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PERGENTINO HOLANDA

O projeto "Ética e Integridade Empresarial na
Prevenção da Corrupção" é voltado para a valorização
das condutas éticas nas relações empresariais junto
aos clientes. A proposta é criar um ambiente
empresarial saudável, valorizando a livre concorrência,
a competição corporativa mais justa e a minimização
dos riscos das empresas sofrerem sanções por
descumprimentos de leis e normas. Esses e outros
detalhes do projeto foram apresentados ao Presidente
da CDL de São Luís, Fábio Ribeiro pelo promotor de
Justiça Marco Aurélio Batista Barros, que lidera o
programa.
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Transparência: Ministério Público pede
cumprimento de sentença contra gestores
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O Ministério Público do Maranhão pediu que a
Justiça execute a sentença proferida que obriga o
Município de Carolina e a Câmara de Vereadores a
alimentar os portais de transparência pública. O
pedido foi feito pelo promotor de justiça de Carolina,
Marco Túlio Lopes, no dia 28 de maio. A petição foi
motivada porque, mesmo após decisão judicial, o
Executivo e o Legislat ivo não cumpriram as
determinações.

O promotor de justiça de Carolina explica que,
embora os entes mantenham um portal destinado à
t ranspa rênc ia ,  as  i n fo rmações  não  es tão
satisfatoriamente disponíveis para a sociedade, como
preceitua, entre outras, a Lei de Acesso à Informação
(nº 12.527/2011).

O Ministér io Públ ico  constatou também a
inexistência de um Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC), que forneça canal para que os cidadãos possam
fazer requerimentos diversos, inclusive de informações
financeiro-orçamentárias vinculadas por lei, o que
dificulta o controle da legitimidade dos atos e decisões
administrativas do Poder Público.

De acordo com a legis lação, os porta is de
transparência devem atender a alguns requisitos,
como informar sobre licitações que estão abertas ou
em andamento e as já realizadas; compras diretas
feitas pelo poder público; contratos e convênios
celebrados; custos com passagens e diárias
concedidas; gastos com folhas de pagamento,
detalhando inclusive a relação de servidores efetivos e
de cargos de confiança, dentre outros.

Após Ação Civil Pública protocolada em 2 de agosto
de 2016, a Justiça deferiu em caráter liminar o pedido
do Ministério Público, dando, à época, o prazo de 60
dias para que o Município de Carolina e a Câmara de
Vereadores implantassem o portal da transparência e
disponibilizassem com regularidade as informações
necessárias.

O descumprimento desta cláusula implicaria multa
diária de R$ 5 mil, limitada a 15 dias, aplicada ao
prefeito Erivelton Teixeira Neves e à presidente da
Câmara. A decisão foi proferida no mesmo ano. No
entanto, os Poderes ainda não atenderam às
determinações.

PEDIDOS

Diante dos fatos, o Ministério Público do Maranhão
pede que a Justiça determine o cumprimento imediato
da sentença e cite os demandados para comprovarem
a adoção de medidas que garantam a transparência
pública.

A petição requer ainda que a Justiça estabeleça nova
multa a ser aplicada em caráter pessoal ao prefeito
Erivaldo Teixeira e à presidente da Câmara, Luciane
Martins da Silva, em caso de novo descumprimento.
Como forma de obrigar o cumprimento da sentença, o
Ministério Público também pede o bloqueio das
contas públicas do Município e da Câmara de
Vereadores no valor de R$ 250 mil, desde que estas
verbas não estejam vinculadas ao custeio de direitos e
garantias fundamentais, como educação, saúde e
saneamento básico.

O MPMA requer ainda o bloqueio pessoal de bens do
prefeito e da presidente da Câmara que incluem as
contas bancárias, veículos, imóveis, cartórios de
imóveis, indisponibilidade de bovinos, dentre outros,
no valor de R$ 75 mil relativos à multa. Este bloqueio
incide juros de 1% e atualização monetária, sendo a
multa destinada ao Fundo Municipal da Criança e
Adolescente.

