rodas são vendidas em lojas do segmento "duas rodas", na
cidade.

O projeto conta com parceria com o Tribunal de Justiça e a empresa privada Ciclista Bodim. Tem o objetivo
atender dez internos no decorrer de seu processo. Os materiais necessários para confecção das rodas, da
mesma forma, serão oferecidos pela empresa. Desde o início do projeto, 13 apenados receberam a liberdade
com a ajuda da remissão de pena, conquistada pelo trabalho dentro do presídio.


