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Operação cumpre mandados contra dono de
postos de combustíveis no Maranhão

 

BLOG O INFORMANTE / SÃO LUÍS  / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Informante

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, neste momento, a
Operação Citrus. Os alvos da operação estão situados
nas cidades de Apicum/Açu, Cururupu e São Luís,
locais onde estão sendo cumpridos os mandados de
busca e apreensão requeridos pelo órgão ministerial e
deferidos pelo Poder Judiciário.

Um dos locais de busca fica na Avenida São
Sebastião, no Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede
de Postos de Combustíveis Guará. No galpão do
posto, foram encontrados documentos da Prefeitura de
Apicum Açu. Em outro endereço, localizado no
Recanto dos Vinhais, estaria funcionando uma
Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretação da
prisão temporária como medida imprescindível para a
continuidade das investigações. O pedido foi deferido
pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de Bacuri.

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidades administrativas e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos.

O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando renda incompatível para a construção de
três postos de gasolina.

Site: https://oinformante.blog.br/notas/operacao-do-mp-

cumpre-mandados-em-sao-luis-apicum-acu-e-cururupu/
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Gaeco faz buscas em Fundação Comunitária
de Apicum-Açu e apreende joias e relógio de

luxo
 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Uma operação deflagrada pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) do Ministério Público do Maranhão, junto
com a Polícia Civil, culminou na apreensão de joias,
relógio de luxo e frascos da vacina CoronaVac em
uma casa onde estaria funcionando a Fundação
Comunitária de Apicum-Açu.

Segundo informações publicadas pelo Blog do Gilberto
Léda , a investigação iniciou para apurar supostos
desvios na Prefeitura de Apicum-Açu. Ao cumprir
mandado de busca num posto de combustível no
Cruzeiro do Anil, em São Luís, os agentes do MP
encontraram documentos do Executivo Municipal.

A operação também cumpre mandados em Cururupu.

Na Fundação Comunitária de Apicum-Açu, localizada
no Recanto dos Vinhais, em São Luís, a polícia
apreendeu jóias, um relógio Rolex e frascos de
CoronaVac numa caixa da vacina. No endereço,
reside o filho de um ex-prefeito da cidade, que foi
conduzido para prestar esclarecimentos.

A Promotoria requereu busca e apreensão em 13
alvos (empresas e residências), além de decretação
da prisão temporária como medida imprescindível para
a continuidade das investigações. O pedido foi
deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de
Bacuri.

"O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidade administrativa e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos. O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando com renda incompatível para a construção
de três postos de gasolina", diz o MP.

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

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/05/gaeco-faz-
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Polícia e MP encontram Rolex e caixas de
CoronaVac em ação deflagrada em SLZ,

Apicum-Açu e Cururupu
 

BLOG GILBERTO LEDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, junto com a Polícia Civil,
deflagrou na manhã desta quinta-feira, 27, operação
para investigar supostos desvios relacionados à
Prefeitura de Apicum-Açu.

Segundo o órgão, ao cumprir mandado de busca num
posto de combustível no Cruzeiro do Anil, em São
Luís, foram encontrados documentos da prefeitura
daquele município.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais,  estar ia funcionando uma Fundação
Comunitária de Apicum-Açu. No local, além de jóias,
foram encontrados um relógio Rolex e até frascos de
CoronaVac numa caixa da vacina.

O MP não informou sobre qual gestão recaem as
suspeitas, mas o filho de um ex-prefeito foi conduzido
para explicar as vacinas e o relógio encontrados em
sua residência.

Há mandados sendo cumpridos, também, em
Cururupu.

A Promotoria requereu busca e apreensão em 13
alvos (empresas e residências), além de decretação
da prisão temporária como medida imprescindível para
a continuidade das investigações. O pedido foi
deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de
Bacuri.

"O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidade administrativa e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos. O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando com renda incompatível para a construção
de três postos de gasolina", diz uma nota emitida há
pouco pelo MP.
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Operação do Ministério Público apreende
caixa de vacina contra covid-19 em casa de

empresário
 

BLOG DO DAVI MAX / SÃO LUÍS / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

É muito estranho uma caixa da vacina contra a covid-
19 estar em posse de um empresário, uma vez que
até o presente momento, somente o poder público tem
acesso e administra as doses.

A Secretaria estadual de Saúde também deve entrar
na investigação, buscar esclarecimentos da Prefeitura
de Apicum-Açu e buscar os possíveis envolvidos em
desvio de vacinas.

Site:

http://www.blogdodavimax.com.br/2021/05/operacao-do-

ministerio-publico-apreende.html
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Gaeco deflagra Operação Citrus em Apicum-
Açu, Cururupu e São Luís
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O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, neste momento, a
Operação Citrus. Os alvos da operação estão situados
nas cidades de Apicum/Açu, Cururupu e São Luís,
locais onde estão sendo cumpridos os mandados de
busca e apreensão requeridos pelo órgão ministerial e
deferidos pelo Poder Judiciário.

Um dos locais de busca fica na Avenida São
Sebastião, no Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede
de Postos de Combustíveis Guará. No galpão do
posto, foram encontrados documentos da Prefeitura de
Apicum Açu. Em outro endereço, localizado no
Recanto dos Vinhais, estaria funcionando uma
Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretação da
prisão temporária como medida imprescindível para a
continuidade das investigações. O pedido foi deferido
pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de Bacuri.

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidades administrativas e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos.

O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando com renda incompatível para a construção
de três postos de gasolina.

Site: http://diegoemir.com/2021/05/gaeco-deflagra-

operacao-citrus-em-apicum-acu-cururupu-e-sao-luis/
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Operação do Ministério Público apreende
caixa de vacina contra covid-19 em casa de

empresário
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A Operação Citrus realizada pelo Ministério Público
pode ter desdobramentos que podem levar a
investigação por parte da Polícia Federal e não só a
prefeitura de Apicum-Açu que está envolvida, assim
como outras. Isso se deve ao fato, que durante as
buscas e apreensões foi encontrada uma caixa da
vacina Coronavac, usada contra a covid-19, na
residência de um dos investigados.

É muito estranho uma caixa da vacina contra a covid-
19 estar em posse de um empresário, uma vez que
até o presente momento, somente o poder público tem
acesso e administra as doses.

A Secretaria estadual de Saúde também deve entrar
na investigação, buscar esclarecimentos da Prefeitura
de Apicum-Açu e buscar os possíveis envolvidos em
desvio de vacinas.

Site: http://diegoemir.com/2021/05/operacao-do-

ministerio-publico-apreende-caixa-de-vacina-contra-
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MP e Polícia encontram Rolex e caixas de
CoronaVac em ação deflagrada nas cidades

de São Luís, Cururupu e Apicum-Açu
(Polícia)
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O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, junto com a Polícia Civil,
deflagrou na manhã desta quinta-feira, 27, operação
para investigar supostos desvios relacionados à
Prefeitura de Apicum-Açu.

Segundo o órgão, ao cumprir mandado de busca num
posto de combustível no Cruzeiro do Anil, em São
Luís, foram encontrados documentos da prefeitura
daquele município.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais,  estar ia funcionando uma Fundação
Comunitária de Apicum-Açu. No local, além de jóias,
foram encontrados um relógio Rolex e até frascos de
CoronaVac numa caixa da vacina.

O MP não informou sobre qual gestão recaem as
suspeitas, mas o filho de um ex-prefeito foi conduzido
para explicar as vacinas e o relógio encontrados em
sua residência.

Há mandados sendo cumpridos, também, em
Cururupu.

A Promotoria requereu busca e apreensão em 13
alvos (empresas e residências), além de decretação
da prisão temporária como medida imprescindível para
a continuidade das investigações. O pedido foi
deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de
Bacuri.

"O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidade administrativa e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos. O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando com renda incompatível para a construção
de três postos de gasolina", diz uma nota emitida há
pouco pelo MP.
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Ministério Público deflagra Operação Citrus
em Apicum-Açu, Cururupu e São Luís; uma
caixa da vacina Coronavac contra a Covid-
19 é apreendida, na residência de um dos

investigados
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O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, neste momento, a
Operação Citrus. Os alvos da operação estão situados
nas cidades de Apicum/Açu, Cururupu e São Luís,
locais onde estão sendo cumpridos os mandados de
busca e apreensão requeridos pelo órgão ministerial e
deferidos pelo Poder Judiciário. As informações são do
Blog do Jorge Aragão.

Um dos locais de busca fica na Avenida São
Sebastião, no Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede
de Postos de Combustíveis Guará. No galpão do
posto, foram encontrados documentos da Prefeitura de
Apicum Açu. Em outro endereço, localizado no
Recanto dos Vinhais, estaria funcionando uma
Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretação da
prisão temporária como medida imprescindível para a
continuidade das investigações. O pedido foi deferido
pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de Bacuri.