Caso não sejam tomadas as medidas para o
cumprimento da decisão judicial, o Ministério Público
pede que a Justiça determine o afastamento dos
chefes dos Poderes Executivo e Legislativo de
Carolina por 180 dias. O promotor de justiça Marco
Túlio Lopes destaca que a medida se faz necessária
para resguardar os direitos constitucionais em questão
e atende ao que estabelece a Lei de Improbidade
Administrativa.

"A participação popular possibilita o planejamento e a
efetiva fiscalização dos atos de gestão fiscal,
conferindo-lhes legitimidade. Não há razão para, em
um Estado Democrático de Direito, ocultar dos
cidadãos assuntos de natureza pública. Portanto, há a
necessidade de instrumentos que garantam a
transparência de gestão, disponibilizando informações
sem a necessidade de prévia requisição (de ofício pela
administração pública)", ressalta o membro do MPMA.

Fonte: Iane Carolina (CCOM-MPMA)
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Câmara discute alianças partidárias - BATE
REBATE
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A comissão especial criada pela Câmara dos
Deputados para analisar a Proposta de Emenda à
Constitui ção (PEC) 125/11, que proíbe a realização
de eleições em data próxima a feriado, promoveu
audiência públ ica nesta quarta-feira (9)para
discutircoligação e federação de partidos. Foram
Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep)
Caetano Cuervo LoPumo, Vladimir Belmiro de Almaida
e Raymundo Campos Neto; e o professor de Direito
Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, da
Universidade Estadual de Londrina, Guilherme de
Salles Gonçalves. O debate foi proposto pelos
deputados Fred Costa (Patriota-MG), Marcalvan Hatte
m (Novo-RS) e Luis Tibé (Ava nte-MG).

GOVERNO FAZ PARCERIA COM BURITI BRAVO

O governador Flávio Dino reuniu, nesta quarta-feira
(9), com a prefeita de Buriti Bravo, Luciana eocádia, n
Paláci dos Leões. Na ocasião, governador e prefeita
conversaram sobre demandas do município e ações
parceiras.

Uma das marcas da gestão Flávio Dino é a união de
esforços e forte presença com as prefeituras, tornando
mais acessível os programas e iniciativas Oo Governo
d o Estado em todo o território maranhense. Em Buriti
Bravo, a gestão estadual já viabilizou melhoramento
de vias com pavimentação, rodovia, obras de
infraestrutura e o utras ações. Presentes ao momento,
o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimaito
Urbano (Secid), Márcio Jerry; a secretária-chefe da
Assessoria Especial do Governadorjoslene Rodrigues
e, integrando a comitiva da prefeita, estavam o
deputado estadual, Roberto Costa; a vereadora, Nádia
Rubia; e o secretário municipal de Comunicação,Paulo
Robson.

INAUGURAÇÂO DE OBRAS NO INTERIOR

O deputado federal Hildo Rocha e o prefeito Zezão,
fizeram a Inauguração de. ruas ,que receberei m
pavimentação em blocos intertravados (bloquetes) na
ciade de Governador Luiz Rocha . A obra foi
financiada com recursos públicos federais viabilizados
por mio de emenda impositiva do deputado Hildo
Rocha. O parlamentar ressaltou que o benefício é
resultado de umaluta iniciada por Zezão, quando era o
vice do ex-prefeito Riba Teles. "Zezão liderou essa
luta, nós conseguimos os recursos e o prefeito Riba

fez quase toda a obra e faltava o simbolismo
dainauguração para que esse importante benefício
ficasse registrado na história de Govemador bíz
Rocha.

BRANDÃO PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO
PROCAF

O Governo do Maranhao tem realizado diversas ações
de valorização da agricukura familiar. O trabalho
ganhou um reforço, nesta quarta-feira (9), com o
lançamento de mais um edital do Programa de
Compras d Agr cultura Familiar (Procaf), realizado na
Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras do Estado.

