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conﬁrmados do
novo coronavírus
no Maranhão,
segundo a SES

154.438
PACIENTES

recuperados do
novo oronavírus no
estado, de acordo
com boletim
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não de contágio
por Covid-19
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Convenções

Candidatos
pressionam
SES após
aglomerações
no estado
Franklin Douglas, Jeisael Marx e também Adriano Sarney comentaram os
registros de aglomerações nos atos
realizados por partidos no fim de semana. POLÍTICA 3

Trabalho ostensivo do BPTur é intensificado, principalmente, na Praça Nauro Machado,
no Centro Histórico, onde há grande fluxo de pessoas às sextas-feiras e sábados.
CIDADES 6

Passo atrás
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Covid-19
fez avanços
globais de
saúde
recuarem
Por causa da pandemia do novo coronavírus, a pobreza extrema no
mundo aumentou 7% e a cobertura
de vacinas de rotina está caindo para níveis dos anos 1990. O MUNDO 12
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Primavera

Ipês começam
a florescer e
colorir as
avenidas de
São Luís

Diagnóstico
de linfomas
exige total
atenção aos
sintomas

Brancas, rosas, amarelas e roxas, essas sãos as diversas cores de ipês espalhados em espaços na cidade , embelezando a paisagem nesse período do ano. CIDADES 5
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DE MARÉS

Ex-presidente Lula declara
apoio à candidatura de
Rubens Júnior, em São
Luís. POLÍTICA 3
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Trecho da Avenida Daniel de La Touche, na área do Ipase, em São Luís, é embelezado com o colorido de 12 pés de ipês rosas
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Candidatos pressionam
SES após aglomerações Declaração de apoio
em convenções no MA S
Franklin Douglas, Jeisael Marx e também Adriano Sarney comentaram
os registros de aglomeração nos atos dos partidos no fim de semana
Divulgação

9GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

registro de aglomerações em convenções
partidárias em várias cidades do Maranhão, especialmente em São Luís, provocou reação de candidatos a prefeito
da capital cobrando ação mais dura
da Vigilância Sanitária Estadual,
vinculada à Secretaria de Estado da
Saúde (SES), contra abusos.
Segundo a Portaria nº 55 da Casa
Civil do Governo do Maranhão, editada no dia de 17 de agosto, estão
permitidos desde o dia 28 de agosto
apenas eventos públicos e privados com até 100 pessoas, e seguindo uma série de regras de distanciamento e higienização.
O ato governamental leva em
consideração as medidas sanitárias destinadas à contenção do
novo coronavírus, constantes do
Decreto nº 35.831, de 20 de maio
de 2020 e Decreto nº 36.045, de 13
de agosto de 2020, ambos do governador Flávio Dino (PCdoB).
Apesar disso, políticos de todas
as regiões do estado reuniram milhares de apoiadores para confirmar suas candidaturas. Não houve
registro de fiscalização ou punição
por parte da Vigilância.
Nas redes sociais, o candidato
do PSOL à Prefeitura de São Luís,
Franklin Douglas, reagiu ao que
considera falta de pulso da SES

O

Participação de secretário de Saúde, Carlos Lula, foi um dos principais alvos das críticas pós convenções

para punir candidatos que causaram essas aglomerações.
Segundo ele, a mesma pasta
que se mostrou um “leão” para
barrar a circulação de impressos
durante a campanha eleitoral - referindo-se a minuta de portaria
que previa tal proibição -, “é um
gatinho” para punir os responsáveis por aglomerar eleitores.
“Ainda sobre as aglomerações
nas convenções: para tirar o santinho e o papel jornal de campanha das candidaturas que não têm
poder econômico, a Vigilância Sa-

Secretário de Saúde
aglomerou em ato do PT
Responsável por coordenar as
ações de combate ao novo coronavírus no Maranhão, o próprio
secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, desrespeitou as regras sanitária impostas pelo governador
Flávio Dino e pela Casa Civil, e participou de evento partidário na ci-

dade de Coroatá.
Na ocasião, o titular da SES estava sem máscara, dançando num
palco lotado, diante de uma plateia de milhares de pessoas. Ele diz
que tirou a máscara apenas por alguns minutos. Mesmo assim, foi
alvo de pesadas críticas.

Reflexão
Também nas redes, o candidato da
Rede Sustentabilidade, Jeisael
Marx, criticou a conduta dos próprios candidatos. Ele próprio realizou convenção em local aberto,
com menos de 100 pessoas, e respeitando regras sanitária impostas pelo governo.

“Alguns candidatos fizeram
megaeventos. Milhares de pessoas aglomeradas, alguns casos
com total desrespeito às normas
sanitárias, inclusive sem máscaras, contrariando completamente
as orientações da OMS e desrespeitando legislações específicas
determinadas pelo poder público.
A pergunta que eu faço é: alguém
que já desrespeita a lei durante
o processo eleitoral, alguém que
não se preocupa com a saúde das
pessoas merece o seu voto?”,
questionou.

Uma delas partiu do deputado
estadual Adriano Sarney, candidato do PV à Prefeitura de São
Luís. Para ele, Lula foi “cúmplice"
de quem descumpriu um decreto
do próprio governo do qual ele
faz parte.
"Quando está ruim, ainda pode
piorar. Se não bastasse a irresponsabilidade de alguns partidos e
candidatos em empreender convenções milionárias lotadas durante a pandemia do COVID-19,

ainda aparece o próprio secretário
estadual de saúde dançando sem
máscara em uma delas no interior
do estado. Um membro do governo sendo cúmplice do descumprimento de um decreto do
governo”, reclamou.
Adriano acrescentou que acionará o Ministério Público do Maranhão e o Ministério Público Eleitoral. "Estamos representando
esses absurdos no MP estadual e
eleitoral”, destacou. 

nitária da Secretaria de Saúde do
Maranhão é um leão; para multar
as convenções com aglomeração,
é um gatinho…”, destacou Douglas, no Twitter.

Gaeco realiza operação em
cinco municípios do Maranhão
Operação Quarto Feliz foi deflagrada na investigação criminal para apurar possíveis práticas de crimes de
corrupção na Prefeitura de Governador Nunes Freire; foram alvos da operação ex e atual prefeito da cidade
O Grupo de Atuação Especial de
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) realizou, ontem, a
Operação Quarto Feliz, em parceria com a Polícia Civil, para o cumprimento de mandados de busca e
apreensão, expedidos pelo juiz Ronaldo Maciel, da 1ª Vara Criminal
da Comarca da Ilha, cumpridos nas
cidades de São Luís, Governador
Nunes Freire, Santa Helena, Turilândia e Zé Doca.
A operação foi deflagrada no
Procedimento Investigatório Criminal, instaurado pelo GAECO,
para apurar possíveis práticas de
crimes de corrupção, organização
criminosa, desvio e subtração de
dinheiro público, ocorridas no
município de Governador Nunes
Freire, entre 2013 e 2016, na gestão do ex-prefeito Marcel Everton
Dantas da Silva, conhecido como
Marcel Curió.
Além do ex-prefeito de Governador Nunes Freire, foram alvos da
operação o atual prefeito do município, Josimar Alves de Oliveira;
o candidato a prefeito de Turilândia Paulo Dantas Silva Neto, o Paulo Curió, irmão de Marcel; três vereadores e secretários municipais
de Governador Nunes Freire.
Durante as buscas em endere-

e ainda existia alguma dúvida sobre o apoio do PT
ao projeto de Flávio Dino em São Luís, ontem, a
questão foi sanada. O ex-presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, em suas redes sociais, postou
comentário afirmando que o PT e o PCdoB
caminharão juntos no Rio de Janeiro e em São Luís.
O petista fez questão de marcar Dino demonstrando
que a articulação para o apoio a Rubens Júnior na
capital maranhense
passou pelo governador,
ao contrário do que Flávio Tudo o que
Dino vem pregando de
Rubens Júnior
que não se meterá nas
sonhava era uma
eleições na capital.
Sobre o apoio de Lula ao declaração pública
comunista, o vereador e
candidato a vice na chapa de apoio do
ex-presidente
de Rubens Júnior,
Honorato Fernandes,
Lula a sua
havia anunciado na
candidatura
convenção que Lula
apoiaria o comunista. O
comentário, para alguns
observadores, foi visto com reserva.
Mas o apoio público veio e com ele, Rubens Júnior
faz festa e tentará sair das últimas colocações na
corrida pela Prefeitura de São Luís, investindo na
popularidade do ex-presidente que ainda é alta na
capital.