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidades administrativas e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos.

O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando com renda incompatível para a construção
de três postos de gasolina.

Coronavac  -  A  Operação  C i t rus  pode  te r
desdobramentos juntos a Polícia Federal é que
durante as buscas e apreensões foi encontrada uma
caixa da vacina Coronavac, usada contra a covid-19,
na residência de um dos investigados.

Compartilhar
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Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)

Soldado mata sargento da PM com dois tiros no peito
em Mizinzal-MA

O Sargento da PM Silvamar Silva, era chapadinhense
e filho do ex-vereador Antônio Tote, de Chapadinha.
Segundo informações, ele foi morto na...

Prefeito tenta a todo custo desqualificar Movimento
dos Professores que cobra transparência no uso de
recursos públicos, em Afonso Cunha-MA

Por Portal CN1 O relacionamento do prefeito
Arquimedes Bacelar (PDT), com os servidores,
população e principalmente com a nossa clas...

Após surtar caminhoneiro vem a óbito por infarto em
Chapadinha-MA

Na manhã desta sexta-feira (21), João Carlos dos
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Santos, 37 anos, residente em Vitória da Conquista-
BA, foi encontrado por populares em um m...

ALERTA! Prefeitura publica novo Decreto Municipal
em fase do grande aumento de números de casos de
Covid-19, em Chapadinha-MA

Por Portal CN1 No início da manhã deste domingo
(23), a Prefeitura Municipal de Chapadinha editou
novo Decreto sobre a revogação das medida...

Jovem morre após levar choque elétrico quando
descarregava tijolos, em Butiti-MA

Por Portal CN1 Francisco de Fátima Ferreira da Silva,
24 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (26), após
levar um choque elétrico, no B...

Gestor  da  URE/Chapad inha,  acompanha o
encerramento da vacinação contra a Covid-19 dos
profissionais das redes estadual e federal de
Educação

O gestor regional de educação, professor Francisco
Barros, parabenizou todos os profissionais de saúde,
que atuaram na vacinação dos profess...

Publicitário chapadinhense Paulo Sulyvan morre no
hospital regional vítima da Covid-19

Por Portal CN1 O publicitário Paulo Sulyvan morreu
vít ima da Covid-19 no Hospital Regional de
Chapadinha, na noite desse sábado (22), de...

Chapadinha-MA: Gestão de Magno Bacelar pagou
quase R$ 2 milhões à empresa supostamente de
fachada

O Ministério Público está investigando o pagamento
de quase R$ 2 milhões feito pela Prefeitura de
Chapadinha, durante a gestão de Magno Bace...

Três pessoas morrem afogadas em naufrágio de
canoa no interior do Maranhão

Uma canoa naufragou e três pessoas morreram
afogadas no Rio Mearim, na tarde desse domingo
(23), por volta das 15h30min, nas proximidades do...

Vereadora Nildinha Teles emite Nota de Pesar pelo
falecimento dos chapadinhenses, Tertuliano e
Juscelino Veterinário, vítimas de Covid-19

Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster
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Gaeco deflagra operação e apura construção
de postos de combustíveis no Maranhão
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Por G1 MA - São Luís

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão (MP-MA) deflagrou na manhã
desta quinta-feira (27) a Operação Citrus, que tem
como objetivo cumprir mandados de busca e
apreensão nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu e
São Luís.

Segundo o Gaeco, um dos locais de busca fica na
Avenida São Sebastião, localizada no Cruzeiro do Anil,
na capital, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. Ainda segundo o grupo, no
galpão do posto, foram encontrados documentos da
Prefeitura de Apicum-Açu. Em outro endereço,
localizado no Recanto dos Vinhais, também na capital
São Luís, funcionaria uma Fundação Comunitária de
Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretar a prisão
temporária para a continuidade das investigações. O
pedido foi deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca
de Bacuri.

O inquérito foi instaurado pela Promotoria de Justiça
de Bacuri para apurar atos de improbidades
administrativas ou possíveis i l ícitos criminais
envolvendo os investigados.

Para a operação, causou estranheza o fato de o
investigado ter construído três postos de combustíveis,
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu
somente com dinheiro de eventos.

De acordo com a operação do Gaeco, o empresário
apresentou imposto de renda declarando renda
mensal de apenas R$ 6 mil mensais, o que seria
incompatível para a construção de três postos de
gasolina.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/05/27/ga

eco-deflagra-operacao-e-apura-construcao-de-postos-

de-combustiveis-no-maranhao.ghtml
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Ministério Público do Maranhão: Empossado
novo promotor de justiça substituto

 

ARIMATÉIA JR. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em sessão solene do Colégio de Procuradores de
Justiça do Ministério Público do Maranhão, realizada
nesta quarta-feira, 26, foi empossado o promotor de
justiça substituto Francisco de Assis Maciel Carvalho
Júnior, aprovado no último concurso para ingresso na
instituição.

Participaram da solenidade, que aconteceu de forma
virtual, membros e servidores do MPMA, além de
familiares do empossado. O evento foi transmitido pelo
canal oficial do MPMA no Youtube (mpma_oficial).

Após o juramento, o termo de posse foi lido pela
procuradora de justiça Mariléa Campos dos Santos
Costa, secretária em exercício do Colégio de
Procuradores.

Francisco Maciel Carvalho Júnior, em seu discurso,
destacou que a sua chegada ao Ministério Público
do Maranhão foi a concretização de um sonho, para o
qual empenhou esforço e dedicação. "Tenho a mais
cristalina certeza de que a perseverança, a busca
obs t inada  pe la  jus t i ça  e  a  res i l i ênc ia  me
acompanharão no desempenho deste novo e elevado
mister", afirmou.

Depois de agradecer aos familiares pelo apoio na
caminhada, o novo membro do MPMA, que já atuou
como assessor de procurador de justiça, ressaltou o
sentido e a importância de integrar os quadros da
instituição ministerial. "Vejo o Ministério Público
como um instrumento de transformação social, uma
tábua de salvação dos menos favorecidos e um muro
de proteção contra a opressão, o arbítrio e as
injustiças. Acredito que o promotor de justiça deve
ser um diligente zelador da lei e combativo fiscal do
interesse coletivo e do bem comum", destacou.

O vice-presidente da Associação do Ministério
Público do Maranhão (Ampem), Reinaldo Castro
Júnior, deu as boas-vindas ao novo integrante da
instituição, desejou sucesso em sua trajetória
ministerial e colocou a entidade associativa à
disposição para apoiá-lo. "Em sua atuação como
promotor de justiça, aja em conformidade com o seu
juramento de posse, sendo fiel somente à sua
consciência, à nossa Constituição e às leis do país".

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
parabenizou o empossado e enfatizou sua satisfação

com o ingresso de um novo integrante do Ministério
Público maranhense, por proporcionar renovação e
motivação. "Vamos juntos defender os interesses
sociais, amenizando o sofrimento da parcela mais
vulnerável da população maranhense".

O chefe do MPMA destacou ainda a atuação dos
membros e servidores da instituição que, apesar das
restrições impostas pela pandemia, registrou
produtividade maior do que nos anos anteriores,
conforme relatório de atividades publicado pela
Procuradoria-Geral de Justiça. "Cada membro do
Ministério Público sabe que não são apenas
processos e expedientes, autos físicos ou virtuais, que
estarão sob o crivo de cada manifestação, mas
também a vida, a liberdade, o patrimônio, a probidade
administrativa, a cidadania e os valores mais caros
aos maranhenses", afirmou.

: José Luís Diniz (CCOM-MPMA)

: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-
gerais/11/17968

Site: https://arimateiajr.com/noticia/977897/ministerio-

publico-do-maranhao-empossado-novo-promotor-de-
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Rede de proteção à crianças e ao adolescente
discute estratégicas de combate à exploração

sexual
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

lizou, em 25 de maio, no auditório da subsecção da
OAB, reunião com representantes da rede de proteção
e defesa da criança e do adolescente, com o objetivo
de alinhar as ações estratégias de combate ao abuso
e à exploração sexual, por ocasião da realização do
"Maio Laranja", mês em que se comemora a
passagem do "Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes" -
18/05.

Participaram da reunião, além dos juízes Douglas
Lima da Guia (4ª Vara de Balsas) e Rafael Felipe de
Sousa Leite (3ª Vara de Balsas) e servidores da
equipe de assistência social e psicologia do Fórum,
membros do Ministério Público  Estadual e
representantes da Comissão de Direitos Humanos da
OAB, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Delegacia
Especial da Mulher, Idoso, Criança e Adolescente,
Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Casa Abrigo
e Faculdade de Direito Unibalsas.

