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FLÁVIO DINO 100% FICHA LIMPA/ ELEGÍVEL: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO POR UNANIMIDADE
REFORMA DECISÃO DA JUÍZA DE COROATÁ QUE ILEGALMENTE
COLHEU PROVAS PRODUZIDAS NAS REDES SOCIAIS PELAS
FAMÍLIAS MURAD/ SARNEY

novembro 29, 2019  Blog Cesar Bello  Comentários

As famílias Sarney/ Murad mantiveram por meio século o domínio das instituições de controle - Tribunal de
Justiça/ Eleitoral/ Ministério Público/ Secretários de Segurança/ Delegados da Polícia Federal - a ponto de um
desembargador aparecer vestido com a camisa da candidata Roseana Sarney/ a representante do Ministério
Público participar de todas solenidades políticas ladeada como protetora de Roseana Sarney/ Ricardo Murad/
eleger/ reeleger um Agente da Polícia Federal que servia como "Guarda Costa" de José Sarney/ nomear o
ex-Superintende da Polícia Federal no Maranhão/ o delegado Fernando Segóvia Diretor Geral da PF.

A derrota da desembargadora Nelma Sarney ao disputar a Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão
quebrou a tradição da escolha ser da família Sarney. O placar de 10 votos para Nelma Sarney/ 16 para Joaquim
Figueredo dos Anjos ainda deixa margem para a volta dos Sarney ao Poder Judiciário. Nelma Sarney articula
sua eleição para a Presidência do TJ-MA. Mas o clima no Judiciário  Maranhense é de independência/
imparcialidade. O TRE-MA deu prova disto ao julgar por unanimidade o arquivamento de uma ação que tornava
o governador Flávio Dino inelegível por décadas/ a partir de provas produzidas pela própria juíza. Um absurdo.

Como se observa no primeiro parágrafo as famílias Sarney/ Murad tinham o domínio dos membros que
comandavam as instituições de controle desde as investigações policiais/ nas promotorias/ nos juízes de
primeira/ segunda instâncias até o Supremo Tribunal Federal como foi possível assistir durante o julgamento
que ejetou do cargo como corrupto o ex-governador Jackson Lago. Tudo era possível. O Poder Judiciário não era
um dos Três Poderes/ tratava-se apenas de um Poder na faixa dos três "Ts" - tolhido/ tutelado/ tolerado. Esses
abusos/ absurdos/ injustiças chegaram chegaram ao fim?

Só as eleições para   o biênio 2020/ 2022 no comando do Tribunal de Justiça do Maranhão poderá responder
esta pergunta. Por enquanto as decisões de juízas/ juízes fundadas em mentiras/ notícias produzidas pelas
famílias Sarney/ Murad são consideradas teratológicas/ absurdas pela unanimidade nas Cortes Judicias do
Maranhão. Acabaram as decisões fundadas em falsas informações/ fake montados nas residências luxuosas dos
Sarney Murad/ acatadas por juízes/ divulgadas sistematicamente pelo Sistema Mirante de Comunicação?
Aguardemos as eleições do TJ.
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Por Determinação da Justiça Expedito Carneiro é Afastado da
Presidência do Parlamento Municipal de Codó.

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), determinou o imediato afastamento do presidente da Câmara
Municipal de Codó, Expedito Marco Cavalcante. Na decisão monocrática publicada nesta quarta-feira (27), a
Desembargadora Cleonice Silva Freire, concedeu o pedido do ex-vereador Horácio Maciel, que documentou
uma enxurrada de irregularidades envolvendo a gestão do chefe do Poder Legislativo Codoense.

A decisão do TJMA, foi tomada após um recurso de Agravo de instrumento interposto por Horácio Barbosa
Maciel, contra a decisão interlocutória da 1ª Vara da Comarca de Codó, que indeferiu o pedido cautelar de
afastamento e manteve Expedito como presidente do poder legislativo codoense.