Divulgação

Agentes do Gaeco recolheram documentos nas casas de investigados

ços residenciais dos investigados e
em uma das empresas - em um total de 29 - foram apreendidos documentos, veículos de luxo, R$ 30
mil em cheques, computadores, tablets, celulares e notebooks.
Destaca-se que ainda foi
apreendido R$ 9 mil em espécie na
casa do ex-secretário de Educação
de Governador Nunes Freire, João
Marinho, além de um cheque nominal no valor de R$ 400 mil na casa do atual prefeito em nome do
atual secretário municipal de fi-

nanças, Stefano Andrey Brandão
Guida, tendo este sido conduzido
à delegacia para lavratura de TCO
por ter assumido a propriedade de
substância entorpecente, encontrada na casa do prefeito, local em
que estava no momento da busca.
Além disso, na operação duas
pessoas foram presas por posse ilegal de arma.
De acordo com informações da
Promotoria de Santa Helena, na casa de Ubirauna Cardoso Miranda,
proprietário do laboratório CDA na

cidade de Turilândia, foram
apreendidos R$ 16, 8 mil em espécie, cinco aparelhos celulares, dois
computadores, um veículo Corolla e vários documentos.
Já com a proprietária da empresa GRB Nunes e BSN Farmácia
LTDA, em Santa Helena, foram
apreendidos R$ 13 mil em espécie,
além de 5 veículos, sendo um Camaro, um jet ski e uma caixa com
24 relógios e joias.
Investigação
A investigação apura contratações
milionárias, decorrentes de procedimentos licitatórios fraudulentos, firmadas entre a Prefeitura de Governador Nunes Freire e
as empresas R.F. de Abreu Pereira
EPP (RM Distribuidora), G.R.B.
Nunes- EPP e L&F Comércio e Serviços LTDA. O suposto esquema
era operado a partir do uso das
empresas de fachada R.F. Abreu,
L&F Comércio e G.R.B. Nunes, que
não possuíam lastro econômico e
atividade comercial efetiva para
firmar contratos com a Prefeitura,
com valores de R$ 22.361,018,36 e
R$ 19.945.663,73, conforme apurado nos contratos efetuados com
a empresas L&F Comércio e G.
R.B. Nunes. 

Sobre traições

Desde a convenção do Podemos, ocorrida na segunda-feira, 14, que
há acusações de traição do deputado federal Pastor Gil (PL) por ter declarado apoio a Eduardo Braide.
As acusações são de que o pastor deveria seguir o que determinou
seu partido, que foi o apoio a Duarte Júnior (Republicanos).
Acontece que Pastor Gil, antes mesmo de ingressar no PL, já tinha
um acordo firmado com Eduardo Braide. A data do acordo vem de 2018.

Postura

Para entrar no PL, na verdade, o deputado federal falou para a direção nacional e também para a estadual do seu compromisso com Braide em 2020, na disputa em São Luís.
O próprio PL negociou por meses o apoio ao candidato do Podemos,
o que não se concretizou.
No fim, foi o PL que veio mudando de posição na mesa de negociação pela Prefeitura da capital. Pastor Gil se manteve firme em seu compromisso e vem honrando desde a pré-campanha.

Convenção

O ex-juiz federal José Carlos Madeira terá o seu nome confirmado
hoje como candidato do Solidariedade a prefeito de São Luís em convenção híbrida.
O partido anunciou ontem que a convenção, a princípio anunciada
apenas no modelo on-line, também será presencial, mas obedecendo
rigorosamente a todas as recomendações das autoridades sanitárias.
Madeira vai participar do evento de forma remota, já que ainda se
recupera da Covid-19. Ele já deixou o hospital e vem cumprindo o restante da quarentena em casa.

Finalizando

A convenção do Solidariedade encerrará os encontros partidários
para oficialização de candidaturas em São Luís.
Hoje encerra-se o prazo – previsto no calendário eleitoral – para que
os partidos realizem suas convenções.
A partir de amanhã, quem for disputar as eleições deste ano, já pode iniciar o pedido de registro de candidatura. O prazo para isso vai até
dia 23 de setembro.

Cadê a fiscalização

As aglomerações registradas em convenções partidárias em são Luís
ainda são foco de debate na capital.
Três candidatos usaram as redes sociais para criticar seus adversários que reuniram milhares de pessoas no evento político.
Jeisael Marx da Rede, Franklin Douglas do PSOL e Adriano Sarney do
PV fizeram críticas a ausência de fiscalização nessas convenções.

DE OLHO

7 DIAS
SÃO O PRAZO para que os candidatos a mandato
eletivo em 2020 peçam registro de candidatura à
Justiça Eleitoral.

Representação

O deputado Adriano Sarney foi um pouco mais adiante: ele decidiu
representar junto ao Ministério Público para que uma apuração seja feita e culpados sejam apontados.
O anúncio foi feito na tribuna da Assembleia Legislativa. O parlamentar questionou a ação do poder público.
“Como pode o poder público ser tão rígido com os trabalhadores e
contribuintes que passaram meses sem poder produzir e nada fazer ou
questionar os partidos e pré-candidatos sobre essas convenções feitas
para exaltar o quê?”

E MAIS
• Candidatos a prefeito de São Luís já iniciaram a montagem de seus comitês de campanha, que passarão a funcionar já na próxima semana.

• Polícia Civil e membros do Gaeco encontraram cheque de R$ 400 mil na
casa do prefeito de Governador Nunes Freire, Josimar Alves de Oliveira.

• A busca e apreensão, feita não somente na casa do gestor, como de outros
membros da gestão, ocorreu no âmbito da Operação Quarto Feliz.
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Praia Grande com reforço da
polícia aos fins de semana
Trabalho ostensivo é intensificado, principalmente, na Praça Nauro Machado, onde há grande
fluxo de pessoas às sextas-feiras e sábados; medida visa conter aglomerações na localidade
Paulo Soares

O

Batalhão de Policiamento de Turismo
(BPTur) reforçou o patrulhamento na área do
Centro Histórico devido ao aumento de pessoas, principalmente às sextas-feiras e sábados
como ainda orienta a todos sobre
o uso de máscara como sendo
uma das medidas voltadas ao
combate do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da
Saúde (SES), a Vigilância Sanitária (Suvisa), em parceria com o
BPTur, realizou 18 fiscalizações na
Praia Grande e resultou em seis
intimações.
O BPTur é responsável pela segurança na Praia Grande, Lagoa
da Jansen e áreas adjacentes. A assessoria do Governo informou
que o comando desse batalhão
adequou o horário do policiamento ostensivo nesses pontos da
cidade, principalmente, na Praça
Nauro Machado, onde há o registro de grande fluxo de pessoas aos
fins de semana.
Ainda segundo a assessoria do
Governo, o efetivo desse batalhão
até o último dia 28 deu apoio a 18
fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária Estadual, na
Praia Grande, que resultaram em
seis termos de intimação, mas,
não houve registro de auto de in-

SAIBA MAIS
O Centro Histórico de São Luís compreende uma área de
220 hectares de extensão em São Luís, capital do Maranhão.
Cerca de 3.000 imóveis estão tombados pelo patrimônio histórico estadual, e 1400 pelo IPHAN. Parte desse sítio foi declarado Patrimônio Mundial em 1997, por seu conjunto arquitetônico colonial português adaptado ao clima do local.
A principal característica arquitetônica do centro histórico é
mesmo a preocupação com o clima, quente e úmido. Entre as
soluções, estava o uso de azulejos na impermeabilização das
fachadas de taipa. As plantas são em "L" ou em "U", com grandes telhados e venezianas.