Como resultado da reunião f icou acordada a
continuidade dos encontros bimestrais da rede de
proteção; a realização de audiência pública com o
Executivo estadual para tratar da implantação do
ICRIM/IML em Balsas; a realização de mutirão
processual para instrução e julgamento de crimes
contra criança e adolescente; o encaminhamento ao
executivo municipal de proposta de criação do comitê
de decisão colegiada do sistema de garantia de
direitos, e a elaboração de fluxo para atendimento
vítimas ou testemunhas de crimes sexuais.

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL Com esta reunião
valorizamos a articulação institucional tão necessária
para uma efetiva proteção à criança e do adolescente,
cumprindo, ainda, o que determina a Resolução 299
do CNJ ao estabelecer a participação dos magistrados
na definição dos fluxos locais de atendimento quando
da ocorrência de tais violações de direitos, em
especial ao abuso sexual", informou o juiz Douglas da
Guia.

Para o juiz Rafael Leite, é necessário reforçar a
atuação conjunta e coordenada das instituições,
conforme as funções desempenhadas por cada órgão,
para superação da questão da invisibilidade dos

crimes sexuais, muitos deles no âmbito familiar, como
primeiro passo para enfrentamento do problema.

"É cer to que um t rauma dessa natureza é
determinante para minar o saudável desenvolvimento
da criança, comprometendo, ainda, a felicidade de que
deveria desfrutar nesta etapa da vida", ressaltou.

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/291/o-

progresso--27-de-maio-de-2021
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Empossado novo promotor de justiça
substituto

 

O DEBATE / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 05. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em sessão solene do Colégio de Procuradores de
Justiça do Ministério Público do Maranhão, realizada
nesta quarta-feira, 26, foi empossado o promotor de
justiça substituto Francisco de Assis Maciel Carvalho
Júnior, aprovado no último concurso para ingresso na
instituição.

Participaram da solenidade, que aconteceu de forma
virtual, membros e servidores do MPMA, além de
familiares do empossado. O evento foi transmitido pelo
canal oficial do MPMA no Youtube (mpma_oficial).

Após o juramento, o termo de posse foi lido pela
procuradora de justiça Mariléa Campos dos Santos
Costa, secretária em exercício do Colégio de
Procuradores.

Francisco Maciel Carvalho Júnior, em seu discurso,
destacou que a sua chegada ao Ministério Público
do Maranhão foi a concretização de um sonho, para o
qual empenhou esforço e dedicação. "Tenho a mais
cristalina certeza de que a perseverança, a busca
obs t inada  pe la  jus t i ça  e  a  res i l i ênc ia  me
acompanharão no desempenho deste novo e elevado
mister", afirmou.

Depois de agradecer aos familiares pelo apoio na
caminhada, o novo membro do MPMA, que já atuou
como assessor de procurador de justiça, ressaltou o
sentido e a importância de integrar os quadros da
instituição ministerial. "Vejo o Ministério Público
como um instrumento de transformação social, uma
tábua de salvação dos menos favorecidos e um muro
de proteção contra a opressão, o arbítrio e as
injustiças. Acredito que o promotor de justiça deve
ser um diligente zelador da lei e combativo fiscal do
interesse coletivo e do bem comum" destacou.

O vice-presidente da Associação do Ministério
Público do Maranhão (Ampem), Reinaldo Castro
Júnior, deu as boas-vindas ao novo integrante da
instituição, desejou sucesso em sua trajetória
ministerial e colocou a entidade associativa à
disposição para apoiá-lo. "Em sua atuação como
promotor de justiça, aja em conformidade com o seu
juramento de posse, sendo fiel somente à sua
consciência, à nossa Constituição e às leis do país".

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
parabenizou o empossado e enfatizou sua satisfação

com o ingresso de um novo integrante do Ministério
Público maranhense, por proporcionar renovação e
motivação. "Vamos juntos defender os interesses
sociais, amenizando o sofrimento da parcela mais
vulnerável da população maranhense"
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ESMP realiza oficina sobre análise dos
Portais da Transparência

 

EXTRA / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 05. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com o objetivo de capacitar membros e servidores do
Ministério Público do Maranhão, em todas as
comarcas, a Escola Superior iniciou, na última
segunda-feira, 24, por meio virtual, oficina sobre
análise dos Portais da Transparência dos entes
públicos. A proposta é subsidiar a atuação das
Promotorias de Justiça e ampliar a fiscalização dos
recursos públicos. O evento teve continuidade na
terça-feira, 25, e se estende até esta quarta-feira, 26.

Ao abrir o treinamento, a subprocuradora-geral de
justiça para Assuntos Administrativos, Regina Maria da
Costa Leite, destacou que a oficina representa um
avanço na busca de transparência "A ação de
capacitação que ora se inicia fornecerá indispensáveis
conhecimentos a seus participantes acerca da
utilização de ferramentas de busca nos portais de
transparência dos entes públicos".

A promotora de justiça auxiliar da ESMP, Elyjeane
Alves de Carvalho, acrescentou que a análise dos
portais é uma ferramenta estratégica no combate à
improbidade. "Nesse momento de pandemia,
precisamos ainda mais nos capacitar. É uma
oportunidade de grande aprendizado para todos nós e
desenvolver um melhor trabalho junto ao Ministério
Público".

Em seguida, a coordenadora do Centro de Apoio
Operacional da Probidade Administrativa, Nahyma
Ribeiro Abas, informou que, desde 2020, foram feitas
mais de 600 vistorias em portais de transparência no
Maranhão. "Precisamos avançar na busca de mais
transparência e isso requer do Ministério Público
uma atuação mais célere, mais efetiva e em tempo
real".

1



Polícia e MP encontram Rolex e caixas de
CoronaVac em ação deflagrada em SLZ,

Apicum-Açu e Cururupu
 

IMARANHÃO 360 / SÃO LUÍS / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, junto com a Polícia Civil,
deflagrou na manhã desta quinta-feira, 27, operação
para investigar supostos desvios relacionados à
Prefeitura de Apicum-Açu.

Segundo o órgão, ao cumprir mandado de busca num
posto de combustível no Cruzeiro do Anil, em São
Luís, foram encontrados documentos da prefeitura
daquele município.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais,  estar ia funcionando uma Fundação
Comunitária de Apicum-Açu. No local, além de jóias,
foram encontrados um relógio Rolex e até frascos de
CoronaVac numa caixa da vacina.

O MP não informou sobre qual gestão recaem as
suspeitas, mas o filho de um ex-prefeito foi conduzido
para explicar as vacinas e o relógio encontrados em
sua residência.

Há mandados sendo cumpridos, também, em
Cururupu.

A Promotoria requereu busca e apreensão em 13
alvos (empresas e residências), além de decretação
da prisão temporária como medida imprescindível para
a continuidade das investigações. O pedido foi
deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de
Bacuri.

"O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidade administrativa e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos. O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando com renda incompatível para a construção
de três postos de gasolina", diz uma nota emitida há
pouco pelo MP.

Site: https://www.imaranhao360.com.br/2021/05/policia-

e-mp-encontram-rolex-e-caixas.html
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Rede de postos de combustível é alvo de
operação da Gaeco em Apicum Açu,

Cururupu e São Luís
 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, neste momento, a
Operação Citrus. Os alvos da operação estão situados
nas cidades de Apicum Açu, Cururupu e São Luís,
locais onde estão sendo cumpridos os mandados de
busca e apreensão requeridos pelo órgão ministerial e
deferidos pelo Poder Judiciário.

Um dos locais de busca fica na Avenida São
Sebastião, no Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede
de Postos de Combustíveis Guará. No galpão do
posto, foram encontrados documentos da Prefeitura de
Apicum Açu. Em outro endereço, localizado no
Recanto dos Vinhais, estaria funcionando uma
Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretação da
prisão temporária como medida imprescindível para a
continuidade das investigações. O pedido foi deferido
pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de Bacuri.

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidades administrativas e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos.

O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando com renda incompatível para a construção
de três postos de gasolina.

Site: https://blogdominard.com.br/2021/05/rede-de-

postos-de-combustivel-e-alvo-de-operacao-da-gaeco-

em-apicum-acu-cururupu-e-sao-luis/
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Gaeco deflagra Operação Citrus em Apicum-
Açu, Cururupu e São Luís

 

BLOG DANIEL MATOS / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Matos

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, neste momento, a
Operação Citrus. Os alvos da operação estão situados
nas cidades de Apicum/Açu, Cururupu e São Luís,
locais onde estão sendo cumpridos os mandados de
busca e apreensão requeridos pelo órgão ministerial e
deferidos pelo Poder Judiciário.

