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Garota de programa é condenada a seis anos e meio de prisão em
Pedreiras

Juíza Larissa preside juri em Pedreiras.

A juíza Larissa Tupinambá Castro, titular da 3ª Vara de Pedreiras, presidiu uma sessão do Tribunal do Júri nesta
terça-feira (26). No banco dos réus, Maria Senhora dos Santos da Silva, que estava sendo acusada pela morte
de outra mulher, com um golpe de punhal na altura do peito. A ré foi considerada culpada pelo conselho de
sentença e recebeu a pena de seis anos e seis meses de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto.

Consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público que, em 15 de dezembro de 2012, na Rua do Campo, em
Trizidela do Vale, Maria Senhora teria acertado um golpe de punhal no peito esquerdo de Raimunda,
causando-lhe a morte. Relata o inquérito que Maria Senhora morava no lugar denominado ‘Bar do Genésio’, que
era companheiro de Raimunda. Na data citada, a acusada, que trabalhava como ‘garota de programa’ no
referido bar, teria ido tomar um banho de rio com uma amiga.

Ao retornar, ela teria discutido com Raimunda e, ato contínuo, armou-se com um punhal. Ela teria atingido
Raimunda no momento em que foi cobrada pelos valores consumidos por seus clientes no referido bar.
Raimunda ainda chegou a gritar pelo companheiro e foi levada pela ambulância do Corpo de Bombeiros, mas
morreu ao dar entrada no hospital. Segundo uma colega de trabalho de Maria Senhora, ela teria dito a seguinte
frase: “Furei mesmo! Ela veio com saliência”. A acusada ainda ficou com uma lesão na mão, sendo medicada
logo em seguida.

Em depoimento à polícia, Maria Senhora confessou o delito. “A ré Maria Senhora, embora sendo primária, agiu
com intenso dolo na prática do crime, desejando a consumação do delito e escolhendo instrumento e modo de
agir que tornavam certa a consumação do ato criminoso”, relata a sentença.
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Irregularidades em licitação motivam ação por improbidade em
Cantanhede

O Ministério Público do Maranhão ajuizou, em 13 de junho, Ação Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra o ex-secretário municipal de Governo, Antônio Emetério Batista; e o ex-presidente da
Comissão Permanente de Licitação do Município de Cantanhede, Manoel Erivaldo Caldas dos Santos, devido a
irregularidades em um Pregão Presencial cujo objeto era a aquisição de três motocicletas e equipamentos
médicos.

Os recursos para o pagamento são provenientes do Convênio nº 310/2009, celebrado, em dezembro de 2009,
entre o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, e a Prefeitura de Cantanhede, no
valor de R$ 20 mil. Caberia ao Poder Executivo estadual a quantia de R$ 19.400 mil e a contrapartida de R$
600 do Executivo municipal.

O certame teve como única licitante e vencedora a empresa Ferreira e Aguiar Ltda, com valor de R$ 27.300 mil.

Ao analisar a documentação, o Ministério Público constatou ilegalidades em diversas fases do certame, dentre
elas: falta de documento com autorização da autoridade competente para o início da licitação; inexistência de
pesquisa de preços junto às empresas no mercado; inexistência de documento com justificativa para realização
do pregão, Termo de Referência, publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial e na internet, comprovante
de publicação do resultado, nota de empenho e extrato de contrato no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

De acordo com o promotor de justiça Tiago Carvalho Rohrr, a ausência de todos os documentos comprovam a
afronta à Lei 8.666/93, que disciplina os processos licitatórios, impedindo a participação dos interessados e a
transparência do procedimento.

Além disso, tendo em vista que apenas uma empresa apresentou proposta de preços, a comissão de licitação
deveria ter deflagrado novo processo a fim de preservar o princípio da impessoalidade e da eficiência. 