Policiais do BPTur são responsáveis pela segurança na Praia Grande, Lagoa da Jansen e áreas adjacentes

fração. Entre as categorias vistoriadas estão lojas de variedades,
moda, estética, bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos comerciais.
O governo ainda esclareceu
que o Centro Histórico está no calendário de fiscalizações da vigilância, que tem atuado em diversas regiões da capital maranhense

e interior do estado para garantir
a segurança sanitária da população no acesso aos serviços.
Ação
O BPTur, além de realizar um trabalho voltado ao combate da proliferação da Covid-19 na área do
Centro Histórico, continua realizando o policiamento a pé, viatu-

ras de área, motopatrulhamento e
do Grupo Tático Móvel (GTM).
O batalhão ainda conta com
o apoio do efetivo do Batalhão
de Polícia de Choque, 1º Regimento de Polícia Montada, Batalhão de Polícia Rodoviária e
outras unidades subordinadas
ao Batalhão de Operações Especiais – BOPE e Comando de Mis-

sões Especiais (CME).
Os policiais promovem abordagens a transeuntes, veículos e
estabelecimentos comerciais,
com o objetivo de identificar
armas, drogas e outros ilícitos penais como ainda de orientar
sobre os riscos de aglomerações
e uso de máscaras conforme a regulamentação do Governo do Estado e da Organização Mundial
de Saúde (OMS).
Setembro amarelo
Como parte da programação do setembro amarelo, os militares do
BPTur participaram no último dia
12 de uma palestra sobre Prevenção ao Suicídio, na base do batalhão, localizada no Espigão Costei-

Preso em Goiás
Militar é preso por
homicídio e ocultação foragido há sete
anos do Maranhão
de cadáver no interior
Crime ocorreu em Santa Inês e vítima teria furtado um aparelho celular;
corpo foi encontrado em uma área de matagal com marcas de tiros
O policial militar Raelson Emanuel
Santos Galdino ainda ontem estava preso no presídio militar, no Calhau, suspeito de homicídio e ocultação de cadáver. De acordo com
a polícia, o crime ocorreu no último sábado, em Santa Inês e teve
como vítima Antônio Alves Gomes,
Coveiro, de 39 anos. Também participaram desse ato criminoso
Wedson Alves dos Santos e Wellison Alves, que estão detidos na
unidade prisional.
O caso está sendo investigado
pela equipe da Delegacia Regional
de Santa Inês, que é coordenada
pelo delegado Élson Ramos. A polícia informou que os suspeitos foram presos em flagrante e apresentados na delegacia. Raelson
Santos já foi ouvido e transferido
para o quartel da Polícia Militar, na
capital, e também vai responder a
inquérito militar. Enquanto, os outros detidos levados para o presídio de Santa Inês.
Ainda segundo a polícia, Coveiro é suspeito de ter roubado um
celular de um familiar de um politico, no sábado (12). Ainda nesse
dia, o policial militar, que estava à
paisana, em companhia de Wedson e Wellison Alves foi até a residência de Antônio Alves e o ameaçou a entregar o objeto.
Eles ainda colocaram Coveiro
em uma caminhonete branca e
alegaram que iriam conduzi-lo
para a delegacia. Horas depois,
policiais interceptaram a caminhonete e encontraram os três
homens portando um revólver calibre 38. Ainda no veículo havia
vestígio de sangue.
De acordo com a polícia, o trio
declarou que tinha detido Coveiro. No decorrer do caminho ao distrito policial, Coveiro, que estava
no banco da frente, conseguiu to-

Divulgação

Antônio Alves Gomes, Coveiro, de 39 anos, foi morto em Santa Inês

mar a direção do volante e acabou
provocando um acidente. O carro
chegou a bater em uma calçada. A
vítima foi alvejada nas costas e tomou rumo ignorado.
O corpo somente foi encontrado na segunda-feira (14), em uma
área de matagal, localizado nas
proximidades do Lago Toro Pau,
zona rural de Santa Inês, e encaminhado para o Instituto Médico
Legal (IML), na capital, para ser autopsiado. O resultado do exame
pericial vai ser encaminhado para
a delegacia Regional de Santa Inês.
A polícia ainda informou que testemunhas já foram ouvidas, inclusive, familiares da vítima.
Outras ocorrências
Os policiais ainda ontem não tinham efetuado a prisão do suspeito de ter assassinado Eliésio
Sousa Lopes. Segundo a polícia, a
vítima estava discutindo com um
homem, identificado como Adriano, na noite do último dia 14, no
povoado Sumaúma, em Esperan-

tinópolis, e acabou levando um
golpe de faca no peito.
O fato ocorreu na presença de
populares. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados,
mas quando chegaram a vítima estava sem vida. O corpo removido
para o hospital da cidade, enquanto, o suspeito fugiu em direção a uma área de matagal.
A motivação do crime não foi
revelada e os familiares do acusado disseram que Adriano sofre distúrbios mentais. Militares estão
realizando incursões na localidade para prender o suspeito e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. 

NA WEB
Idoso morre em
acidente na Cohab
oestadoma.com/491218

Homem detido é suspeito de integrar bando
interestadual especializado em roubo a bancos

Cassiano Raimundo de Sousa, o Timon, que estava foragido da Justiça
do Maranhão desde o ano de 2013,
foi preso durante um cerco policial
realizado no último dia 14, na cidade de Aparecida, em Goiás.
A polícia informou que os policiais maranhenses trocaram informações com a polícia de Goiás para
conseguirem localizar o criminoso.
A prisão foi feita pelos militares da

Rotam e o criminoso foi apresentado na delegacia de Aparecida, mas,
no decorrer deste mês vai ser transferido para o Maranhão.
Ainda segundo a polícia, o detido faz parte de um bando especializado de roubo a banco e carroforte, que age nos estados do Maranhão, Pará, Tocantins, Piauí e
Goiás. O criminoso é acusado de
ter participado do roubo ao Banco

ro, na Ponta d’Areia.
A palestra com o tema Prevenção ao Suicídio para Policiais Militares foi ministrada pela equipe
do Centro de Assistência e Promoção Social (CAPS) da Polícia
Militar, que é formada pela major
Cristiane, soldado Alysson e sargento Ana Paula. Participaram do
evento o comandante do BPTur,
tenente-coronel Roberto, oficiais
e praças.
A major Cristiane informou
que a palestra tem um cunho
científico apurado e transmitida
de forma tranquila para a tropa do
BPtur. “A palestra é itinerante e
segue uma agenda de apresentações nas unidades da corporação
militar”, frisou Cristiane. 

do Brasil de Matões, ocorrido no
ano de 2013, e ainda possui passagem pelos crimes de tráfico, associação criminosa, dano e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Ele é primo de um criminoso, Gato Seco, que foi preso pela equipe
da Superintendência de Investigações Criminais (Seic), no ano de
2018, com vários fuzis.
Mais prisões
Também um outro foragido da Justiça, nome não revelado, foi preso na
Região do Gurupi durante uma
abordagem feita pelos policiais rodoviários federais a um ônibus, que
faz linha São Paulo a Caxias. A polícia informou que o detido é acusado de violentar sexualmente uma
adolescente, de 14 anos, e foi condenado a 35 anos de reclusão em regime fechado. 

Adriano Sarney vai denunciar Carlos Lula ao MP
após aglomeração
Publicado em 15 de setembro de 2020 por gilbertoleda
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Lula em aglomeração do PT em Coroatá (Foto: Reprodução/Atual 7)

O candidato do PV à Prefeitura de São Luís, deputado estadual Adriano Sarney, informou hoje (15) que vai representar o
secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, no Ministério Público do Maranhão, após ele haver sido flagrado
aglomerando-se com políticos em Coroatá, num ato do PT.
O titular da SES foi filmado sem máscara, em cima de um palco, dançando para uma plateia de mais de 1 mil pessoas
durante convenção do atual prefeito da cidade, Luis da Amovelar Filho.
Segundo a Portaria nº 55 da Casa Civil do Governo do Maranhão, editada no dia de 17 de agosto, estão permitidos desde
o dia 28 de agosto apenas eventos públicos e privados com até 100 pessoas, e seguindo uma série de regras de
distanciamento e higienização.
“Estamos representando esses absurdos no MP estadual e eleitoral”, disse Adriano, e, contato com o Blog do Gilberto
Léda. Segundo ele, candidatos que também se aglomeraram em São Luís e no interior também serão denunciados.
“Quando está ruim, ainda pode piorar. Se não bastasse a irresponsabilidade de alguns partidos e candidatos em
empreender convenções milionárias lotadas durante a pandemia do COVID-19, ainda aparece o próprio secretário
estadual de saúde dançando sem máscara em uma delas no interior do estado. Um m

Em Nunes Freire, polícia apreendeu cheque de
R$ 400 mil emitido hoje
Publicado em 15 de setembro de 2020 por gilbertoleda
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Ao cumprir mandado de busca e apreensão na casa do atual prefeito de Governador Nunes Freire, Josimar Alves de
Oliveira, a Polícia Civil e o Gaeco apreenderam um cheque de R$ 400 mil, com a data de hoje (15), em nome do atual
secretário municipal de finanças, Stefano Andrey Brandão Guida.
Stefano acabou preso durante a ação após a assumir a propriedade de uma quantidade de droga encontrada na casa do
prefeito.
De acordo com o Ministério Público, durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das
empresas – em um total de 29 – foram apreendidos documentos, veículos de luxo, 30 mil reais em cheques,
computadores, tablets, celulares e notebooks.
Foram apreendidos, ainda, R$ 9 mil em espécie na casa do ex-secretário de educação do município de Governador
Nunes Freire, João Marinho.
Além disso, na operação duas pessoas foram presas por posse ilegal de arma (saiba mais).