Um dos locais de busca fica na Avenida São
Sebastião, no Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede
de Postos de Combustíveis Guará. No galpão do
posto, foram encontrados documentos da Prefeitura de
Apicum Açu. Em outro endereço, localizado no
Recanto dos Vinhais, estaria funcionando uma
Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretação da
prisão temporária como medida imprescindível para a
continuidade das investigações. O pedido foi deferido
pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de Bacuri.

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidades administrativas e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos.

O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando com renda incompatível para a construção
de três postos de gasolina.

Site:

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/05/27/g
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Gaeco deflagra operação sobre possíveis
ilícitos criminais em Apicum-Açu, Cururupu

e São Luís
 

BLOG DA SÍLVIA TEREZA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Redação

Na manhã desta quinta-feira (27), o Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) do Ministério Público do Maranhão (MP-
MA) deflagrou a Operação Citrus, que tem como
objetivo cumprir mandados de busca e apreensão nos
municípios de Apicum-Açu, Cururupu e São Luís.

O Ministério Público requereu busca e apreensão em
13 empresas e residências, além de decretar a prisão
temporária como medida imprescindível para a
continuidade das investigações.

Segundo o Gaeco, um dos locais de busca fica na
Avenida São Sebastião, no Cruzeiro do Anil, em São
Luís ,  onde func iona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará, onde foram encontrados
documentos da Prefeitura de Apicum-Açu. Segundo as
investigações, em outro endereço, no Recanto dos
Vinhais,  estar ia funcionando uma Fundação
Comunitár ia de Apicum-Açu.

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidades administrativas e possíveis
ilícitos criminaenvolvendo os suspeitos.

Site: https://silviatereza.com.br/gaeco-deflagra-

operacao-sobre-possiveis-ilicitos-criminais-em-apicum-

acu-cururupu-e-sao-luis/
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Gaeco encontra frascos de Coronavac em
operação que mira Cláudio Cunha, ex-
prefeito de Apicum-Açu (Cotidiano)

 

BLOG ATUAL 7 / CODÓ / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Yuri Almeida

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas, o Gaeco, do Ministério
Público do Maranhão, encontrou frascos da vacina
Coronavac, imunizando do Butantan contra a Covid-
19, durante operação deflagrada nesta quinta-feira
(27) que o ex-prefeito de Apicum-Açu, Cláudio Cunha.

Batizada de Citrus, a ação teve como objetivo cumprir
mandados prisão temporária e de busca e apreensão
nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu e em São
Luís. A operação contou com auxílio da Polícia Civil.

Na capital, um dos alvos das buscas fica na Avenida
São Sebastião, localizada no Cruzeiro do Anil, onde
funciona o Posto Maranhense, da Rede de Postos de
Combustíveis Guará, que seria controlada por Cláudio
Cunha. No galpão, os agentes encontraram diversos
documentos da Prefeitura de Apicum-Açu. Também
foram realizadas buscas num endereço localizado no
Recanto dos Vinhais, também em São Luís, onde
funcionaria a Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

Segundo a investigação, a operação é resultado de
inquérito instaurado pela Promotoria de Justiça de
Bacuri em 2019, para apurar atos de improbidades
administrativas e possíveis ilícitos criminais.

Site: https://atual7.com/cotidiano/2021/05/gaeco-

encontra-frascos-de-coronavac-em-operacao-que-mira-

claudio-cunha-ex-prefeito-de-apicum-acu/
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Operação cumpre mandados em Apicum-
Açu, Cururupu e São Luís

 

SUA CIDADE / CODÓ / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza nesta quinta-feira (27) a
Operação Citrus.

Os alvos da operação estão situados nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís, locais onde estão
sendo cumpridos os mandados de busca e apreensão
requeridos pelo órgão ministerial e deferidos pelo
Poder Judiciário.

Um dos locais de busca fica na Avenida São
Sebastião, no Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede
de Postos de Combustíveis Guará. No galpão do
posto, foram encontrados documentos da Prefeitura de
Apicum Açu. Em outro endereço, localizado no
Recanto dos Vinhais, estaria funcionando uma
Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretação da
prisão temporária como medida imprescindível para a
continuidade das investigações. O pedido foi deferido
pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de Bacuri.

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidades administrativas e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos.

O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando renda mensal de apenas R$ 6 mil reais
mensais, o que seria incompatível para a construção
de três postos de gasolina.

Informações MPMA

Site:

http://www.suacidade.com/noticias/cidades/operacao-

cumpre-mandados-em-apicum-acu-cururupu-e-sao-luis
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Gaeco apura construção de postos de
combustíveis no Maranhão

 

MA MAIS. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão (MP-MA) deflagrou na manhã
desta quinta-feira (27) a Operação Citrus, que tem
como objetivo cumprir mandados de busca e
apreensão nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu e
São Luís.

Segundo o Gaeco, um dos locais de busca fica na
Avenida São Sebastião, localizada no Cruzeiro do Anil,
na capital, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. Ainda segundo o grupo, no
galpão do posto, foram encontrados documentos da
Prefeitura de Apicum-Açu. Em outro endereço,
localizado no Recanto dos Vinhais, também na capital
São Luís, funcionaria uma Fundação Comunitária de
Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretar a prisão
temporária para a continuidade das investigações. O
pedido foi deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca
de Bacuri.

O inquérito foi instaurado pela Promotoria de Justiça
de Bacuri para apurar atos de improbidades
administrativas ou possíveis i l ícitos criminais
envolvendo os investigados.

Para a operação, causou estranheza o fato de o
investigado ter construído três postos de combustíveis,
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu
somente com dinheiro de eventos.

De acordo com a operação do Gaeco, o empresário
apresentou imposto de renda declarando renda
mensal de apenas R$ 6 mil mensais, o que seria
incompatível para a construção de três postos de
gasolina.

Site: https://ma-

mais.com.br/index.php/2021/05/27/gaeco-apura-

construcao-de-postos-de-combustiveis-no-maranhao/
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Estado, Aged e União são obrigados a tomar
medidas contra o lançamento aéreo de

agrotóxico
 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
ASSUNTOS AFINS

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), a
Justiça Federal reconheceu a gravidade do recente
caso de pulverização aérea de agrotóxico sobre
comunidades tradicionais no município de Buriti, no
Maranhão, bem como o descumprimento parcial de
decisão de 2013, por parte do estado do Maranhão, da
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão (Aged) e do Ministério da Agricultura. Os
órgãos deveriam ter fiscalizado o uso do herbicida
glifosato em todas as lavouras do estado e não
apenas por amostragem, como foi feito, além de terem
impedido seu lançamento aéreo, que é proibido.

De acordo com nova decisão judicial, os órgãos terão
que tomar providências urgentes para impedir o uso
de aeronaves na aplicação do glifosato, além de
realizar o levantamento do total das lavouras que
utilizam o herbicida no estado. Pelo descumprimento,
a Justiça fixou a aplicação de multa diária no valor de
R$ 30 mil aos órgãos responsáveis e determinou que
sejam intimados a comprovar, no prazo de 120 dias, o
levantamento das condições da totalidade das
lavouras de soja e demais culturas agrícolas que
empreguem o glifosato no Maranhão, mediante
vistorias em todas elas. Junto a isso, que sejam feitos
os estudos técnicos necessários para a definição da
contaminação do solo em corpos hídricos afetados
pelo lançamento do agrotóxico, com as medidas de
correção pertinentes.

A União e o Estado do Maranhão deverão comprovar,
ainda, no prazo de 60 dias, as providências adotadas
em relação a não admitir o uso de aeronaves para
aplicação da substância tóxica, inclusive, com a devida
fiscalização e controle pertinentes pelo Ministério da
Agricultura e Pecuária, além da comunicação da
situação à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac),
para que seja feito o eventual controle sobre a
aviação.

Entenda o caso - Em 2013, o MPF ajuizou ação civil
pública contra o uso descontrolado de produtos à
base do gl i fosato, o herbicida mais uti l izado
atualmente, pois já havia notícias de lançamento
irregular na área. Na época, a Justiça Federal
reconheceu, por meio de decisão liminar, a gravidade
do caso e a omissão de fiscalização do Estado do

Maranhão, por meio da Aged e da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(Sema), e da União, por meio do Ministério da
Agricultura e Pecuária, e proibiu a aplicação do
agrotóxico por via aérea.

Dessa forma, a partir de documento enviado, no último
dia 4 de maio, pela Comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos Deputados relatando o recente
lançamento aéreo de agrotóxico em lavoura de soja,
que afetou a saúde da população nas comunidades
tradicionais Carrancas e Araçás, no município de
Buriti, o Ministério Público Federal solicitou novas
providências à Justiça Federal, que atendeu o pedido
e determinou o cumprimento da decisão judicial pelos
órgãos responsáveis.

Acesse aqui a íntegra da decisão da Justiça Federal .