O vice-governador Carlos Brandão participou da
solenidade, acompanhado do secretário de Estado da
Agricultura Familiar (SAF), Rodrigo Lago, e do
representante dos movimentos sociais . Segundo o
vice-governador Carlos Brandão, a iniciativa também é
uma medida para minimizar os impactos causados
pela pandemia da Covid-19, fortalecendo a agricultura
familiar e garantindo a segurança alimentar das
pessoas em situação de vulnerabilidade social.

DOAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MPMA

Foi sa ncionada pelo prefeito de São Luís, Eduardo
Bra ide, na segunda-feira, dia 7, a Lei n° 6.898/2021,
queautorizou a doação d e um prédio público
localizado na Fonte do Rib irão, no centro da caPital,
para o Ministério Público do Maranhão. A lei é de
iniciativa do Executivo Municipal, que acolheu
proposta d o procu rador-geral de justiça, Eduard o
Nico lau, e foi aprovod a pela Câmara de Vereadoras
de São Luís no último dia 2 de junho. O imóvel será
destinado para o funcionamento do Centro de Apoio
Operacional do Consumidor,bem como da 1° e da 2°
Promotorias de Justiça Espocializada da Defesa do
Consumidor. Segundo o procurador-geral de justiça,
com a instalação o Ministério Público busca uma
maior aproximção com a população da Grande de São
Luís. Ectoardo Nicolau ressaltou a importância da
criação de um núcleo especializado na defesa do
consumidor na região central da cidade, o que ainda
contribui para a revitalização do centro histórico da
capital maranhense.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-
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São Luís é alvo da 8ª fase da Operação Luz
na Infância

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - CIDADES - pág.: 06. Qui, 10 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Duas residências, localizadas em São Luís foram alvo
da 8ª fase da Operação Luz na Infância, deflagrada
ontem pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública. Além da capital, a ação ocorreu em mais 17
estados do Brasil, na Argentina, Estados Unidos,
Paraguai, Panamá e Equador. O objetivo é apurar
crimes de abuso de exploração sexual contra crianças
e adolescentes na internet.

No Maranhão, a operação teve o apoio dos policiais da
Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(Seic). O delegado Odilardo Muniz declarou que a
operação é internacional e tinha como objetivo de
cumprir 176 mandados de busca e apreensão.

Na capital, houve o cumprimento de dois mandados.

Ainda segundo o delegado, os policiais tiveram como
um dos alvos uma residência localizada no Vinhais,
enquanto o outro ponto abordado foi no bairro
Caratatiua.

Nos locais, foram apreendidos notebook, tablet e
celular com conteúdos de pornografia infantil.

O delegado disse que o material vai ser periciado.
Nesta etapa da operação não houve registro de prisão,
mas, no decorrer das fases anteriores ocorreram
prisões em flagrante.

"O produto apreendido vai passar por uma perícia e
existe a possibilidade de os proprietários desse
material ter a prisão solicitada ao Poder Judiciário",
frisou Odilardo Muniz.

Luz na Infância A operação, além do Maranhão,
ocorreu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro,
Pará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Paraná, Ceará, Goiás, Santa Catarina, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Alagoas, Piauí,
Bahia e Amazonas como também na Argentina,
Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

No Brasil, a ação conta com o apoio da Polícia Civil e,
nos demais países, os "agentes de aplicação da lei",
além de embaixadas. De acordo com o Ministério da
Justiça e Segurança Pública, ao todo, os policiais
deveriam cumprir um total de 176 mandados de busca
e apreensão. Até o começo da tarde de ontem, 27
pessoas tinham sido presas no Brasil, 4, no Paraguai;

e 10, na Argentina.

O secretário de Operações Integradas do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, Alfredo Carrijo,
declarou que a fronteira não é limite para criminosos
poderem cometer crimes. Enquanto, o coordenador do
Laboratório de Inteligência Cibernética da Diretoria de
Operações do ministério, Alessandro Barreto, lembrou
que as pessoas estão mais conectadas e isso acaba
sendo um terreno fértil para os criminosos.

"As crianças estão mais conectadas, porque têm a
educação online.