Investigações
De acordo com informações da Promotoria de Santa Helena, na casa de Ubirauna Cardoso Miranda, proprietário do
laboratório CDA na cidade de Turilândia, foram apreendidos R$ 16,8 mil em espécie, cinco aparelhos celulares, dois
computadores, um veículo Corola e vários documentos. Já com a proprietária da empresa GRB Nunes e BSN Farmácia
LTDA, em Santa Helena, foram apreendidos 13 mil reais em espécie, além de 5 veículos, sendo um Camaro, um jet ski,
uma caixa com 24 relógios e joias.
A investigação apura contratações milionárias, decorrentes de procedimentos licitatórios fraudulentos, firmadas entre a
Prefeitura de Governador Nunes Freire e as empresas R.F. de Abreu Pereira EPP (RM DISTRIBUIDORA), G.R.B.
NUNES- EPP e L&F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Ainda de acordo com o MP, o suposto esquema era operado a partir do uso das empresas de fachada R.F. ABREU, L&F
COMÉRCIO e G.R.B. NUNES, que não possuíam lastro econômico e atividade comercial efetiva para firmar contratos
com a Prefeitura, com valores de R$ 22.361,018,36 e R$ 19.945.663,73, conforme apurado nos contratos efetuados com
a empresas L&F COMÉRCIO e G. R.B. NUNES.

Ministério Público deflagra operação contra políticos no
interior do Maranhão
Por Daniel Matos • terça-feira, 15 de setembro de 2020

0

comentário

Em uma empresa, foram apreendidos documentos, veículos de luxo, R$ 30 mil em cheques, computadores, tablets,
celulares e notebooks
O Ministério Público do Maranhão informa que o
Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas realizou, na manhã desta
terça-feira, 15, a Operação Quarto Feliz, em parceria
com a Polícia Civil, para cumprimento de mandados
de busca e apreensão expedidos pelo Juiz Ronaldo
Maciel da Vara das Organizações Criminosas a serem
cumpridos nos municípios de Governador Nunes
Freire, Zé Doca, Turilândia, Santa Helena, Pinheiro e
São Luís.
Os alvos da Operação são o prefeito e o ex-prefeito do município de Governador Nunes Freire, Josimar Alves de
Oliveira e Marcel Everton Dantas Silva, Marcel Curió, respectivamente; o candidato a prefeito de Turilândia Paulo
Dantas Silva Neto, o Paulo Curió, irmão de Marcel, além de três vereadores, secretários municipais de Governador
Nunes Freire dentre outros, perfazendo um total de 29 endereços.
Carros de luxo e cheques
A Operação foi deflagrada para apurar possível prática de crimes de corrupção, desvio e subtração de recursos
públicos na Prefeitura de Governador Nunes Freire, envolvendo as empresas R. F. de Abreu Pereira, G.R.B. Nunes
e L&F Comércio e Serviços LTDA. Durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das
empresas, foram apreendidos documentos, veículos de luxo, R$ 30 mil em cheques, computadores, tablets,
celulares e notebooks.
Destaca-se, ainda, que foram apreendidos R$ 9 mil em espécie na casa do ex-secretário de Educação do município
Governador Nunes Freire, João Marinho, além de um cheque no valor de 400 mil reais na casa do atual prefeito,
nominado ao atual secretário municipal de finanças, Stefano Andrey Brandão Guida, tendo este sido conduzido à
delegacia para lavratura de TCO por ter assumido a propriedade de substância entorpecente encontrada na casa do
prefeito, local onde estava no momento da busca. Além disso, na Operação duas pessoas foram presas por porte
ilegal de arma.
Mais detalhes da Operação serão divulgados no site mpma.mp.br.

COTIDIANO

Gaeco faz operação contra
esquema de R$ 42 milhões em
Governador Nunes Freire
Batizada de Quarto Feliz, ação mirou ex e atual prefeito do município,
além de pré-candidato a prefeito de Turilândia. Investigação aponta uso de
empresas de fachada para desvios e corrupção

ATUAL7

PUBLICADO POR
O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate
às
HÁ 11 HORAS
Organizações Criminosas), do Ministério Público do
Maranhão, cumpriu 29 mandados de busca de apreensão, nesta
terça-feira 15, em operação que mirou suposto esquema em
Governador Nunes Freire.

Batizada de Quarto Feliz, a ação é baseada em procedimento investigatório
criminal que apura possíveis práticas de crimes de corrupção, organização

criminosa, desvio e subtração de dinheiro público.
Entre os alvos estão o ex-prefeito de Governador Nunes Freire, Marcel Everton
Dantas Silva, conhecido como Marcel Curió, e o irmão dele, Paulo Dantas Silva
Neto, o Paulo Curió, pré-candidato a prefeito de Turilândia.
Josimar Alves de Oliveira, o Josimar da Serraria, atual prefeito de Governador
Nunes Freire, também foi alvo das buscas, além de três vereadores e secretários
municipais de Governador Nunes Freire, empresas e seus sócio-proprietários.
A investigação apura contratações suspeitas decorrentes de procedimentos
licitatórios supostamente fraudulentos, firmadas entre a Prefeitura de
Governador Nunes Freire e as empresas R F de Abreu Pereira EPP (RM
Distribuidora), G. R. B. Nunes - Epp (Farma Régia) e L&F Comércio e Serviços
Ltda.
Segundo o Ministério Público, todas são empresas de fachada, pois não possuíam
lastro econômico e atividade comercial efetiva para firmar contratos com a gestão
municipal, que ultrapassam R$ 42 milhões.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos Governador Nunes Freire,
Santa Helena, Turilândia, Zé Doca e em São Luís. A operação contou com o apoio
de 27 equipes da Polícia Civil, compostas por delegados, investigadores e
escrivães.

No MA, candidatos ignoram pandemia e
causam aglomeração em convenções
Descumprimento ao distanciamento seguro denota prática de conduta abusiva e criminosa, e pode
levar à cassação do registro

YURI ALMEIDA

PUBLICADO POR
Em completo desrespeito e falta de empatia com familiares das mais
de 3,5
HÁ 2 DIAS
mil pessoas mortas pela Covid-19 no Maranhão, diversos candidatos a
prefeito, unicamente sensibilizados a mostrar a força de militâncias e de eleitores
desinformados sobre a pandemia, têm descumprido orientações das autoridades sanitárias e
causado aglomeração em suas respectivas convenções partidárias.

É o caso de Duarte Júnior, postulante à prefeitura de São Luís pelo Republicanos, partido do vice-governador
Carlos Brandão. Apesar do decreto 36045/2020, editado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) em agosto,
haver liberado apenas a realização de eventos de pequeno porte e com limite máximo de 100 pessoas, o
próprio candidato divulgou nas redes sociais, com fotos, que “milhares de pessoas” estiveram presentes na
confirmação de sua candidatura, no último sábado 12, no Parque Folclórico da Vila Palmeira. As milhares de
cadeiras já posicionadas pela organização para o evento (veja foto em destaque) indicam que houve a intenção
deliberada de causar a aglomeração. Duarte ignorou também o uso de máscara e beijou uma criança.

Ainda em São Luís, também causaram aglomeração os candidatos a prefeito Neto Evangelista (DEM) e
Rubens Pereira Júnior (PCdoB), que também estiveram sem máscara durante parte dos eventos. Segundo
divulgado pela assessoria do democrata, a convenção realizada no sábado reuniu mais de 5 mil pessoas, no

Ceprama, Areinha. Já o comunista fez a militância superlotar o Ginásio Costa Rodrigues, no Centro, que tem
a capacidade para duas mil pessoas.
Todos são aliados do Dino e fazem parte do consórcio de candidatos do Palácio dos Leões.

O desrespeito também pode ser observado em São José de Ribamar, segundo maior colégio eleitoral do
Maranhão, com Eudes Sampaio (PTB), em convenção realizada na casa de shows Dito e Feito, no domingo 13.
O evento contou com a presença de Luis Fernando Silva, ex-prefeito da cidade e secretário do governo Dino.
Candidatos a prefeito em municípios no interior do Maranhão também têm demonstrado falta de afeição às
vítimas do novo coronavírus e desrespeito às autoridades sanitárias.