Site: https://blogdominard.com.br/2021/05/estado-aged-

e-uniao-sao-obrigados-a-tomar-medidas-contra-o-

lancamento-aereo-de-agrotoxico/
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Operação do Gaeco: foram cumpridos
mandados em São Luís, Cururupu e Apicum-

Açu
 

TV MIRANTE SÃO LUIZ / AF. GLOBO MA - JMTV 1ª EDIÇÃO. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/27/TVMIRANTESOL

UIZAFGLOBOMA-12.17.04-12.19.33-1622134782.mp4
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Gaeco realiza operação no Maranhão
 

TV MIRANTE SÃO LUIZ / AF. GLOBO MA - BOM DIA MIRANTE. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/27/TVMIRANTESOL

UIZAFGLOBOMA-07.44.07-07.47.43-1622132938.mp4
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MP-MA deflagra operação Citrus
 

TV CIDADE / AF. RECORD / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/27/TVCIDADEAFRE

CORDMA-07.51.26-07.52.30-1622123056.mp4
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MP-MA apreende caixa de vacina de covid
em casa de empresário durante a deflagração

da operação Citrus
 

TV CIDADE / AF. RECORD / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/27/TVCIDADEAFRE

CORDMA-07.52.30-07.53.12-1622123144.mp4
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Gaeco deflagra operação e apura construção
de postos de combustíveis com recursos

públicos desviados
 

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

Operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira
(27) e tem como objetivo cumprir mandados de busca
e apreensão nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu
e São Luís.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão (MP-MA) deflagrou na manhã
desta quinta-feira (27) a Operação Citrus, que tem
como objetivo cumprir mandados de busca e
apreensão nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu e
São Luís.

Segundo o Gaeco, um dos locais de busca fica na
Avenida São Sebastião, localizada no Cruzeiro do Anil,
na capital, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. Ainda segundo o grupo, no
galpão do posto, foram encontrados documentos da
Prefeitura de Apicum-Açu.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais, também na capital São Luís, funcionaria uma
Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretar a prisão
temporária para a continuidade das investigações. O
pedido foi deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca
de Bacuri.

O inquérito foi instaurado pela Promotoria de Justiça
de Bacuri para apurar atos de improbidades
administrativas ou possíveis i l ícitos criminais
envolvendo os investigados.

Para a operação, causou estranheza o fato de o
investigado ter construído três postos de combustíveis,
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu
somente com dinheiro de eventos.

De acordo com a operação do Gaeco, o empresário
apresentou imposto de renda declarando renda
mensal de apenas R$ 6 mil mensais, o que seria
incompatível para a construção de três postos de
gasolina.

Operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira
(27) e tem como objetivo cumprir mandados de busca
e apreensão nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu
e São Luís.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão (MP-MA) deflagrou na manhã
desta quinta-feira (27) a Operação Citrus, que tem
como objetivo cumprir mandados de busca e
apreensão nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu e
São Luís.

Segundo o Gaeco, um dos locais de busca fica na
Avenida São Sebastião, localizada no Cruzeiro do Anil,
na capital, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. Ainda segundo o grupo, no
galpão do posto, foram encontrados documentos da
Prefeitura de Apicum-Açu.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais, também na capital São Luís, funcionaria uma
Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretar a prisão
temporária para a continuidade das investigações. O
pedido foi deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca
de Bacuri.

O inquérito foi instaurado pela Promotoria de Justiça
de Bacuri para apurar atos de improbidades
administrativas ou possíveis i l ícitos criminais
envolvendo os investigados.

Para a operação, causou estranheza o fato de o
investigado ter construído três postos de combustíveis,
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu
somente com dinheiro de eventos.

De acordo com a operação do Gaeco, o empresário
apresentou imposto de renda declarando renda
mensal de apenas R$ 6 mil mensais, o que seria
incompatível para a construção de três postos de
gasolina.
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MPMA deflagra Operação Citrus em
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís e

encontram Rolex e caixas de CoronaVac
 

BLOG JÓ FERNANDES / BURITICUPU / MA - NOTÍCIAS. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

JO FERNANDES

A Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, com o
apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil,
no cumprimento dos mandados judiciais, realizou, na
manhã desta quinta-feira, 27, a Operação Citrus. Os
alvos da operação estão situados nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís, locais onde estão
sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão
requeridos pelo órgão ministerial e deferidos pelo
Poder Judiciário da comarca de Bacuri.

Um dos endereços fica na Avenida São Sebastião, no
Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. No galpão do posto, foram
encontrados centenas de documentos (procedimentos
licitatórios, folhas de pagamento, dados sobre
pagamentos a fornecedores, dentre outros) de várias
secretarias municipais de Apicum-Açu.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais, também em São Luís, indicado como da
Fundação Comunitária de Apicum-Açu, foram
encontrados diversos documentos da prefeitura de
Apicum-Açu. O local é vizinho de outro imóvel de
propriedade do ex-gestor, também objeto de busca e
apreensão, e funciona, supostamente, como um
escritório paralelo da prefeitura de Apicum-Açu.

No endereço residencial do filho do ex-prefeito de
Apicum-Açu, na Avenida dos Holandeses, em São
Luís, foram encontrados, entre outras coisas, jóias,
relógios e frascos de vacinas contra a Covid-19 já
utilizados. Inclusive, o ex-prefeito Cláudio Luiz Lima
Cunha estava no local durante o cumprimento do
mandado judicial.

INVESTIGAÇÕES

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado pela
Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar atos
de improbidades administrativas e/ou possíveis ilícitos
criminais. O fato de o investigado Rodolfo Romero
Pereira Oliveira ter construído três postos de
combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e um em
Cururupu - de forma simultânea, somente com

dinheiro oriundo de eventos, levantou suspeitas do
Ministério Público do Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasol ina. Rodolfo Romero Pereira Oliveira é
apadrinhado político do atual prefeito de Apicum-Açu,
sendo conhecido na cidade como "filho adotivo" do ex-
gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.

Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

Verificou-se que não havia, à época da expedição da
licença "de operação", quaisquer estudos de impacto
ambiental. A empresa apresentou um Plano de
Controle Ambiental somente em 12 de dezembro de
2018, um dia antes da audiência extrajudicial ocorrida
na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri. De
acordo com as investigações, a proximidade com o ex-
prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

As investigações apontam que a rede de postos
serviria somente para a lavagem de dinheiro de origem
desconhecida,  sob o pretexto de venda de
combust íveis.

Além da Rede Guará de postos de combustíveis,
Rodolfo Romero consta no rol de sócios da empresa
Sistema de Comunicação Guará de Apicum-Açu,
tendo como sócios Jéssica Islla de Castro Cunha e
Caio Vitor de Castro Cunha, filhos do ex-prefeito de
Apicum-Açu Cláudio Cunha.

A análise das movimentações financeiras e rendas dos
três empresários mostram-se totalmente incompatíveis
com os seus ganhos declarados e com as profissões
atualmente exercidas, de maneira que podem ter
patrimônio acrescido ilicitamente, por meio de lavagem
de dinheiro realizada na Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis LTDA.

Redação: CCOM-MPMA
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Gaeco realiza operação para combater
organizações criminosas em três municípios

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, nesta quinta-feira (27) a
Operação Citrus, nos municípios de Apicum-Açu,
Cururupu e São Luís.

O MPMA requereu a busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretação da
prisão temporária como medida imprescindível para a
continuidade das investigações. O pedido foi deferido
pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de Bacuri.

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidades administrativas e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados.

Um dos locais de busca fica na Avenida São
Sebastião, no Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede
de Postos de Combustíveis Guará. No galpão do
posto, foram encontrados documentos da Prefeitura de
Apicum Açu. Em outro endereço, localizado no
Recanto dos Vinhais, estaria funcionando uma
Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

A Gaeco suspeitou da construção de três postos de
combustíveis, sendo dois em Apicum-Açu e um em
Cururupu, com dinheiro oriundo de eventos. O
empresário apresentou Imposto de Renda declarando
com renda incompatível para a construção de três
postos de gasolina.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/05/gaeco-

realiza-operacao-para-combater.html
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VÍDEO: Cláudio Cunha esclarece Operação
Citrus do Gaeco, deflagrada hoje

 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O ex-prefeito de Apicum Açu, Cláudio Cunha, gravou o
vídeo acima prestando esclarecimentos sobre as
acusações feitas á sua gestão e sobre o fato de seus
filhos serem apontados como alvos da operação
Citrus, deflagrada nesta quinta-feira (37) pelo Gaeco
do Ministério Público do Maranhão.