Por isso, é importante a prevenção. Se os pais
prestarem atenção com quem os fi lhos estão
conversando, esse crime vai diminuir", fr isou
Alessandro Barreto.

Saldo No decorrer das sete edições da operação Luz
na Infância, que foram realizadas entre 2017 e 2020,
já cumpriu mais de 1.450 mandados de busca e
apreensão e prendeu cerca de 700 suspeitos de
praticarem crimes cibernéticos de abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes em todo o país
e nos países participantes da ação.

As penalidades para os crimes investigados variam de
1 a 8 anos de prisão. Quem armazena material de
pornografia infantil pode cumprir pena de 1 a 4 anos
de reclusão. Já para quem compartilha, a pena
prevista é de 3 a 6 anos. A punição para quem produz
esse tipo de material é de 4 a 8 anos de prisão
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Operação combate pornografia infantil em
18 estados brasileiros e mais cinco países
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A Superintendência Especial de Investigação Criminal
(Seic) cumpriu, nessa quarta-feira (9), em São Luís,
dois mandados de busca e apreensão nos bairros
Caratatiua e Vinhais, como parte da "Operação Luz na
Infância 8". O delegado Ordilardo Muniz, responsável
pe lo  Depar tamento  de  Combate  a  Cr imes
Tecnológicos (DCCT), da Seic, informou que foram
apreendidos aparelhos eletrônicos, por suspeita de
armazenamento de pornografia infantil.

A ação, promovida pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP), combate crimes de
abuso e exploração sexual praticados na internet
contra crianças e adolescentes. Ao todo, deveriam ser
cumpridos 176 mandados de busca e apreensão, em
18 estados brasileiros e em cinco países.Na capital
maranhense, os mandados de busca e apreensão
foram realizados em residências, resultando na
apreensão de um notebook, um tablet e um celular.

"O crime de armazenamento de pornografia infantil
deve ser comprovado por meio de perícia. Dando
laudo que tem armazenamento desses conteúdos
ilícitos, nos aparelhos apreendidos, os donos dos
equipamentos responderão na Justiça pelos crimes
cometidos", informou Ordilardo Muniz.

No Brasil, a operação foi realizada pela Polícia Civil de
18 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito
Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do
Norte, Alagoas, Piauí, Bahia, Maranhão, Rio Grande
do Sul e Amazonas, além de agentes de aplicação da
lei dos países envolvidos. Em outros países:
Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e
Equador.

BALANÇO DAS OPERAÇÕES Em suas sete edições
anteriores, realizadas entre 2017 e 2020, a 'Luz na
Infância' já cumpriu mais de 1.450 mandados de busca
e apreensão e prendeu cerca de 700 suspeitos de
praticarem crimes cibernéticos de abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil
e nos países participantes da ação.

Resultado das edições anteriores da operação

Luz na Infância 1: 20 de outubro de 2017.

Foram cumpridos 157 mandados de busca e

apreensão de computadores e arquivos digitais. Foram
presas 108 pessoas.

Luz na Infância 2: 17 de maio de 2018.

As Polícias Civis dos Estados cumpriram 579
mandados de busca, resultando na prisão de 251
pessoas.

Luz na Infância 3: 22 de novembro de 2018. Operação
def lagrada no Brasi l  e na Argent ina com o
cumprimento de 110 mandados de busca, resultando
na prisão de 46 pessoas.

Luz na Infância 4: 28 de março de 2019.

Operação deflagrada em 26 estados e no Distrito
Federal resultou no cumprimento de 266 mandados e
141 pessoas presas.

Luz na Infância 5: 04 de setembro de 2019. Operação
deflagrada em 14 estados e do Distrito Federal, além
dos Estados Unidos, Paraguai, Chile, Panamá,
Equador e El  Salvador.  A ação resul tou no
cumprimento de 105 mandados e 51 pessoas presas.