A Promotoria de Justiça pediu ao Poder Judiciário a condenação dos requeridos por improbidade administrativa,
estando sujeitos à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral dos
danos causados aos cofres públicos, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de
contratar ou receber benefícios ou incentivos fiscais.
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Câmara concede Moção de Aplausos a integrantes do Poder
Judiciário em Imperatriz

terça-feira, 26 de junho de 2018

Os Juízes Ana Beatriz, Delvan Tavares e a advogada Milena Bonis receberam das mãos do vereador Fábio
Hernandez (PSC) uma Moção de Aplausos relativa à conquista do “Prêmio Conciliar é Legal” de 2017 pelo
Conselho Nacional de Justiça, através do projeto “Mediar para Educar” que promove mediações de conflitos
escolares entre estudantes de Imperatriz. A primeira escola a receber o projeto foi a Casa do Estudante.

De acordo com a juíza Ana Beatriz, o objetivo principal do projeto foi o de mostrar aos alunos como aprender o
exercício do dialogo e da tolerância, do respeito ao outro, e a Escola Casa do Estudante abraçou a ideia. A
magistrada agradeceu a Câmara pelo reconhecimento.

“Nossa primeira conquista foi o premio ‘Conciliar Legal’, onde ficamos como o melhor projeto do estado e agora
já o estamos implantando na escola municipal São Sebastião que fica no bairro da Caema e já está realizando
esse projeto. Fico muito feliz por estar nesta casa atestando que aqui é um local que cumpre seu apel de
compromisso com o cidadão e contamos sempre com o apoio dos senhores nisso”, informou.

O Juiz Delvan Tavares falou do seu respeito e admiração pela Câmara, pois acompanha todos os temas
discutidos e o interesse da Câmara em resolver os problemas da comunidade. Para ele a casa representa os
pensamentos da cidade e que sempre persista esse debate, pois só através da divergência e do debate,
independente do partido e ideologia é que se extraem as melhores soluções. Informou que o projeto partiu da
cabeça iluminada das juízas Ana Beatriz e Milena Bonis e que ele se considera um defensor da infância da
adolescência e da juventude de Imperatriz, onde o segredo do progresso está em prestigiar e respeitar a
infância brasileira, pois quando isso acontecer o país irá prosperar.

O juiz titular da 2ª Vara Civil, Adolfo Pires da Fonseca Neto, “ A autoridade que sempre apoia as iniciativas dos
juízes da Comarca e tudo que vem a melhorar a cidade que ele tem imenso carinho e respeito”.
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Jogo do Brasil altera horário de funcionamento de serviços

Alguns locais terão horário de funcionamento diferenciado por conta da partida
Fonte: Da redação
Data de publicação: 27/06/2018

A Prefeitura de São Luís tem expediente alterado. (Foto: Divulgação)

O jogo decisivo da seleção brasileira ocorre hoje (27), às 15h, contra a Sérvia. Os órgãos públicos, bancos e
estabelecimentos vão ter seu horário de funcionamento alterado. Confira, abaixo, as alterações:

Administração Estadual
A Secretaria do Estado da Gestão Patrimônio e Assistência dos servidores (Segep) informou que o expediente
estadual será das 8h às 13h. Exceto os serviços de urgência.

Administração Municipal
A Prefeitura de São Luís declarou que o expediente nas repartições públicas municipais, nesta quarta-feira, será
das 8h às 13h.

Bancos
As agências vão funcionar em todas as capitais e no interior, das 9h às 13h.

Judiciário
No jogo desta quarta-feira (27), o horário de funcionamento do poder judiciário é das 8h às 12h.