Site: https://blogdominard.com.br/2021/05/video-claudio-

cunha-esclarece-operacao-citrus-do-gaeco-deflagrada-

hoje/
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Operação do Gaeco encontra em residência
rolex e doses da Coronavac (Notícias)

 

BLOG DO GLAUCIO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Gláucio Ericeira

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realizou a Operação Citrus.
Os alvos da operação estão situados nas cidades de
Apicum/Açu, Cururupu e São Luís, locais onde estão
sendo cumpridos os mandados de busca e apreensão
requeridos pelo órgão ministerial e deferidos pelo
Poder Judiciário.

Um dos locais de busca fica na Avenida São
Sebastião, no Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede
de Postos de Combustíveis Guará. No galpão do
posto, foram encontrados documentos da Prefeitura de
Apicum Açu. Em outro endereço, localizado no
Recanto dos Vinhais, estaria funcionando uma
Fundação Comunitária de Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretação da
prisão temporária como medida imprescindível para a
continuidade das investigações. O pedido foi deferido
pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de Bacuri.

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidades administrativas e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos.

O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando com renda incompatível para a construção
de três postos de gasolina.

Site:
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Gaeco deflagra operação e apura construção
de postos de combustíveis com recursos

públicos desviados
 

BLOG DO GILBERTO LIMA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

GILBERTO LIMA

O

Grupo de Atuação Especial  de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco)  do

Ministério Público do Maranhão (MP-MA) deflagrou
na manhã desta quinta-feira

(27) a Operação Citrus, que tem como objetivo
cumprir mandados de busca e

apreensão nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu e
São Luís.

Segundo

o Gaeco, um dos locais de busca fica na Avenida São
Sebastião, localizada no

Cruzeiro do Anil, na capital, onde funciona a Rede de
Postos de Combustíveis

Guará. Ainda segundo o grupo, no galpão do posto,
foram encontrados documentos

da Prefeitura de Apicum-Açu.

Em

outro endereço, localizado no Recanto dos Vinhais,
também na capital São Luís,

funcionaria uma Fundação Comunitária de Apicum-
Açu.

O

MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de

decretar a prisão temporária para a continuidade das
investigações. O pedido

foi deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca de
Bacuri.

O

inquérito foi instaurado pela Promotoria de Justiça de
Bacuri para apurar atos

de improbidades administrativas ou possíveis ilícitos
criminais envolvendo os

investigados.

Para

a operação, causou estranheza o fato de o investigado
ter construído três

postos de combustíveis, sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu somente com

dinheiro de eventos.

De

acordo com a operação do Gaeco, o empresário
apresentou imposto de renda declarando

renda mensal de apenas R$ 6 mil mensais, o que seria
incompatível para a

construção de três postos de gasolina.

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/05/gaeco-

deflagra-operacao-e-apura.html
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GAECO deflagra operação contra Cláudio
Cunha, que 'apareceu' com dois postos de

combustíveis após deixar prefeitura
 

BLOG DO DOMINGOS COSTA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Cláudio Cunha foi prefeito por oito anos seguidos no
município de Apicum-Açu virou alvo do GAECO.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, junto com a Polícia Civil,
deflagrou na manhã desta quinta-feira, 27, operação
para investigar supostos desvios relacionados à
Prefeitura de Apicum-Açu.

Segundo o órgão, ao cumprir mandado de busca num
posto de combustível no Cruzeiro do Anil, em São
Luís, foram encontrados documentos da prefeitura
daquele município.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais,  estar ia funcionando uma Fundação
Comunitária de Apicum-Açu. No local, além de jóias,
foram encontrados um relógio Rolex e até frascos de
CoronaVac numa caixa da vacina.

O MP não informou sobre qual gestão recaem as
suspeitas, mas o filho de um ex-prefeito foi conduzido
para explicar as vacinas e o relógio encontrados em
sua residência.

Há mandados sendo cumpridos, também, em
Cururupu. A Promotoria requereu busca e apreensão
em 13 alvos (empresas e residências), além de
decretação da prisão temporária como medida
imprescindível para a continuidade das investigações.
O pedido foi deferido pelo juiz Adriano Lima, da
Comarca de Bacuri.

"O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado no âmbito
da Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar
atos de improbidade administrativa e/ou possíveis
ilícitos criminais envolvendo os investigados. Causou
estranheza o fato de o investigado ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu tão somente com dinheiro oriundo de
eventos. O empresário apresentou Imposto de Renda
declarando com renda incompatível para a construção
de três postos de gasolina" , explica o MP-MA por
meio de nota.

Val Cunha, esposa do ex-prefeito é a atual gestora do

município de Serrado do Maranhão.

Site: https://www.domingoscosta.com.br/gaeco-deflagra-

operacao-contra-claudio-cunha-que-apareceu-com-dois-
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Gaeco deflagra operação e apura  lavagem de
dinheiro e construção de postos de

combustíveis no Maranhão
 

BLOG DO DJALMA RODRIGUES - ÚLTIMAS. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira
(27) e tem como objetivo cumprir mandados de busca
e apreensão nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu
e São Luís.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão (MP-MA) deflagrou na manhã
desta quinta-feira (27) a Operação Citrus, que tem
como objetivo cumprir mandados de busca e
apreensão nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu e
São Luís.

Segundo o Gaeco, um dos locais de busca fica na
Avenida São Sebastião, localizada no Cruzeiro do Anil,
na capital, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. Ainda segundo o grupo, no
galpão do posto, foram encontrados documentos da
Prefeitura de Apicum-Açu. Em outro endereço,
localizado no Recanto dos Vinhais, também na capital
São Luís, funcionaria uma Fundação Comunitária de
Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretar a prisão
temporária para a continuidade das investigações. O
pedido foi deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca
de Bacuri.

O inquérito foi instaurado pela Promotoria de Justiça
de Bacuri para apurar atos de improbidades
administrativas ou possíveis i l ícitos criminais
envolvendo os investigados.

Para a operação, causou estranheza o fato de o
investigado ter construído três postos de combustíveis,
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu
somente com dinheiro de eventos.

De acordo com a operação do Gaeco, o empresário
apresentou imposto de renda declarando renda
mensal de apenas R$ 6 mil mensais, o que seria
incompatível para a construção de três postos de
gasolina.

Site:

https://www.djalmarodrigues.com.br/2021/05/27/gaeco-
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Gaeco deflagra operação contra ex-prefeito
maranhense e encontra Rolex, joias e vacinas

da Covid-19 utilizadas
 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alpanir Mesquita

A Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, com o
apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil,
no cumprimento dos mandados judiciais, realizou, na
manhã desta quinta-feira, 27, a Operação Citrus. Os
alvos da operação estão situados nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís, locais onde estão
sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão
requeridos pelo órgão ministerial e deferidos pelo
Poder Judiciário da comarca de Bacuri.

Um dos endereços fica na Avenida São Sebastião, no
Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. No galpão do posto, foram
encontrados centenas de documentos (procedimentos
licitatórios, folhas de pagamento, dados sobre
pagamentos a fornecedores, dentre outros) de várias
secretarias municipais de Apicum-Açu.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais, também em São Luís, indicado como da
Fundação Comunitária de Apicum-Açu, foram
encontrados diversos documentos da prefeitura de
Apicum-Açu. O local é vizinho de outro imóvel de
propriedade do ex-gestor, também objeto de busca e
apreensão, e funciona, supostamente, como um
escritório paralelo da prefeitura de Apicum-Açu.

No endereço residencial do filho do ex-prefeito de
Apicum-Açu, na Avenida dos Holandeses, em São
Luís, foram encontrados, entre outras coisas, jóias,
relógios Rolex e frascos de vacinas contra a Covid-19
já utilizados. Inclusive, o ex-prefeito Cláudio Luiz Lima
Cunha estava no local durante o cumprimento do
mandado judicial.

INVESTIGAÇÕES

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado pela
Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar atos
de improbidades administrativas e/ou possíveis ilícitos
criminais. O fato de o investigado Rodolfo Romero
Pereira Oliveira ter construído três postos de
combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e um em
Cururupu - de forma simultânea, somente com

dinheiro oriundo de eventos, levantou suspeitas do
Ministério Público do Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasol ina. Rodolfo Romero Pereira Oliveira é
apadrinhado político do atual prefeito de Apicum-Açu,
sendo conhecido na cidade como "filho adotivo" do ex-
gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.

Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

Verificou-se que não havia, à época da expedição da
licença "de operação", quaisquer estudos de impacto
ambiental. A empresa apresentou um Plano de
Controle Ambiental somente em 12 de dezembro de
2018, um dia antes da audiência extrajudicial ocorrida
na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri. De
acordo com as investigações, a proximidade com o ex-
prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

As investigações apontam que a rede de postos
serviria somente para a lavagem de dinheiro de origem
desconhecida,  sob o pretexto de venda de
combust íveis.