Luz na Infância 6: 18 de fevereiro de 2020. Operação
envolveu policiais civis de 12 estados, além dos
Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá.
Foram cumpridos no Brasil e nos quatro países 112
mandados de busca e apreensão.

Luz na Infância 7: 6 de novembro de 2020. Operação
envolveu policiais civis de 12 estados, além dos
Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Panamá.
Foram cumpridos no Brasil e nos quatro países 136
mandados de busca e apreensão.
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Sancionada pelo prefeito lei que faz doação
de imóvel para o MPMA
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Foi sancionada pelo prefeito de São Luís, Eduardo
Braide, na segunda-feira (7), a Lei nº 6.898/2021, que
autorizou a doação de um prédio público localizado na
Fonte do Ribeirão, no centro da capital, para o
Ministério Público do Maranhão.

A lei é de iniciativa do Executivo Municipal, que
acolheu proposta do procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, e foi aprovada pela Câmara de
Vereadores de São Luís no último dia 2 de junho.

O imóvel será destinado para o funcionamento do
Centro de Apoio Operacional do Consumidor, bem
como da 1ª e da 2ª Promotorias de Just iça
Especial izada da Defesa do Consumidor.

Segundo o procurador-geral de justiça, com a
instalação o Ministério Público busca uma maior
aproximação com a população da Grande Ilha de São
Luís.

Após tratativas iniciadas entre o órgão ministerial e a
Prefeitura de São Luís sobre a doação do imóvel, o
prefeito entregou o projeto de lei no dia 20 de maio
para apreciação pela Câmara.

Na mensagem em que enviou o projeto ao Legislativo,
Braide esclareceu que a medida obedece aos
princípios da função social e do interesse público,
destacando que a doação atende às diretrizes da Lei
de Licitações (8.666/1993) e da Lei Orgânica do
Município.

Eduardo Nicolau ressaltou a importância da criação de
um núcleo especializado na defesa do consumidor na
região central da cidade, o que ainda contribui para a
rev i ta l ização do centro h is tór ico da capi ta l
maranhense. "Além de ampliar e facilitar o acesso dos
consumidores às instituições e serviços, o Ministério
Público vai contribuir para a preservação de nosso
patrimônio histórico e cultural", comentou.
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Dois suspeitos que faziam arrastão foram
presos dentro de carro e com armas de fogo
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Dois suspeitos que faziam arrastão foram presos, um
deles usava o uniforme de empresa.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/10/TVDIFUSORAAF

SBTSOLUSMA-07.21.37-07.22.44-1623331865.mp4
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Prisão dos assassinos dos pais do deputado
Cléber Verde
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Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/10/TVDIFUSORAAF

SBTSOLUSMA-07.19.40-07.21.36-1623331810.mp4
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Operação da polícia civil para encontrar
conteúdo de pornografia infantil
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Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/10/TVDIFUSORAAF

SBTSOLUSMA-07.17.36-07.19.40-1623331709.mp4
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Ex-comandantes da PM do Maranhão são
investigados pelo Ministério Público
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e prevaricação tenha sido arquivado por ausência de
elementos indispensáveis ao oferecimenIo de
delúncia, há indícios de atos de improbidade, da parte
d°s militares, que necessitam serA promotora Márcia
Haydée, da Promotoria de Justiça Militar, quer ouvir os
ex-comandantes da PM-MA, coronéis Jorge Luongo e
Frederico Pereira, além do major Alexandre Américo
de Oliveira, num procedimento preparatório que apura
a conduta dos militares no gerenciamento e na
fiscalização da execução dos serviços decorrentes de
um contrato para reforma e ampliação do portal de
acesso e guarita de segurança do Comando Geral da
Polícia Militar do Maranhão, no Calhau.

A investigação foi instaurada no dia 19 de maio, após
levantamento preliminar apontar que um contrato
fechado pela Polícia Militar maranhense, de quase R$
100 mil, não chegou a ser completamente cumprido
pela construtora D3 Arquitetura e a obra encontra-se
inacabada, "causando transtornos administrativos e
operacionais à rotina da De acordo com I Ministério
Público, embora no âmbito criminal um inquérito
policial militar sobre peculato apurados.