A Desembargadora entendeu que a permanência de Expedito no cargo de chefia do Poder Legislativo pode
prejudicar o andamento do processo, pois a sua presença diária no ambiente de trabalho é potencialmente
capaz de causar prejuízos à instrução processual, caracterizando risco de constrangimento das pessoas que
venham a ser ouvidas como testemunhas, assim como impedir o acesso aos documentos importantes à
elucidação do caso.

A decisão deverá ser cumprida de forma imediata, sob pena de R$ 10 mil por descumprimento.

Com a saída de Expedito Carneiro, quem assume o comando da Câmara Municipal de Codó é o vice-presidente
Leonel Filho.
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Festa "Ex-Marista Nunca" será marcada por música, surpresas e
saudosismo
 

Evento que reunirá ex-alunos de uma das escolas mais tradicionais de São Luís, acontece neste sábado, às 16h,
no Marista Araçagi, com shows de Argumento, Pandha S.A., Fabrícia, banda Daphne e Bicho-Terra

Depois de Maceió, Natal e João Pessoa, a megafesta oficial "Ex-Marista Nunca", organizada pela Pororoca
Produções, com direção geral do Irmão Luís André Pereira, acontece em São Luís neste sábado, às 16h, no
Marista Araçagi.

O evento, com ingressos limitados para ex-alunos, familiares e amigos, será uma grandiosa e marcante
confraternização de fim de ano e reunirá gerações que passaram pela instituição, incluindo autoridades que,
atualmente, ocupam importantes funções no governo, políticos, empresários e profissionais das mais diferentes
áreas.

Muitos ex-alunos desembarcam do exterior especialmente para reviver o seu passado estudantil e reencontrar
pessoas que fizeram parte de sua história nos tempos do colégio. Além das atrações musicais, como banda
Argumento, Pandha S.A., Fabrícia, banda Daphne, Bicho-Terra e os DJs Álvaro Carneiro, Arsênio Filho e
Ricardo Pacífico, o evento reserva um momento especial, o qual está sendo guardado a sete chaves.

Segundo o diretor geral do Colégio Marista Araçagi, Irmão Luís André Pereira, a festa que está mobilizando
pessoas em todo o Maranhão, de outras cidades do Brasil e do exterior, contará com a presença de 150
ex-professores.

"Nós estamos preparando uma festa das mais contagiantes. Nossa intenção é promover um reencontro de
amigos e entre gerações. A iniciativa é um grande sucesso em todas as cidades onde acontece e aqui em São
Luís não será diferente, pois as expectativas são as melhores possíveis", disse.

Todos os presentes usarão uma camiseta personalizada e a festa contará com a presença do governador Flávio
Dino, que estudou no Marista entre os anos de 1974 e 1985.

Ele recebeu o convite com entusiasmo de uma comitiva Marista no Palácio dos Leões e, na oportunidade,
gravou um vídeo em que aparece vestido com a camisa e convidando para o evento. Em outro vídeo, o
governador aparece ao lado de secretários estaduais, que também fazem a mesma convocação.

"Sem dúvida, será um momento não somente de reencontro, mas, sobretudo, de fraternidade, solidariedade e
para reafirmarmos bons valores e princípios em favor do Brasil", disse Flávio Dino.

Segundo Ricardo Fernandes, diretor da Pororoca Produções, além do governador Flávio Dino, várias outras
autoridades receberam o convite (camiseta) de forma especial, entre elas, o presidente da Academia



Maranhense de Letras, Benedito Buzar, o desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf e o presidente do
Conselho deliberativo do Grupo Mirante, Fernando Sarney. 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto, também confirmou presença.
Conforme a direção da escola, um dos mais ilustres alunos Marista vivo no Maranhão é o ex-presidente da
República José Sarney. 

"Todos estão muito animados com o evento e revelaram seu entusiasmo em poder rever amigos e ex-colegas de
turmas", disse Ricardo Fernandes.