Além da Rede Guará de postos de combustíveis,
Rodolfo Romero consta no rol de sócios da empresa
Sistema de Comunicação Guará de Apicum-Açu,
tendo como sócios Jéssica Islla de Castro Cunha e
Caio Vitor de Castro Cunha, filhos do ex-prefeito de
Apicum-Açu Cláudio Cunha.

A análise das movimentações financeiras e rendas dos
três empresários mostram-se totalmente incompatíveis
com os seus ganhos declarados e com as profissões
atualmente exercidas, de maneira que podem ter
patrimônio acrescido ilicitamente, por meio de lavagem
de dinheiro realizada na Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis LTDA.

Redação: CCOM-MPMA.
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Cláudio Cunha e filhos são principais alvos
da Operação Citrus, do Gaeco (Política)

 

BLOG ATUAL 7 / CODÓ / MA. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Yuri Almeida

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas, o Gaeco, do Ministério
Público do Maranhão, deflagrou nesta quinta-feira
(27) operação para investigar suposto esquema de
lavagem de dinheiro que seria comandado pelo ex-
prefeito de Apicum-Açu, Cláudio Cunha (PL).

Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão,
constam endereços do próprio ex-gestor e dos filhos
deste, Caio Vitor de Castro Cunha e Jéssica Islla de
Castro Cunha. Ambos são sócios da Rede de Postos
Guará Comércio de Combustíveis, também alvo das
buscas.

Contra Cláudio Cunha,  a Just iça defer iu  o
cumprimento de quatro mandados de busca e
apreensão, um contra Caio Cunha e dois contra
Jéssica Cunha.

Outros quatro mandados de busca e apreensão foram
cumpridos contra a rede de postos. Também foram
feitas buscas em dois endereços ligados a Rodolfo
Romero Pereira Oliveira, funcionário da Prefeitura de
Apicum-Açu e suposto laranja no esquema. Ele
também seria filho adotivo de Cláudio Cunha.

Durante a operação, batizada de Citrus, o Gaeco
encontrou frascos da vacina Coronavac , imunizando
do Butantan contra a Covid-19.

A Polícia Federal pode entrar no caso.

Segundo o painel de vacinação da SES (Secretaria de
Estado da Saúde), o município de Serrano do
Maranhão, administrado por Valdine De Castro
Cunha, a Val (PL), esposa de Cláudio Cunha, recebeu
1.376 doses da Coronavac, e aplicou 1.344.

Site: https://atual7.com/noticias/politica/2021/05/claudio-
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MPMA deflagra Operação Citrus em
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 27 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, com o
apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil,
no cumprimento dos mandados judiciais, realizou, na
manhã desta quinta-feira, 27, a Operação Citrus. Os
alvos da operação estão situados nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís, locais onde estão
sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão
requeridos pelo órgão ministerial e deferidos pelo
Poder Judiciário da comarca de Bacuri.

Um dos endereços fica na Avenida São Sebastião, no
Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. No galpão do posto, foram
encontrados centenas de documentos (procedimentos
licitatórios, folhas de pagamento, dados sobre
pagamentos a fornecedores, dentre outros) de várias
secretarias municipais de Apicum-Açu.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais, também em São Luís, indicado como da
Fundação Comunitária de Apicum-Açu, foram
encontrados diversos documentos da prefeitura de
Apicum-Açu. O local é vizinho de outro imóvel de
propriedade do ex-gestor, também objeto de busca e
apreensão, e funciona, supostamente, como um
escritório paralelo da prefeitura de Apicum-Açu.

No endereço residencial do filho do ex-prefeito de
Apicum-Açu, na Avenida dos Holandeses, em São
Luís, foram encontrados, entre outras coisas, jóias,
relógios e frascos de vacinas contra a Covid-19 já
utilizados. Inclusive, o ex-prefeito Cláudio Luiz Lima
Cunha estava no local durante o cumprimento do
mandado judicial.

INVESTIGAÇÕES

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado pela
Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar atos
de improbidades administrativas e/ou possíveis ilícitos
criminais. O fato de o investigado Rodolfo Romero
Pereira Oliveira ter construído três postos de
combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e um em
Cururupu - de forma simultânea, somente com
dinheiro oriundo de eventos, levantou suspeitas do
Ministério Público do Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de

gasol ina. Rodolfo Romero Pereira Oliveira é
apadrinhado político do atual prefeito de Apicum-Açu,
sendo conhecido na cidade como "filho adotivo" do ex-
gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.

Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

Verificou-se que não havia, à época da expedição da
licença "de operação", quaisquer estudos de impacto
ambiental. A empresa apresentou um Plano de
Controle Ambiental somente em 12 de dezembro de
2018, um dia antes da audiência extrajudicial ocorrida
na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri. De
acordo com as investigações, a proximidade com o ex-
prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

As investigações apontam que a rede de postos
serviria somente para a lavagem de dinheiro de origem
desconhecida,  sob o pretexto de venda de
combust íveis.

Além da Rede Guará de postos de combustíveis,
Rodolfo Romero consta no rol de sócios da empresa
Sistema de Comunicação Guará de Apicum-Açu,
tendo como sócios Jéssica Islla de Castro Cunha e
Caio Vitor de Castro Cunha, filhos do ex-prefeito de
Apicum-Açu Cláudio Cunha.

A análise das movimentações financeiras e rendas dos
três empresários mostram-se totalmente incompatíveis
com os seus ganhos declarados e com as profissões
atualmente exercidas, de maneira que podem ter
patrimônio acrescido ilicitamente, por meio de lavagem
de dinheiro realizada na Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis LTDA.

Site: https://omaranhense.com/mpma-deflagra-operacao-

citrus-em-apicum-acu-cururupu-e-sao-luis/
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MP apreende caixa de vacina CoronaVac em
casa de empresário no MA
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Ronaldo Rocha / Da Editoria de Política

SÃO LUÍS - O Grupo de Atuação Especial de Combate
às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão apreendeu na manhã de hoje
caixa da vacina CoronaVac na casa de um
empresár io.

A apreensão ocorreu no bojo da Operação Citrus,
deflagrada na manhã de hoje nas cidades de Apicum-
Açu, Cururupu e São Luís.

O MP ainda busca agora informações sobre o lote da
vacina e a forma como os frascos foram adquiridos.
Não há dados ainda sobre quem viabilizou a caixa do
imunizante para o empresário, que até este momento
não teve o seu nome revelado à imprensa.

De acordo com o MP, um dos locais de busca e
apreensão alvo da operação fica na Avenida São
Sebastião, no Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede
de Postos de Combustíveis Guará.

No galpão do posto, foram encontrados documentos
da Prefeitura de Apicum-Açu. Em outro endereço,
local izado no Recanto dos Vinhais,  estar ia
funcionando uma Fundação Comunitária de Apicum-
Açu.

O MP requereu busca e apreensão em 13 locais
(empresas e residências), além de decretação da
prisão temporária como medida imprescindível para a
continuidade das investigações.

O pedido foi deferido pelo juiz Adriano Lima, da
Comarca de Bacuri. O Inquérito Civil nº 016/2019 foi
instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça de
Bacuri a f im de apurar atos de improbidades
administrativas e/ou possíveis ilícitos criminais
envolvendo os investigados.
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Vacinas contra Covid-19 são encontradas na
residência do filho do ex-prefeito de

Apicum-Açu em São Luís
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Aquiles Emir

A Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, com o
apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil,
no cumprimento dos mandados judiciais, realizou, na
manhã desta quinta-feira, 27, a Operação Citrus. Os
alvos da operação estão situados nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís, locais onde estão
sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão
requeridos pelo órgão ministerial e deferidos pelo
Poder Judiciário da comarca de Bacuri.

Um dos endereços fica na Avenida São Sebastião, no
Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. No galpão do posto, foram
encontrados centenas de documentos (procedimentos
licitatórios, folhas de pagamento, dados sobre
pagamentos a fornecedores, dentre outros) de várias
secretarias municipais de Apicum-Açu.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais, também em São Luís, indicado como da
Fundação Comunitária de Apicum-Açu, foram
encontrados diversos documentos da prefeitura de
Apicum-Açu. O local é vizinho de outro imóvel de
propriedade do ex-gestor, também objeto de busca e
apreensão, e funciona, supostamente, como um
escritório paralelo da prefeitura de Apicum-Açu.

No endereço residencial do filho do ex-prefeito de
Apicum-Açu, na Avenida dos Holandeses, em São
Luís, foram encontrados, entre outras coisas, jóias,
relógios e frascos de vacinas contra a Covid-19 já
utilizados. Inclusive, o ex-prefeito Cláudio Luiz Lima
Cunha estava no local durante o cumprimento do
mandado judicial.