Jorge Luongo e Frederico Pereira são coronéis da PM
do Maranhão, sendo que o último já está na reserva
remunerada. Alexandre Américo de Oliveira é major.
Os dois primeiros foram comandantes da Polícia
Militar maranhense durante o primeiro mandado do
governador Flávio Dino (PCdoB).

A empreiteira responsável pela obra, a D3 Arquitetura
C°nstruÇões e Distribuiçoes, uma empresa de
pequeno porte em São Luís, pertence a Herlon
Warwick Dourado Trinta, que também deverá prestar
depoimento.

As oitivas dos investigados foi solicitada ainda no mês
pa ssado, no bojo das providências inic iais
determinadas pela Promotoria de Justiça Militar. A
data ainda não foi marcada.

Por conta da pandemia de Covid-19, os depoimentos
dos militares e do empresário serão tomados por
videoconferência.
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Ex-prefeito de Arame tem bens bloqueados
devido a esquema de nomeações ilegais

 

EXTRA / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 04. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo ao pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Poder Judiciário determinou, em 4 de
junho, o bloqueio dos bens do ex-prefeito de Arame
Marcelo Lima de Farias.

O ex-procurador do Município João Teixeira dos
Santos, o servidor municipal comissionado Vagno
Pantaleão Pereira de Sousa e o advogado Marcus
Vinicius Cunha Pinheiro também tiveram seus bens
bloqueados pela Justiça.

A Ação Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa destacou que todos faziam parte de
um esquema que homologava acordos judiciais
fraudulentos para nomear candidatos excedentes de
concursos públicos de 1997, 2001 e 2006 já expirados.
Eles também são alvo de denúncia criminal pelo
MPMA.

O esquema arrecadava dinheiro para os envolvidos e
gerava apoio político para o então prefeito. Em
depoimentos à Promotoria de Justiça de Arame,
alguns nomeados confirmaram que pagaram até R$ 4
mil pelas nomeações. Entretanto, conforme apuração,
todos pagavam R$ 420 antes de serem nomeados e
depois valores adicionais eram repassados.

"Os investigados se utilizaram dos cargos e funções
para transformar a Prefeitura de Arame em um balcão
de negócios, trocando cargos públicos a servidores
sem direito à nomeação por dinheiro e apoio político,
cometendo diversos atos típicos de improbidade
administrativa e criminal", afirmou, na ACP, o
promotor de justiça Felipe Augusto Rotondo.

De acordo com o representante do MPMA, o bloqueio
patrimonial dos requeridos é necessário para o
pagamento de multas civis previstas na Lei n°
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), a fim
de evitar a dilapidação do patrimônio deles. Os atos de
improbidade praticados teriam causado o acréscimo
patrimonial dos quatro demandados decorrente de
enriquecimento ilícito. A contratação e a posse
irregular dos servidores públicos ocorreram em 2016.
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MPMA pede cumprimento de sentença e
bloqueio de verbas contra gestores do
Executivo e Legislativo por falta de

transparência
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Iane Carolina

O Ministério Público do Maranhão pediu que a
Justiça execute a sentença proferida que obriga o
Município de Carolina e a Câmara de Vereadores a
alimentar os portais de transparência pública. O
pedido foi feito pelo promotor de justiça de Carolina,
Marco Túlio Lopes, no dia 28 de maio. A petição foi
motivada porque, mesmo após decisão judicial, o
Executivo e o Legislat ivo não cumpriram as
determinações.

O promotor de justiça de Carolina explica que,
embora os entes mantenham um portal destinado à
t ranspa rênc ia ,  as  i n fo rmações  não  es tão
satisfatoriamente disponíveis para a sociedade, como
preceitua, entre outras, a Lei de Acesso à Informação
(n° 12.527/2011).

O Ministér io Públ ico  constatou também a
inexistência de um Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC), que forneça canal para que os cidadãos possam
fazer requerimentos diversos, inclusive de informações
financeiro-orçamentárias vinculadas por lei, o que
dificulta o controle da legitimidade dos atos e decisões
administrativas do Poder Público.