O Colégio Marista está presente no Maranhão há 11 anos, mas contabiliza mais de 200 anos e sua marca é
conhecida em 80 países. No Brasil, a instituição formou milhares de pessoas em 110 cidades. No estado, é uma
das mais modernas escolas e está em processo de crescimento.

Entre outras coisas, é a única que firmou parceria com a Universidade de Cambridge e implantará, ainda este
ano, o método bilíngue.
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Coronel protagoniza encontro entre secretário de Segurança do
Maranhão e repórter investigativo

Secretário Jefferson Portela ao lado do repórter investigativo Stenio Johnny

O coronel RR/Raimundo Sá, protagonizou o encontro entre o secretário de segurança do Maranhão Jefferson
Miller Portela e Silva e o repórter investigativo Stenio Johnny.

Foi um encontro que durou quase duas horas onde tanto o repórter como secretário se mostraram serenos. Um
procurou ouvir o outro atentamente, sempre procurando o entendimento dos fatos postados em matérias
jornalística investigativas, a respeito do suposto esquema de espionagem onde o ex-delegado Tiago Bardal e o
delegado Ney Anderson acusam Portela de quebrar o sigilo telefônico de magistrados, políticos, empresários e
profissionais da imprensa, investigação secretas em desfavor do deputado Josimar do Maranhãozinho e o
desbaratamento de uma quadrilha de contrabando, que culminou com a prisão de militares inclusive um coronel
da PMMA e do então delegado Tiago Bardal, dentre outros assuntos relacionados a segurança pública no
Estado.

O secretário Jefferson Portela falou pela primeira vez com exclusividade ao repórter investigativo Stenio Johnny,
depois de onze meses de muitas matéria postadas ao seu desfavor pelo site SJNOTÍCIASMA.

Quanto a investigação secreta e quebra de sigilo telefônico de Desembargadores, políticos, advogados e
parentes de Magistrados.

O secretário Jefferson Portela falou ao repórter investigativo Stenio Johnny que em nenhum momento pediu a
SEIC, mas precisamente ao ex-delegado Tiago Bardal que investigasse essas autoridades e muito menos pediu a
ele a quebra sem ordem judicial do sigilo telefônico dos citados magistrados.

Portela falou que essas acusações que vem sofrendo por parte do ex-delegado Tiago Bardal e do delegado Ney
Anderson não procedem.  São acusações levianas, mentirosas, tanto que nem um dos dois souberam dizer os
números dos telefones dos desembargadores que foram grampeados. Disse que quem oficializou a denúncia na
justiça, foi a desembargadora Nelma Sarney baseada nas acusações do ex-delegado Tiago Bardal e o delegado
Ney Anderson.

Quanto a investigação secreta e arquivamento do inquérito concluído pela SEIC em desfavor do deputado
federal Josemar do Maranhãozinho falou:

Em momento algum mandei investigar secretamente o deputado Josemar do Maranhãozinho, portanto não
existe nenhum inquérito concluído pela SEIC em desfavor do deputado, até porque como deputado, ele tem
fórum privilegiado, foge portanto da competência da Polícia Civil do Maranhão, qualquer investigação contra
ele. Essa é  mais uma mentira descabida do ex-delegado Tiago Bardal.

Sobre a denúncia que ele teria botado a SEIC, para investigar o repórter investigativo Stenio Johnny ele



explicou:

Johnny existe uma determinação para que toda denúncia contra autoridades, que não estejam fundamentadas e
que se caracterizam crimes de injuria, calúnia e difamação, fique a cargo da SEIC investigar essas pessoas. Por
tanto no seu caso específico você foi investigado não por ser repórter mas sim por caluniar, injuriar e difamar
autoridades. 

Quanto uma possível armação na prisão do ex-delegado Tiago Bardal

Não houve nenhuma armação! O que houve foi a comprovação através de fatos, fortes indícios que tanto o
ex-delegado Bardal como o coronel estão envolvidos com a quadrilha de contrabandistas, tanto prova que Tiago
Bardal continua preso por determinação da justiça. Afirmou!