É o que se observa em publicações nas redes sociais e em blogs sobre os eventos dos candidatos ao Executivo
municipal Nonatinho Promotor, em São Bernardo; Graciane Miranda (PCdoB, Lagoa Grande do Maranhão);
Vanessa Maia (SD, Pedreiras); Dirce do Jailson (PDT, Lima Campos); Creginaldo Rodrigues (Republicanos,
São José dos Basílios); Dóris Rios (PDT, Vitória do Mearim); Dino Penha (PL, São Bento); Jonas Magno
(PDT, Rosário); Fufuca Dantas (PP, Alto Alegre do Pindaré); Francisco Pinheiro (PDT, Poção de Pedras);
Magno Bacelar (Cidadania, Chapadinha); Felipe dos Pneus (Republicanos, Santa Inês); Raimundo Antônio
(PL, Pedro do Rosário); Zezildo Almeida (PTB, Santa Helena); Edvan Brandão (PDT, Bacabal); e,
principalmente, de Maura Jorge (PSDB) e Laércio Arruda (PCdoB), que têm militâncias disputando nas redes
sociais e em blogs quem aglomerou mais pessoas.
As violações têm ocorrido enquanto o MPE (Ministério Público Eleitoral) no Maranhão, sob comando do
procurador da República Juracir Guimarães Júnior, e o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Maranhão, sob
a presidência do desembargador Tyrone Silva, discutem com os partidos, “de forma democrática”, a
formalização de uma portaria para regulamentar protocolos e medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 nas
eleições de 2020.

O descumprimento ao distanciamento seguro causado pelo candidatos, que segundo o MP Eleitoral denota
prática de conduta abusiva e criminosa, que pode levar à cassação do registro, torna inútil as medidas
sanitárias e protocolos adotados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para evitar aglomerações no pleito,
como a suspensão do uso da identificação biométrica no dia da votação, ampliação do tempo de votação para
priorizar pessoas idosas e o adiamento das eleições de outubro para novembro.

Operação policial encontra na casa de prefeito R$ 400 mil
em cheques, cocaína e muito dinheiro no Maranhão
Data: 15 de Set de 20 às 18:32

Categoria: Corrupção

Sem Comentários
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O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO)
realizou, na manhã desta terça-feira, 15, a Operação ” Quarto Feliz”, em parceria
com a Polícia Civil, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão,
expedidos pelo juiz Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, titular da 1ª Vara Criminal
da Comarca da Ilha, Termo Judiciário de São Luís/MA (Organizações Criminosas),
cumpridos nas cidades de São Luís, Governador Nunes Freire, Santa Helena,
Turilândia e Zé Doca.

A operação foi deflagrada no Procedimento Investigatório Criminal, instaurado pelo
GAECO, para apurar possíveis práticas de crimes de corrupção, organização criminosa,
desvio e subtração de dinheiro público, ocorridas no município de Governador Nunes
Freire, entre 2013 e 2016, na gestão do ex-prefeito Marcel Everton Dantas da Silva,
conhecido como Marcel Curió.
Além do ex-prefeito de Governador Nunes Freire, foram alvos da operação o atual
prefeito do município, Josimar Alves de Oliveira; o candidato a prefeito de Turilândia

Paulo Dantas Silva Neto, o Paulo Curió, irmão de Marcel; três vereadores e secretários
municipais de Governador Nunes Freire, dentre outros investigados.
Durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das
empresas – em um total de 29 – foram apreendidos documentos, veículos de luxo, 30
mil reais em cheques, computadores, tablets, celulares e notebooks. Destaca-se que
ainda foi apreendido 9 mil reais em espécie na casa do ex-secretário de educação do
município de Governador Nunes Freire, João Marinho, além de um cheque nominal no
valor de 400 mil reais na casa do atual prefeito em nome do atual secretário municipal
de finanças, Stefano Andrey Brandão Guida, tendo este sido conduzido à delegacia para
lavratura de TCO por ter assumido a propriedade de substância entorpecente,
encontrada na casa do prefeito, local em que estava no momento da busca. Além disso,
na operação duas pessoas foram presas por posse ilegal de arma.
De acordo com informações da Promotoria de Santa Helena, na casa de Ubirauna
Cardoso Miranda, proprietário do laboratório CDA na cidade de Turilândia, foram
apreendidos 16.800 reais em espécie, cinco aparelhos celulares, dois computadores,
um veículo Corola e vários documentos. Já com a proprietária da empresa GRB Nunes
e BSN Farmácia LTDA, em Santa Helena, foram apreendidos 13 mil reais em espécie,
além de 5 veículos, sendo um Camaro, um jet ski, uma caixa com 24 relógios e joias.
INVESTIGAÇÕES

A investigação apura contratações milionárias, decorrentes de procedimentos licitatórios
fraudulentos, firmadas entre a Prefeitura de Governador Nunes Freire e as empresas
R.F. de Abreu Pereira EPP (RM DISTRIBUIDORA), G.R.B. NUNES- EPP e L&F
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

O suposto esquema era operado a partir do uso das empresas de fachada R.F. ABREU,
L&F COMÉRCIO e G.R.B. NUNES, que não possuíam lastro econômico e atividade
comercial efetiva para firmar contratos com a Prefeitura, com valores de R$
22.361,018,36 e R$ 19.945.663,73, conforme apurado nos contratos efetuados com a
empresas L&F COMÉRCIO e G. R.B. NUNES.
Além dos Promotores de Justiça que integram o Gaeco, participaram da Operação a
promotora de justiça Rita de Cássia Sousa, titular da promotoria de Zé Doca, que
atualmente responde pela promotoria de justiça da Comarca de Governador Nunes
Freire; e o promotor de justiça Hagamenon de Jesus Azevedo, titular da Comarca de
Santa Helena. A Operação envolveu, ainda, 27 equipes da Polícia Civil, compostas por
delegados, investigadores e escrivães.

Gaeco realiza Operação Quarto Feliz em cinco municípios
Por Zeca Soares

15/09/2020

O Ministério Público do Maranhão por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas realizou, na manhã desta terça-feira (15), a Operação Quarto
Feliz, em parceria com a Polícia Civil, para cumprimento de mandados de busca e
apreensão expedidos pelo Juiz Ronaldo Maciel da Vara das Organizações Criminosas a
serem cumpridos nos municípios de Governador Nunes Freire, Zé Doca, Turilândia, Santa
Helena, Pinheiro e São Luís.
Os alvos da Operação são o prefeito e o ex-prefeito do município de Governador Nunes
Freire, Josimar Alves de Oliveira e Marcel Everton Dantas Silva, Marcel Curió,
respectivamente; o candidato a prefeito de Turilândia Paulo Dantas Silva Neto, o Paulo
Curió, irmão de Marcel, além de três vereadores, secretários municipais de Governador
Nunes Freire dentre outros, perfazendo um total de 29 endereços.
A Operação foi deflagrada para apurar possível prática de crimes de corrupção, desvio e
subtração de recursos públicos na Prefeitura de Governador Nunes Freire, envolvendo as
empresas R. F. de Abreu Pereira, G.R.B. Nunes e L&F Comércio e Serviços LTDA. Durante as
buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das empresas, foram
apreendidos documentos, veículos de luxo, 30 mil reais em cheques, computadores,
tablets, celulares e notebooks.

Destaca-se, ainda, que foi apreendido 9 mil reais em espécie na casa do ex-secretário de
Educação do município Governador Nunes Freire, João Marinho, além de um cheque no
valor de 400 mil reais na casa do atual prefeito, nominado ao atual secretário municipal de
finanças, Stefano Andrey Brandão Guida, tendo este sido conduzido à delegacia para
lavratura de TCO por ter assumido a propriedade de substância entorpecente encontrada
na casa do prefeito, local onde estava no momento da busca. Além disso, na Operação
duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma.
Foto: Divulgação

Operação do GAECO alcança prefeito
de Governador Nunes Freire
por Jorge Aragão
15 set 2020