De acordo com a legis lação, os porta is de
transparência devem atender a alguns requisitos,
como informar sobre licitações que estão abertas ou
em andamento e as já realizadas; compras diretas
feitas pelo poder público; contratos e convênios
celebrados; custos com passagens e diárias
concedidas; gastos com folhas de pagamento,
detalhando inclusive a relação de servidores efetivos e
de cargos de confiança, dentre outros.

Após Ação Civil Pública protocolada em 2 de agosto
de 2016, a Justiça deferiu em caráter liminar o pedido
do Ministério Público, dando, à época, o prazo de 60
dias para que o Município de Carolina e a Câmara de
Vereadores implantassem o portal da transparência e
disponibilizassem com regularidade as informações
necessárias.

O descumprimento desta cláusula implicaria multa
diária de R$ 5 mil, limitada a 15 dias, aplicada ao
prefeito Erivelton Teixeira Neves e à presidente da
Câmara. A decisão foi proferida no mesmo ano. No
entanto, os Poderes ainda não atenderam às
determinações.

PEDIDOS Diante dos fatos, o Ministério Público do
Maranhão  pede que a Just iça determine o
cumprimento imediato da sentença e cite os
demandados para comprovarem a adoção de medidas
que garantam a transparência pública.

A petição requer ainda que a Justiça estabeleça nova
multa a ser aplicada em caráter pessoal ao prefeito
Erivaldo Teixeira e à presidente da Câmara, Luciane
Martins da Silva, em caso de novo descumprimento.
Como forma de obrigar o cumprimento da sentença, o
Ministério Público também pede o bloqueio das
contas públicas do Município e da Câmara de
Vereadores no valor de R$ 250 mil, desde que estas
verbas não estejam vinculadas ao custeio de direitos e
garantias fundamentais, como educação, saúde e
saneamento básico.

O MPMA requer ainda o bloqueio pessoal de bens do
prefeito e da presidente da Câmara que incluem as
contas bancárias, veículos, imóveis, cartórios de
imóveis, indisponibilidade de bovinos, dentre outros,
no valor de R$ 75 mil relativos à multa. Este bloqueio
incide juros de 1% e atualização monetária, sendo a
multa destinada ao Fundo Municipal da Criança e
Adolescente.

Caso não sejam tomadas as medidas para o
cumprimento da decisão judicial, o Ministério Público
pede que a Justiça determine o afastamento dos
chefes dos Poderes Executivo e Legislativo de
Carolina por 180 dias. O promotor de justiça Marco
Túlio Lopes destaca que a medida se faz necessária
para resguardar os direitos constitucionais em questão
e atende ao que estabelece a Lei de Improbidade
Administrativa.
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"A participação popular possibilita o planejamento e a
efetiva fiscalização dos atos de gestão fiscal,
conferindo-lhes legitimidade. Não há razão para, em
um Estado Democrático de Direito, ocultar dos
cidadãos assuntos de natureza pública. Portanto, há a
necessidade de instrumentos que garantam a
transparência de gestão, disponibilizando informações
sem a necessidade de prévia requisição (de ofício pela
administração pública)", ressalta o membro do MPMA.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/300/202

10610.pdf
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Assembleia realiza última escuta pública
para revisão do Código Estadual do Meio

Ambiente
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO / MA. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com tema Administração Ambiental e Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável , a comissão de
juristas instituída pelo presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC
do B), realizou, na tarde desta quinta-feira (10),
a quinta e última escuta pública que resultará na
revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. A
videoconferência foi transmida pelo canal da TV
Assembleia no YouTube.

A reunião, presidida pelo promotor de Justiça
Fernando Barreto, foi mediada pela advogada e
professora Isabela Pearce, e contou com a
participação do juiz Douglas de Melo Martins, titular da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de
São Luís, do advogado e professor universitário Sálvio
Dino Júnior e de representantes das cidades de Santo
Amaro e Paço do Lumiar, além de professores da rede
municipal.