Depois em off contou em detalhes ao repórter Stenio Johnny como foi realizada a operação que culminou com a
prisão de Tiago Bardal e seu Bando.

Quanto a sua permanência a frente da secretária de segurança.

Falou que está e permanecerá secretário de segurança até quando o governador Flávio Dino assim determinar
que ele fique. Disse que a sua saída da secretária, não passou de boatos de pessoas maldosas, que não estão
contente com a sua gestão por ser uma gestão séria voltada para a ordem, segurança da população e melhorias
no sistema de segurança do Maranhão. 

Isso incomoda aqueles que não querem uma segurança pública de qualidade e passam inventar boatos, com a
finalidade de tentar desestabilizar a nossa gestão. Falou! Digo e repito:

Não há nem uma determinação do Governador Flávio Dino para me afastar do cargo de secretário de segurança
pública do Maranhão. Por tanto ficarei no cargo até quando o governador quiser.

O repórter investigativo Stenio Johnny perguntou ao secretário Portela, sobre boatos de uma possível
candidatura sua a prefeitura de São Luís, se esses boatos são verdadeiros e se ele tinha coragem de concorrer
as eleições a prefeito em São Luís.

Johnny tenho coragem pra tudo nessa vida! Não preciso de política, tenho três profissões. Agora existe sim uma
corrente que quando nas pesquisas, perguntam em quem você votaria para prefeito de São Luís, aí  o meu nome
aparece e isso nos deixa animados, por saber que o eleitor confia em mim e em nosso trabalho. Disse!

Perguntamos a ele então se sairia em 2020 candidato a deputado federal.

Sorrindo falou! Homem não sei nem se estarei vivo em 2020, ainda está muito longe para falar a respeito disso.
O meu foco é a segurança dos maranhenses, é desenvolver um grande trabalho dentro da segurança pública do
nosso Estado, com o apoio total que sempre tivemos do governador Flávio Dino que nos deu carta branca para
fazer o melhor pela segurança pública no Maranhão.

Trabalhamos diuturnamente, para combater a criminalidade no Estado, conseguimos tirar São Luís, da lista das
50 cidade mais violentas do mundo. Na nossa gestão conseguimos prender bandidos perigosos que



implantavam o terror no Maranhão, desbaratamos quadrilhas interestaduais e internacionais.

Temos o maior efetivo policial que o Estado já teve em todo a sua história. Estamos combatendo o crime
organizado no Maranhão, graças a um trabalho integrado com as forças de segurança do Estado e o resultado
disso é uma diminuição significativa no índice de criminalidade que estava altíssimo antes de assumirmos a 
pasta da segurança publica no Maranhão. Afirmou!

A sociedade maranhense pode ficar tranquila, que a cada dia que passa melhor iremos trabalhar, para manter a
ordem e segurança pública no Estado, retirando de circulação elementos nocivos a sociedade, desbaratando
quadrilhas de traficantes, de roubo a cargas, assaltantes de bancos e bandidos de todas espécies.

Vamos fazer do Maranhão um Estado seguro, devolvendo a sociedade a paz, tranquilidade e a segurança
pública. Esse é desejo do governador Flávio Dino e essa é nossa vontade. Conclui!

No final da entrevista o secretário Portela e o repórter Stenio Johnny conversaram bastante, sobre a questão da
segurança no Estado, momento em que o repórter colocou o seu site SJNOTÍCIASMA, a disposição do sistema
de segurança do Maranhão e ao secretário Jefferson Portela, para qualquer tipo de esclarecimento, ou qualquer
cobertura jornalística nas ações das forças de segurança do Maranhão no combate a criminalidade e melhorias
na segurança pública do Estado.
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Arte e talento em mostra cultural nesta sexta-feira, 29

Edição 2019 do Esmam Cultural acontece hoje, com diversas apresentações e show especial de Paulinho Pedra
Azul

29/11/2019
Arte e talento em mostra cultural nesta sexta-feira, 29

São Luís - A 12ª edição do Esmam Cultural será realizada hoje, às 18h, na Concha Acústica Reynaldo Faray
(Lagoa da Jansen). Mais de 30 produções foram selecionadas pelo projeto desenvolvido pela Escola Superior da
Magistratura do Maranhão, que estimula a arte e a literatura entre os profissionais da justiça estadual. O
encerramento terá show de Paulinho Pedra Azul.