O Ministério Público do Maranhão informa que o Grupo de Atuação Especial de Combate
às Organizações Criminosas realizou, na manhã desta terça-feira, 15, a Operação Quarto
Feliz, em parceria com a Polícia Civil, para cumprimento de mandados de busca e
apreensão expedidos pelo Juiz Ronaldo Maciel da Vara das Organizações Criminosas a
serem cumpridos nos municípios de Governador Nunes Freire, Zé Doca, Turilândia, Santa
Helena, Pinheiro e São Luís.
Os alvos da Operação são o prefeito e o ex-prefeito do município de Governador Nunes
Freire, Josimar Alves de Oliveira e Marcel Everton Dantas Silva, Marcel Curió,
respectivamente; o candidato a prefeito de Turilândia Paulo Dantas Silva Neto, o Paulo
Curió, irmão de Marcel, além de três vereadores, secretários municipais de Governador
Nunes Freire dentre outros, perfazendo um total de 29 endereços.
A Operação foi deflagrada para apurar possível prática de crimes de corrupção, desvio e
subtração de recursos públicos na Prefeitura de Governador Nunes Freire, envolvendo as
empresas R. F. de Abreu Pereira, G.R.B. Nunes e L&F Comércio e Serviços LTDA.
Durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das empresas,

foram apreendidos documentos, veículos de luxo, 30 mil reais em cheques,
computadores, tablets, celulares e notebooks.
Destaca-se, ainda, que foi apreendido 9 mil reais em espécie na casa do ex-secretário de
Educação do município Governador Nunes Freire, João Marinho, além de um cheque no
valor de 400 mil reais na casa do atual prefeito, nominado ao atual secretário municipal de
finanças, Stefano Andrey Brandão Guida, tendo este sido conduzido à delegacia para
lavratura de TCO por ter assumido a propriedade de substância entorpecente encontrada
na casa do prefeito, local onde estava no momento da busca. Além disso, na Operação
duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma.
Nota de Esclarecimento
Fui surpreendido na manhã desta terça-feira com notícias veiculadas pela imprensa de
que eu teria sido alvo de uma operação policial oriunda da primeira vara criminal da
capital por solicitação do Ministério Público e levada a efeito pelo GAECO.
Referida operação seria para apurar possível prática de crimes de corrupção, desvio e
subtração de recursos públicos na Prefeitura de Governador Nunes Freire, envolvendo as
empresas R. F. de Abreu Pereira, G.R.B. Nunes e L&F Comércio e Serviços LTDA, na
legislatura 2012 a 2016 quando o Município de Governador Nunes Freire foi comando
pelo Senhor Marcel Curió.
Causou estranheza o teor das notícias conquanto não mantive qualquer relação com
referidas enpresas e nem tampouco tive participação no Governo de Marcel Curió.
É de conhecimento público que me afastei da administração desde o início por não
concordar com as práticas políticas daquela gestão. Assumi temporariamente a
Administração, por decisão judicial que afastou o Prefeito sem, contudo, ter tido tempo
para corrigir eventuais irregularidades administrativas porventura ali praticadas, as quais
desafiariam indispensável auditoria.
Por outro lado, circulou no município a notícia de que a operação seria relacionada à
empréstimos consignados da mesma época, informação esta que ainda não foi
confirmada. Ainda estamos tentando obter informações reais sobre a referida operação.
Quanto ao fato do GAECO ter estado em minha residência tive informação de que
realmente tal fato ocorreu, sem que, contudo, tivesse sido apresentado qualquer mandado
de busca e apreensão dirigido à minha pessoa.

Quanto aos fatos que envolvem o senhor Secretário Stefano Brandão Guia, esclareço que
o cheque nominado a ele mencionado nas reportagens não é cheque público e em nada
se relaciona ao Município. Stefano é maior de idade e responsável por seus atos.
Certamente esclarecerá os fatos a ele inerentes.

Estou à disposição da Justiça para prestar qualquer esclarecimento que se fizer
necessário sobre o tempo em que estive à frente do Município, ao tempo em que reafirmo
meu compromisso de lealdade com o povo de Governador Nunes Freire, bem como com
o combate à corrupção e transformação da realidade nunesfreirense com a modernização
do nosso município.
JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA, o Josimar da Serraria.

Operação do GAECO cumpre mandados em vários municípios do MA
Postado em: 15 de setembro de 2020 por: Juraci Filho —

O Ministério Público do Maranhão informa que o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas realizou, na manhã desta terça-feira, 15, a Operação Quarto Feliz,
em parceria com a Polícia Civil, para cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juiz Ronaldo Maciel da Vara das Organizações Criminosas a serem cumpridos nos
municípios de Governador Nunes Freire, Zé Doca, Turilândia, Santa Helena, Pinheiro e São Luís.
Os alvos da Operação são o prefeito e o ex-prefeito do município de Governador Nunes Freire, Josimar Alves de Oliveira e Marcel Everton Dantas Silva, Marcel Curió, respectivamente; o
candidato a prefeito de Turilândia Paulo Dantas Silva Neto, o Paulo Curió, irmão de Marcel, além de três vereadores, secretários municipais de Governador Nunes Freire dentre outros,
perfazendo um total de 29 endereços.
A Operação foi deflagrada para apurar possível prática de crimes de corrupção, desvio e subtração de recursos públicos na Prefeitura de Governador Nunes Freire, envolvendo as
empresas R. F. de Abreu Pereira, G.R.B. Nunes e L&F Comércio e Serviços LTDA. Durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das empresas, foram
apreendidos documentos, veículos de luxo, 30 mil reais em cheques, computadores, tablets, celulares e notebooks.
Destaca-se, ainda, que foi apreendido 9 mil reais em espécie na casa do ex-secretário de Educação do município Governador Nunes Freire, João Marinho, além de um cheque no valor de
400 mil reais na casa do atual prefeito, nominado ao atual secretário municipal de finanças, Stefano Andrey Brandão Guida, tendo este sido conduzido à delegacia para lavratura de TCO
por ter assumido a propriedade de substância entorpecente encontrada na casa do prefeito, local onde estava no momento da busca. Além disso, na Operação duas pessoas foram presas
por porte ilegal de arma.

Gaeco e Polícia Civil realizam Operação Quarto Feliz em
Governador Nunes Freire e Turilândia
Comente

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas realizou, na
manhã desta terça-feira (15) a Operação Quarto Feliz, em parceria com a Polícia Civil,
para cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juiz Ronaldo
Maciel da Vara das Organizações Criminosas a serem cumpridos nos municípios de
Governador Nunes Freire, Zé Doca, Turilândia, Santa Helena, Pinheiro e São Luís.
Os alvos da Operação são o prefeito e o ex-prefeito do município de Governador Nunes
Freire, Josimar da Serraria e Marcel Curió, respectivamente; o candidato a prefeito de
Turilândia Paulo Dantas Silva Neto, o Paulo Curió, irmão de Marcel, além de três
vereadores, secretários municipais de Governador Nunes Freire dentre outros, perfazendo
um total de 29 endereços.
A Operação foi deflagrada para apurar possível prática de crimes de corrupção, desvio e
subtração de recursos públicos na Prefeitura de Governador Nunes Freire, envolvendo as
empresas R. F. de Abreu Pereira, G.R.B. Nunes e L&F Comércio e Serviços LTDA.
Durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das empresas,
foram apreendidos documentos, veículos de luxo, 30 mil reais em cheques,
computadores, tablets, celulares e notebooks.
Destaca-se, ainda, que foi apreendido 9 mil reais em espécie na casa do ex-secretário de
Educação do município Governador Nunes Freire, João Marinho, além de um cheque no
valor de 400 mil reais na casa do atual prefeito, nominado ao atual secretário municipal de
A Operação foi deflagrada para apurar possível prática de crimes
de corrupção, desvio e subtração de recursos públicos
finanças, Stefano Andrey Brandão Guida, tendo este sido conduzido à delegacia para
lavratura de TCO por ter assumido a propriedade de substância entorpecente encontrada na casa do prefeito, local onde estava no
momento da busca. Além disso, na Operação duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma.
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Prefeito e o ex-prefeito do município de Governador Nunes Freire, Josimar Alves de Oliveira e Marcel
Everton Dantas Silva, Marcel Curió.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas realizou, na manhã desta
terça-feira, 15, a Operação Quarto Feliz, em parceria com a Polícia Civil, para cumprimento de
mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juiz Ronaldo Maciel da Vara das Organizações
Criminosas a serem cumpridos nos municípios de Governador Nunes Freire, Zé Doca, Turilândia,
Santa Helena, Pinheiro e São Luís.
Os alvos da Operação são o prefeito e o ex-prefeito do município de Governador Nunes Freire,
Josimar Alves de Oliveira e Marcel Everton Dantas Silva, Marcel Curió, respectivamente; o candidato
a prefeito de Turilândia Paulo Dantas Silva Neto, o Paulo Curió, irmão de Marcel, além de três