Shoppings
Cinema: Horário normal, das 13h às 23h
Praça de alimentação: Das 10h às 22h
Lojas e quiosques:
Shopping São Luís- 10h às 15h, reabertura às 17h até 22h
Shopping da Ilha- 10h às 22h
Shopping Rio Anil – 10h às 14h30, reabertura às 18h até 22h
Pátio Norte Shopping- 10h às 14h30, reabertura às 17h até 22h
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Expediente no Poder Judiciário nesta quarta-feira vai até o
meio-dia

por Aquiles Emir - 26 de junho de 2018024

O expediente no Poder Judiciário do Maranhão, nesta quarta-feira (27), será das 8h às 12h, conforme estabelece
a Resolução nº 332018, que regulamenta o horário de funcionamento na 1ª fase dos jogos da Seleção Brasileira,
durante a Copa do Mundo.

O desembargador Antonio Bayma Araújo é o plantonista de 2º Grau da Justiça estadual até domingo, 1º de julho.
Os servidores plantonistas são Cláudio Marcos O. Coutinho e Lilah de Moraes Barreto.

O telefone celular disponibilizado para contato no 2º Grau é o (98) 98815-8344.

São Luís – No 1º Grau – Comarca da Ilha – Os juízes José Nilo Ribeiro Filho (14ª Vara Cível) e Gisele Ribeiro
Rondon (juíza auxiliar), serão responsáveis pelos plantões cível e criminal da Comarca da Ilha de São Luís,
nesta semana.

Auxiliam os magistrados no plantão, até domingo (01.07), as servidoras Diana Viana Bastos (14ª Vara Cível de
São Luís) e Iolanda Silva Balata (4ª Vara Criminal de São Luís). O contato com as equipes pode ser feito pelos
telefones celulares (98) 98811-2153 (Cível) e (98) 98802-7484 (Criminal).

Antes de dirigir-se ao local de atendimento, deve-se entrar em contato com as servidoras plantonistas pelos
telefones celulares (98) 98811-2153 (Cível) e (98) 98802-7484 (Criminal). O plantão funciona para recebimento
somente de demandas urgentes. Não são recebidos pedidos por meio do PJe (Processo Judicial Eletrônico).
Todas as petições devem ser entregues em meio físico (impressas em papel), diretamente no local do plantão,
no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau).

Os plantões ocorrem no período noturno de segunda a sexta-feira e durante 24 horas nos sábados, domingos e
feriados, no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau).

O plantão para registro de óbito, sob a competência dos cartórios, deve ser acionado pelo telefone (98)
98112-2794.
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Bancos, shoppings e órgãos públicos terão horários modificados

Por conta do jogo do Brasil contra a Sérvia nesta quarta-feira, 27, os horários de atendimentos de bancos,
shoppings e órgãos municipais e estaduais serão alterados

Por: Ana Paula Ramos

Data de publicação: 26 de Junho de 2018

Em virtude do jogo do Brasil contra a Sérvia, às 15h, nesta quarta-feira, 27, o horário de funcionamento de
bancos, shoppings e órgão públicos vai ser alterado. Confira:

Shoppings
São Luís Shopping

Lojas e Quiosques – 10h às 15h e 17h às 22h.

Hiper Bom Preço – 08h às 22h.

Cinema – 13h às 23h.

Praça de alimentação e lazer – 10h às 22h.

Shopping da Ilha

Lojas e quiosques – 10h às 22h.

Praça de alimentação e lazer – 10h às 22h.

14h30 às 17h30 – horário do jogo – abertura de lojas é facultativa

Rio Anil Shopping

Funcionamento das 10h às 14h30 e reabertura das 18h às 22h.

Bancos
Os bancos de todo o estado vão funcionar das 9h às 13h.



Prefeitura de São Luís
As repartições públicas do município  vão funcionar das 8h às 13h.

Saúde e serviços básicos
Serviços essenciais como saúde, segurança e limpeza não vão sofrer alteração de funcionamento.

Supermercado Mateus
Os supermercados da rede Mateus vão funcionar  em horário normal.

Detran
As unidades do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão terão expediente parcial nesta quarta-feira. O
expediente será encerrado às 12h

Poder Judiciário do Maranhão
Funcionamento das 8 às 12h.  O plantão funciona para recebimento somente de demandas urgentes.