Neste ano, além das produções de servidores e juízes inscritos, o projeto apresentará o curta-metragem
“Acalanto”, do cineasta maranhense Arturo Saboia. O roteiro do evento é dirigido pelos jornalistas do Tribunal
de Justiça, Amanda Campos e Heider Lucena.

Os participantes puderam se inscreve tanto na exposição artística “Galeria Prata da Casa” como na “Mostra de
Talentos”, que serão compostas por dez trabalhos de fotografia, 12 participantes da área musical, oito
composições poéticas e uma produção de artes plásticas, entre outras manifestações culturais.

A cada edição, a comissão organizadora, formada por servidores da Esmam e de outras áreas do Tribunal de
Justiça, seleciona as obras, que devem seguir o regulamento do evento, primando, principalmente, por
conteúdos que não tenham cunho discriminatório ou inapropriado. Os selecionados na categoria “música” serão
acompanhados pelo músico Luís Júnior, que na fase que antecede o evento é responsável pelos ensaios e
entrosamento entre os inscritos. Os selecionados também poderão participar da etapa de montagem da
exposição, ajudar a definir o espaço e a disposição dos trabalhos.

O desembargador Froz Sobrinho, diretor da Escola da Magistratura, conta que já desfilaram pelos palcos de
edições anteriores encontros literários, lançamentos de publicações, apresentações musicais, dança, encenação
de peças teatrais, exposições de artes plásticas e recitais. “Dessa vez, para integrar o público, o espaço da
Concha Acústica abrigará feira de artesanato e produtos típicos, e uma lounge, onde será possível conversar
com os artistas. Também haverá o cunho solidário com doações que serão destinadas à campanha Natal Feliz”,
adianta o magistrado, que é guitarrista da Banda Utopia, de rock nacional.

Alberto Trabulsi, servidor da divisão administrativa da escola judicial e produtor do evento, também é músico.
Ele explica que a principal motivação do evento é descobrir os talentos e as revelações artísticas dos
funcionários do Tribunal em todo o Estado. “Por trás de uma mesa e da burocracia presente numa área vista
como extremamente formal, como a jurídica, tem pessoas com alma poética e artística. Por que não
compartilhar esse lado inspirado de cada juiz ou servidor?”, propõe.

O juiz José Eulálio Figueiredo e o seu grupo Sambores animam as edições, com repertório que destaca
marchinhas de carnaval de autoria do próprio magistrado. “É uma alegria compartilhar desse espaço com os



colegas e conhecer tantos talentos”, revela.

O show mais esperado da noite é o de Paulinho Pedra Azul. O cantor e compositor vai levar para a Concha
Acústica os sucessos da carreira, como “Jardim da Fantasia” e “Ave Cantadeira”. Este ano, o mineiro lançou seu
novo álbum, “Primavera”, que integra um conjunto de quatro volumes sobre as estações do ano. O artista tem
26 álbuns lançados, em sua maioria de forma independente. Artista múltiplo, ele é autor ainda de várias telas
pintadas a óleo e acrílico, de desenhos e fotografias, além de ter livros publicados de poesias e literatura
voltada para o público infantil e adulto.