vereadores, secretários municipais de Governador Nunes Freire dentre outros, perfazendo um total
de 29 endereços.
A Operação foi deflagrada para apurar possível prática de crimes de corrupção, desvio e subtração
de recursos públicos na Prefeitura de Governador Nunes Freire, envolvendo as empresas R. F. de
Abreu Pereira, G.R.B. Nunes e L&F Comércio e Serviços LTDA.
Durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das empresas, foram
apreendidos documentos, veículos de luxo, 30 mil reais em cheques, computadores, tablets,
celulares e notebooks.
Destaca-se, ainda, que foi apreendido 9 mil reais em espécie na casa do ex-secretário de Educação
do município Governador Nunes Freire, João Marinho, além de um cheque no valor de 400 mil reais
na casa do atual prefeito, nominado ao atual secretário municipal de finanças, Stefano Andrey
Brandão Guida, tendo este sido conduzido à delegacia para lavratura de TCO por ter assumido a
propriedade de substância entorpecente encontrada na casa do prefeito, local onde estava no
momento da busca.
Além disso, na Operação duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma.
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A Operação ” Quarto Feliz”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (GAECO) em parceria com a Polícia Civil, nesta terça-feira (15), resultou
na apreensão de grande quantia em dinheiro, jóais, veículos e jet sky em casas dos alvos.
A ação é o resultado do Procedimento Investigatório Criminal, instaurado pelo GAECO, para apurar
possíveis práticas de crimes de corrupção, organização criminosa, desvio e subtração de dinheiro
público, ocorridas no município de Governador Nunes Freire, entre 2013 e 2016, na gestão do exprefeito Marcel Everton Dantas da Silva, conhecido como Marcel Curió.

Além do ex-prefeito de Governador Nunes Freire, foram alvos da operação o atual prefeito do
município, Josimar Alves de Oliveira; o candidato a prefeito de Turilândia Paulo Dantas Silva Neto, o
Paulo Curió, irmão de Marcel; três vereadores e secretários municipais de Governador Nunes Freire,
dentre outros investigados.
Durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das empresas – em um
total de 29 – foram apreendidos documentos, veículos de luxo, 30 mil reais em cheques,
computadores, tablets, celulares e notebooks.
Destaca-se que ainda foi apreendido 9 mil reais em espécie na casa do ex-secretário de educação do
município de Governador Nunes Freire, João Marinho, além de um cheque nominal no valor de 400
mil reais na casa do atual prefeito em nome do atual secretário municipal de finanças, Stefano Andrey
Brandão Guida, tendo este sido conduzido à delegacia para lavratura de TCO por ter assumido a
propriedade de substância entorpecente, encontrada na casa do prefeito, local em que estava no
momento da busca.
Além disso, na operação duas pessoas foram presas por posse ilegal de arma.
De acordo com informações da Promotoria de Santa Helena, na casa de Ubirauna Cardoso Miranda,
proprietário do laboratório CDA na cidade de Turilândia, foram apreendidos 16.800 reais em espécie,
cinco aparelhos celulares, dois computadores, um veículo Corola e vários documentos. Já com a
proprietária da empresa GRB Nunes e BSN Farmácia LTDA, em Santa Helena, foram apreendidos 13
mil reais em espécie, além de 5 veículos, sendo um Camaro, um jet ski, uma caixa com 24 relógios e
joias.
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G.R.B. NUNES, uma das empresas de fachada usada para desviar dinheiro da
Prefeitura de Gov. Nunes Freire

Empresas de fachada abocanharam R$ 42.306.682,09 milhões em contratos na Prefeitura de
Governador Nunes Freire, é o que aponta a investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate

às Organizações Criminosas (GAECO).
Segundo informações, foi instaurado um inquérito criminal no âmbito do Gaeco, que descobriu
contratações milionárias, decorrentes de procedimentos licitatórios fraudulentos, firmadas entre a
Prefeitura de Governador Nunes Freire e as empresas R.F. de Abreu Pereira EPP (RM
DISTRIBUIDORA), G.R.B. NUNES- EPP e L&F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
O suposto esquema era operado a partir do uso das empresas de fachada R.F. ABREU, L&F
COMÉRCIO e G.R.B. NUNES, que não possuíam lastro econômico e atividade comercial efetiva para
firmar contratos com a Prefeitura, com valores de R$ 22.361,018,36 e R$ 19.945.663,73, conforme
apurado nos contratos efetuados com a empresas L&F COMÉRCIO e G. R.B. NUNES.
O inquérito instaurado culminou da deflagração da Operação ” Quarto Feliz” na manhã desta terçafeira (15) pelo GAECO em parceria com a Polícia Civil.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Governador Nunes
Freire, Santa Helena, Turilândia e Zé Doca.
Os possíveis crimes de corrupção, organização criminosa, desvio e subtração de dinheiro público,
ocorreram no município de Governador Nunes Freire, entre 2013 e 2016, na gestão do ex-prefeito
Marcel Everton Dantas da Silva, conhecido como Marcel Curió.
Além do ex-prefeito de Governador Nunes Freire, foram alvos da operação o atual prefeito do
município, Josimar Alves de Oliveira; o candidato a prefeito de Turilândia Paulo Dantas Silva Neto, o
Paulo Curió, irmão de Marcel; três vereadores e secretários municipais de Governador Nunes Freire,
dentre outros investigados.
Durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das empresas – em um
total de 29 – foram apreendidos documentos, veículos de luxo, 30 mil reais em cheques,
computadores, tablets, celulares e notebooks.
Destaca-se que ainda foi apreendido 9 mil reais em espécie na casa do ex-secretário de educação do
município de Governador Nunes Freire, João Marinho, além de um cheque nominal no valor de 400
mil reais na casa do atual prefeito em nome do atual secretário municipal de finanças, Stefano Andrey
Brandão Guida, tendo este sido conduzido à delegacia para lavratura de TCO por ter assumido a
propriedade de substância entorpecente, encontrada na casa do prefeito, local em que estava no
momento da busca. Além disso, na operação duas pessoas foram presas por posse ilegal de arma.
De acordo com informações da Promotoria de Santa Helena, na casa de Ubirauna Cardoso Miranda,
proprietário do laboratório CDA na cidade de Turilândia, foram apreendidos 16.800 reais em espécie,
cinco aparelhos celulares, dois computadores, um veículo Corola e vários documentos. Já com a
proprietária da empresa GRB Nunes e BSN Farmácia LTDA, em Santa Helena, foram apreendidos 13
mil reais em espécie, além de 5 veículos, sendo um Camaro, um jet ski, uma caixa com 24 relógios e
joias.
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A Prefeitura de Miranda do Norte, comandada por Carlos Negão, está sendo alvo de mais uma
investigação no Ministério Público Estadual.
As informações foram colhidas no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP).
Segundo os dados, foi aberta uma Notícia de Fato para apurar indícios de irregularidade na gestão
de Negão. O promotor que está a frente do procedimento é promotor de Justiça de Itapecuru-Mirim,
André Charles Alcântara Martins Oliveira.
A motivação da abertura da investigação ainda é sigilosa, mas o Blog do Neto Ferreira apurou que se
trata de supostas fraudes em contratos públicos.
Recentemente, a Prefeitura de Miranda foi alvo de uma operação da Polícia Federal que desmontou
um esquema fraudulento na compra de respiradores pulmonares e EPIs.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo Twitter™ e pelo Facebook.

OPERAÇÃO QUARTO FELIZ

MPMA e Polícia Civil cumprem mandados em seis
cidades do MA
A operação visa apurar a possível prática de crimes de corrupção, desvio e subtração de recursos públicos.

RÁDIO MIRANTE AM
15/09/2020 às 12h22

Na manhã desta terça-feira (15), o Ministério Público do Maranhão (MPMA) através do Grupo de
Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), realizou em parceria com a
Polícia Civil a Operação Quarto Feliz para cumprimento de mandados de busca e apreensão nos
municípios de Governador Nunes Freire, Zé Doca, Turilândia, Santa Helena, Pinheiro e São Luís.
Os alvos da Operação são o prefeito e o ex-prefeito do município de Governador Nunes Freire,
Josimar Alves de Oliveira e Marcel Everton Dantas Silva, Marcel Curió, respectivamente; o
candidato a prefeito de Turilândia Paulo Dantas Silva Neto, o Paulo Curió, irmão de Marcel, além
de três vereadores, secretários municipais de Governador Nunes Freire dentre outros, concluindo
um total de 29 endereços.

A Operação foi deflagrada para apurar possível prática de crimes de corrupção, desvio e
subtração de recursos públicos na Prefeitura de Governador Nunes Freire.