Investigação - O Inquérito Civil nº 016/2019 foi
instaurado pela Promotoria de Justiça de Bacuri a fim
de apurar atos de improbidades administrativas e/ou
possíveis ilícitos criminais. O fato de o investigado
Rodolfo Romero Pereira Oliveira ter construído três
postos de combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e
um em Cururupu - de forma simultânea, somente com
dinheiro oriundo de eventos, levantou suspeitas do
Ministério Público do Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasol ina. Rodolfo Romero Pereira Oliveira é
apadrinhado político do atual prefeito de Apicum-Açu,
sendo conhecido na cidade como "filho adotivo" do ex-
gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.

Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

Verificou-se que não havia, à época da expedição da
licença "de operação", quaisquer estudos de impacto
ambiental. A empresa apresentou um Plano de
Controle Ambiental somente em 12 de dezembro de
2018, um dia antes da audiência extrajudicial ocorrida
na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri. De
acordo com as investigações, a proximidade com o ex-
prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

As investigações apontam que a rede de postos
serviria somente para a lavagem de dinheiro de origem
desconhecida,  sob o pretexto de venda de
combust íveis.

Além da Rede Guará de postos de combustíveis,
Rodolfo Romero consta no rol de sócios da empresa
Sistema de Comunicação Guará de Apicum-Açu,
tendo como sócios Jéssica Islla de Castro Cunha e
Caio Vitor de Castro Cunha, filhos do ex-prefeito de
Apicum-Açu Cláudio Cunha.

A análise das movimentações financeiras e rendas dos
três empresários mostram-se totalmente incompatíveis
com os seus ganhos declarados e com as profissões
atualmente exercidas, de maneira que podem ter
patrimônio acrescido ilicitamente, por meio de lavagem
de dinheiro realizada na Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis LTDA.

Site: https://maranhaohoje.com/frascos-de-imunizantes-
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Ministério Público encontra caixa de
Coronavac na casa de empresário no MA
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Uma Operação batizada de "Citrus" realizada pelo
Minis tér io  Públ ico  do  Maranhão ,  de  te r
desdobramentos que podem levar a investigação por
parte da Polícia Federal e não só a prefeitura de
Apicum-Açu no Maranhão, que está envolvida com
possíveis desvios de vacina contra a Covid-19, assim
como outras prefeituras do Maranhão, suspeitas de
beneficiarem políticos e empresários.

Isso se deve ao fato, que durante as buscas e
apreensões realizadas pelo MP foi encontrada uma
caixa da vacina Coronavac, usada contra a covid-19,
na residência de um dos investigados, um empresário.

É muito estranho uma caixa da vacina contra a covid-
19 estar em posse de um empresário, uma vez que
até o presente momento, somente o poder público tem
acesso e administra as doses.

A Secretaria Estadual de Saúde também deve entrar
na investigação, buscar esclarecimentos da Prefeitura
de Apicum-Açu e descobrir os possíveis envolvidos em
desvio de vacinas. A Polícia Civil do Maranhão deve
iniciar as primeiras investigações.

Com informações do Blogue Diego Emir

Site: https://g7ma.com/ministerio-publico-encontra-
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Frascos de vacinas contra o Covid-19 são
encontrados em casa de empresário em

operação do Gaeco no MA
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A Promotoria de Justiça da Comarca de Bacuri, com o
apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da Polícia Civil,
no cumprimento dos mandados judiciais, realizou, na
manhã desta quinta-feira, 27, a Operação Citrus. Os
alvos da operação estão situados nas cidades de
Apicum-Açu, Cururupu e São Luís, locais onde estão
sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão
requeridos pelo órgão ministerial e deferidos pelo
Poder Judiciário da comarca de Bacuri.

Um dos endereços fica na Avenida São Sebastião, no
Cruzeiro do Anil, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. No galpão do posto, foram
encontrados centenas de documentos (procedimentos
licitatórios, folhas de pagamento, dados sobre
pagamentos a fornecedores, dentre outros) de várias
secretarias municipais de Apicum-Açu.

Em outro endereço, localizado no Recanto dos
Vinhais, também em São Luís, indicado como da
Fundação Comunitária de Apicum-Açu, foram
encontrados diversos documentos da prefeitura de
Apicum-Açu. O local é vizinho de outro imóvel de
propriedade do ex-gestor, também objeto de busca e
apreensão, e funciona, supostamente, como um
escritório paralelo da prefeitura de Apicum-Açu.

No endereço residencial do filho do ex-prefeito de
Apicum-Açu, na Avenida dos Holandeses, em São
Luís, foram encontrados, entre outras coisas, jóias,
relógios e frascos de vacinas contra a Covid-19 já
utilizados. Inclusive, o ex-prefeito Cláudio Luiz Lima
Cunha estava no local durante o cumprimento do
mandado judicial.

INVESTIGAÇÕES

O Inquérito Civil nº 016/2019 foi instaurado pela
Promotoria de Justiça de Bacuri a fim de apurar atos
de improbidades administrativas e/ou possíveis ilícitos
criminais. O fato de o investigado Rodolfo Romero
Pereira Oliveira ter construído três postos de
combustíveis - sendo dois em Apicum-Açu e um em
Cururupu - de forma simultânea, somente com
dinheiro oriundo de eventos, levantou suspeitas do
Ministério Público do Maranhão.

O empresário tem renda mensal de R$ 6 mil, o que
seria incompatível com a construção de três postos de
gasol ina. Rodolfo Romero Pereira Oliveira é
apadrinhado político do atual prefeito de Apicum-Açu,
sendo conhecido na cidade como "filho adotivo" do ex-
gestor Cláudio Luiz Lima Cunha.

Ouvido pelo Ministério Público, o empresário afirmou
não saber quanto gastou na construção de tais postos
d e  c o m b u s t í v e i s ,  f i c a n d o  c l a r o  o  t o t a l
desconhecimento a respeito dos negócios em que
figura como sócio ou proprietário.

Verificou-se que não havia, à época da expedição da
licença "de operação", quaisquer estudos de impacto
ambiental. A empresa apresentou um Plano de
Controle Ambiental somente em 12 de dezembro de
2018, um dia antes da audiência extrajudicial ocorrida
na sede da Promotoria de Justiça de Bacuri. De
acordo com as investigações, a proximidade com o ex-
prefeito teria facilitado a obtenção de licenças
ambientais.

As investigações apontam que a rede de postos
serviria somente para a lavagem de dinheiro de origem
desconhecida,  sob o pretexto de venda de
combust íveis.

Além da Rede Guará de postos de combustíveis,
Rodolfo Romero consta no rol de sócios da empresa
Sistema de Comunicação Guará de Apicum-Açu,
tendo como sócios Jéssica Islla de Castro Cunha e
Caio Vitor de Castro Cunha, filhos do ex-prefeito de
Apicum-Açu Cláudio Cunha.

A análise das movimentações financeiras e rendas dos
três empresários mostram-se totalmente incompatíveis
com os seus ganhos declarados e com as profissões
atualmente exercidas, de maneira que podem ter
patrimônio acrescido ilicitamente, por meio de lavagem
de dinheiro realizada na Rede de Postos Guará
Comércio de Combustíveis LTDA.

Veja algumas imagens da operação

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/05/27/frascos-
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Operação investiga construção de postos de
combustíveis no Maranhão
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O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão (MP-MA) deflagrou na manhã
desta quinta-feira (27) a Operação Citrus, que tem
como objetivo cumprir mandados de busca e
apreensão nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu e
São Luís.

Segundo o Gaeco, um dos locais de busca fica na
Avenida São Sebastião, localizada no Cruzeiro do Anil,
na capital, onde funciona a Rede de Postos de
Combustíveis Guará. Ainda segundo o grupo, no
galpão do posto, foram encontrados documentos da
Prefeitura de Apicum-Açu. Em outro endereço,
localizado no Recanto dos Vinhais, também na capital
São Luís, funcionaria uma Fundação Comunitária de
Apicum-Açu.

O MPMA requereu busca e apreensão em 13 alvos
(empresas e residências), além de decretar a prisão
temporária para a continuidade das investigações. O
pedido foi deferido pelo juiz Adriano Lima, da Comarca
de Bacuri.

O inquérito foi instaurado pela Promotoria de Justiça
de Bacuri para apurar atos de improbidades
administrativas ou possíveis i l ícitos criminais
envolvendo os investigados.

Para a operação, causou estranheza o fato de o
investigado ter construído três postos de combustíveis,
sendo dois em Apicum-Açu e um em Cururupu
somente com dinheiro de eventos.

De acordo com a operação do Gaeco, o empresário
apresentou imposto de renda declarando renda
mensal de apenas R$ 6 mil mensais, o que seria
incompatível para a construção de três postos de
gasolina.
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