Serviço

O quê

12ª edição da Mostra de Arte e Cultura do Judiciário do Maranhão (Esmam Cultural)

Quando

Hoje, 29, às 18h

Onde

Concha Acústica Reynaldo Faray, na Lagoa da Jansen

Ingressos: 1 Kg de alimento não perecível, destinado à campanha “Natal mais Feliz” (TJMA)
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Sindjus-MA conclui quarta semana de Assembleia Geral Regional
Itinerante nas comarcas do interior

O Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (Sindjus-MA) conclui a quarta semana de Assembleia Geral
Regional Itinerante. De 25 a 29 de novembro, o sindicato esteve nas comarcas de Santa Inês, Pindaré Mirim,
Bom Jardim, Zé Doca, Santa Luzia, Bacabal, Lago da Pedra, Viana, Matinha, São Vicente Ferrer, São Bento,
Pinheiro e Santa Helena.
 
Os servidores filiados ao sindicato compareceram aos fóruns das respectivas comarcas e participaram
debatendo e emitindo sua opinião sobre os sete pontos de pauta: 1º) formalização da pena de advertência; 2º)
período da pena de exclusão; 3º) direitos do associado durante a pena de suspensão; 4º) direito de recorrer à
assembleia nos casos de advertência, suspensão ou exclusão; 5º) proposta de substituição do modelo de
administração Presidencialista do Sindjus-MA pelo modelo de Coordenação Colegiada; 6º) declarações
necessárias para ocupantes de cargos de direção do Sindjus-MA; e 7º) Conselho de Representantes como órgão
consultivo, deliberativo e auxiliar da Coordenação Colegiada.

IMAGENS
EM sindjusma.org/subpage.php?id=5339_sindjus-ma-conclui-quarta-semana-de-assembleia-geral-regional-itiner
ante-nas-comarcas-do-interior.html
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Sindjus-MA participa de reunião na OAB/MA para tratar da
adequação das alíquotas de contribuição do FEPA

Representantes do Sindjus-MA, Adepol/MA, Sinpol/MA, Sindeducação e da Força Sindical se reuniram com o
presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos para tratar do PL 014/2019 Representantes do
Sindjus-MA, Adepol/MA, Sinpol/MA, Sindeducação e da Força Sindical se reuniram com o presidente da
Comissão de Direitos Difusos e Coletivos para tratar do PL 014/2019O Sindicato dos Servidores da Justiça do
Maranhão (Sindjus-MA) participou de reunião realizada na última terça-feira (26), na sede da OAB Maranhão, a
convite da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos, para tratar sobre o Projeto de Lei Complementar 014/2019,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a adequação das alíquotas de contribuição ao Fundo Estadual
de Pensão e Aposentadoria (FEPA).
 
O encontro foi dirigido pelo presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB/MA, Marinel Dutra.
A comissão da OAB vai analisar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que já foram protocoladas no
Supremo Tribunal Federal (STF) para verificar a possibilidade das entidades pleitearem ingresso “amicus
curiae” nas ações.
 
George Ferreira, vice-presidente do Sindjus-MAGeorge Ferreira, vice-presidente do Sindjus-MAO
vice-presidente do Sindjus-MA, George Ferreira, representou o sindicato durante a reunião. “O Sindjus-MA não
vai deixar essa discussão de lado, tanto discutir o projeto que foi aprovado de forma rápida e de forma
inesperada na Assembleia, como também a própria reforma, que ainda está por vir. O Sindjus-MA também
repudia o fato de que o comitê que vai propor as mudanças na Previdência Estadual não tenha a participação
direta dos trabalhadores, por meio dos sindicatos que representam os servidores públicos”, disse George
Ferreira.
 
A OAB/MA também irá estudar o caso de possível inconstitucionalidade no Projeto de Lei que dispõe sobre a
adequação das alíquotas de contribuição ao FEPA. Como resultado do encontro, uma audiência pública será
realizada no dia 29 de janeiro, no auditório da OAB. Até o dia da audiência, serão realizadas outras rodadas de
debate.
 
Também participaram da reunião, representantes da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Maranhão
(Adepol/MA), do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão (Sinpol/MA), do Sindicato dos Profissionais do
Magistério do Ensino Público Municipal de São Luís (Sindeducação) e da Força Sindical.