Operação Harpócrates: nove pessoas são detidas por
poluição sonora na orla de São Luís

Foi iniciada, nesse domingo (13), mais uma etapa da Operação Harpócrates, que visa
combater à poluição sonora em toda a orla da capital maranhense. A operação foi
coordenada pela Polícia Militar, por meio do 8º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão.
Além disso, a operação contou com o reforço de policiais militares do 20º BPM, Rotam,
Bope, BPRV e do Diae. A Polícia Civil, o Ministério Público, Corpo de Bombeiros,
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) também participaram dos
trabalhos.
Como resultado da operação, nove pessoas foram conduzidas e lavradas APFs,
conforme Artigo 54 da Lei 9.605/98, nove estruturas de som automotivo apreendidas e
uma pessoa conduzida por desacato (TCO).
(Informações da SSP-MA)

Gaeco e Polícia Civil realizam operação de busca e
apreensão em São Luís e municípios do interior

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) realizou, na manhã
desta terça-feira (15), a Operação Quarto Feliz, em parceria com a Polícia Civil, para o cumprimento de
mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juiz Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, titular da 1ª
Vara Criminal da Comarca da Ilha, Termo Judiciário de São Luís/MA (Organizações Criminosas),
cumpridos nas cidades de São Luís, Governador Nunes Freire, Santa Helena, Turilândia e Zé Doca.
A operação foi iniciada no Procedimento Investigatório Criminal, instaurado pelo Gaeco, para apurar
possíveis práticas de crimes de corrupção, organização criminosa, desvio e subtração de dinheiro
público, que aconteceram no município de Governador Nunes Freire, entre 2013 e 2016, na gestão do
ex-prefeito Marcel Everton Dantas da Silva, conhecido como Marcel Curió.
Além do ex-prefeito de Governador Nunes Freire, foram alvos da operação o atual prefeito, Josimar Alves
de Oliveira; o candidato a prefeito de Turilândia Paulo Dantas Silva Neto, o Paulo Curió, irmão de Marcel;
três vereadores e secretários municipais de Governador Nunes Freire, dentre outros investigados.
Durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das empresas – em um total
de 29 – foram apreendidos documentos, veículos de luxo, 30 mil reais em cheques, computadores,
“tablets”, celulares e “notebooks”. Destaca-se que ainda foi apreendido 9 mil reais em espécie na casa
do ex-secretário de Educação do município de Governador Nunes Freire João Marinho, além de um
cheque nominal no valor de 400 mil reais na casa do atual prefeito em nome do atual secretário
municipal de Finanças, Stefano Andrey Brandão Guida, tendo este sido conduzido à delegacia para
lavratura de TCO por ter assumido a propriedade de substância entorpecente, encontrada na casa do
prefeito, local em que estava no momento da busca. Além disso, na operação, duas pessoas foram
presas por posse ilegal de arma.

De acordo com informações da Promotoria de Santa Helena, na casa de Ubirauna Cardoso Miranda,
proprietário do laboratório CDA na cidade de Turilândia, foram apreendidos 16.800 reais em espécie,
cinco aparelhos celulares, dois computadores, um veículo Corola e vários documentos. Já com a
proprietária da empresa GRB Nunes e BSN Farmácia Ltda., em Santa Helena, foram apreendidos 13 mil
reais em espécie, além de cinco veículos, sendo um Camaro, um “jet ski”, uma caixa com 24 relógios e
joias.
Investigações

A investigação apura contratações milionárias, decorrentes de procedimentos licitatórios fraudulentos,
firmadas entre a Prefeitura de Governador Nunes Freire e as empresas R.F. de Abreu Pereira-EPP (RM
Distribuidora), G.R.B. Nunes-EPP e L&F Comércio e Serviços Ltda.
O suposto esquema era operado a partir do uso das empresas de fachada R.F. Abreu, L&F Comércio e
G.R.B. Nunes, que não possuíam lastro econômico e atividade comercial efetiva para firmar contratos
com a prefeitura, com valores de R$ 22.361.018,36 e R$ 19.945.663,73, conforme apurado nos
contratos efetuados com a empresas L&F Comércio e G.R.B. Nunes.
Além dos Promotores de Justiça que integram o Gaeco, participaram da operação a promotora de
Justiça Rita de Cássia Sousa, titular da Promotoria de Zé Doca, que, atualmente, responde pela
Promotoria de justiça da Comarca de Governador Nunes Freire; e o promotor de Justiça Hagamenon de
Jesus Azevedo, titular da Comarca de Santa Helena. A operação envolveu, ainda, 27 equipes da Polícia
Civil, compostas por delegados, investigadores e escrivães.
(Informações do MP-MA)

terça-feira, 15 de setembro de 2020

Em Açailândia, MP Eleitoral ajuíza representações contra
candidato a vereador por propaganda antecipada

Já condenado em uma primeira representação, o candidato a vereador pelo município
de Açailândia Maycon Marcelo de Oliveira (DEM) foi alvo de nova representação do
Ministério Público Eleitoral, ajuizada nessa segunda-feira (14). Em ambos os casos, a
motivação foi propaganda eleitoral antecipada, prática vedada pela Lei nº 9.504/1997.
No primeiro caso, que provocou a condenação do candidato, a antecipação da
propaganda eleitoral consistiu na confecção e distribuição de adesivos (o que contraria o
Artigo 38, da referida lei); divulgação de logomarca e mensagens de campanha em redes
sociais, notadamente no Instagram; e a colagem de seus adesivos em ônibus coletivo.
Autora das representações, a promotora de Justiça eleitoral Glauce Lima Malheiros
esclarece que esta última conduta “é terminantemente proibida até em época de
propaganda regular, quanto mais fora do prazo legal”. Esta proibição encontra-se prevista
no Artigo 37 da Lei 9.504/1997.
“Usando desses meios ilegais, o representado faz levar ao conhecimento do público em
geral a sua pré-candidatura ao cargo eletivo que disputará no próximo pleito, exaltando
suas qualidades pessoais e invocando o apoio de seus eleitores, antes da data fixada
pelo Artigo 36, “caput”, da Lei nº 9.504/97, caracterizando-se a propaganda
extemporânea”, comentou a promotora eleitoral.

Nessa representação, a juíza eleitoral Clécia Pereira Monteiro condenou o candidato a
cessar, em definitivo, a propaganda ilícita, seja em suas redes sociais, ou por meios
físicos, devendo retirar as postagens irregulares e recolher os adesivos confeccionados e
ainda retirar os adesivos dos bens de uso comum do povo em que foram afixados, no
prazo de 24h, sob pena de ficar sujeito, nesse último caso, a multa no valor de R$ 2 mil.
A sentença, firmada no dia 3 de setembro, condenou o representado, também, ao
pagamento de multa por propaganda eleitoral antecipada irregular, no valor de R$ 8 mil.
Nova representação
A nova representação contra Maycon Marcelo de Oliveira também é relativa à
adesivação de diversos veículos que circulam na cidade de Açailândia, com o “slogan” da
campanha do representado. A manifestação do MP Eleitoral está fundamentada com
fotografias e vídeos anexados aos autos.
Para o Ministério Público, o representado vem praticando atos como se já tivesse iniciado
o período regular de propaganda eleitoral, que se inicia somente no próximo dia 27 de
setembro de 2020, conforme a legislação que trata da matéria. “A propaganda realizada
antes de 27 de setembro tem que ser gratuita, visto que nesse período é vedada a
arrecadação de recursos, o recebimento de doações e a utilização de recursos próprios
na campanha”, observa a promotora de Justiça Glauce Malheiros.
“A realização de atos que demandem gastos antes do dia 27 de setembro, conforme
Resolução TSE nº 23.627/2020, além de estarem sujeitos ao pagamento de multa,
podem ensejar o reconhecimento de abuso de poder econômico ou ainda irregularidade
na arrecadação de recursos de campanha, vedada pelo Artigo 30-A da mesma lei”,
acrescenta a representante do MP.
Nesse sentido, a Representação requer a concessão de liminar para que o representado
proceda à retirada dos adesivos de todos os veículos que circulam no município de
Açailândia, no prazo de 48 horas, sob pena de multa e demais sanções cabíveis, a cada
veículo encontrado adesivado, após a concessão da tutela.
Se a Justiça condenar novamente o candidato a vereador, de acordo com o pedido do
Ministério Público Eleitoral, a multa a ser aplicada deve atingir o valor máximo tendo em
vista a reiteração dessa conduta. As penalidades estão previstas no Artigo 36 da Lei
9.504/97 e Artigo 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
(Informações do MP-MA)