Anteprojeto

A comissão, formada por 15 membros das mais
variadas estratificações sociais, como integrantes dos
três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), do
Ministério Público e OAB/MA, informou que, no prazo
de 180 dias, apresentará a minuta de um anteprojeto
de lei com vistas à atualização da legislação ambiental
do Estado, regida pela Lei 5.405, de 1992 e que
nunca passou por revisão.

Entusiasta do projeto, o engenheiro eletricista Cláudio
Martins, representante do setor da energia solar,
ressaltou a importância da comissão e disse que a
mobilização da Assembleia Legislativa e de outros
setores pode, inclusive, refletir nos demais estados.

"Essa mobilização é muito interessante, até porque
há grupos agindo para provocar um retrocesso no que
diz respeito ao marco regulatório da área de energias
renováveis, instituindo absurda tributação para as
empresas que atuam na área e inviabilizando os
projetos, como forma de proteção à atual forma de
captação e comercialização de energia. Se isso
acontecer, continuaremos pagando muito caro pela
energia elétrica analógica, o que é um perigo para o
meio ambiente. O nosso código ambiental também

precisa de urgentes mudanças", afirmou Cláudio
Martins.

Os professores Celso Bekman e Raimundo
Barata manifestaram-se favoráveis à renovação do
Código Ambiental  do Maranhão, enquanto a
participante Monalisa Silva levou para o debate o uso
de bicicletas como transporte alternativo, ideia que
recebeu elogios do advogado Sálvio Dino.

Elogios

O secretário de Meio Ambiente de Santo Amaro,
Orlando Ramos, e o presidente do Conselho Municipal
do Turismo do município, Matteo Sousinir Pereira,
elogiaram os trabalhos da comissão e ressaltaram que
turismo e meio ambiente são áreas interligadas. A
participante Gisele Ferreira mostrou interesse em
encaminhar um texto à comissão, como forma de
auxiliar a elaboração do projeto.

Ao final, o juiz Douglas Martins e o promotor Fernando
Barreto avaliaram como extremamente positivos os
trabalhos que lhes foram delegados pelo presidente da
Assembleia Legislativa, Othelino Filho.

"Achei interessante, por ser uma forma de ação
coletiva, com participantes mostrando total interesse e
enfat izando a  in ic iat iva de colaborar com o
encaminhamento de textos para auxiliar na formatação
do trabalho final", disse o juiz Douglas de Melo
Martins.

O promotor Fernando Barreto agradeceu ao
presidente Othelino Neto e a todos que participaram.
"Foi uma forma de trabalho democrático, aglutinando
praticamente todos os segmentos. Esse engajamento
foi impressionante e mostra como a sociedade está
preocupada com a questão ambiental. O presidente da
Assembleia Legislativa estipulou o prazo de 180 dias
para a apresentação da minuta do projeto de revisão e
esse prazo nós teremos que cumprir", finalizou o
representante do Ministério Público.

Site: http://www.al.ma.leg.br/../noticias/41242
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Gaeco deflagra operação contra sistema de
lavagem de dinheiro no MA

 

CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA), por
meio do Grupo de Atuação de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com o
Gaeco do Piauí, deflagrou na manhã desta quinta-feira
(10) a "Operação Mormaço", que tem como objetivo
desarticular uma facção com atuação interestadual no
Maranhão e Piauí.

Segundo o MP-MA, as investigações foram iniciadas
há cerca de um ano e mostraram que a organização
criminosa tem um sistema de lavagem de dinheiro
sofisticado, com a utilização de empresas para o
escoamento dos valores resultantes de negócios com
drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de
automóveis, além de outras atividades.

Ainda segundo o MP, por meio de alguns investigados
e de pessoas ligadas a eles, o dinheiro era aplicado
em agências de veículos, arenas esportivas e
aquisição de imóveis, além de outros segmentos
empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara
intenção de dificultar o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA determinou o sequestro de bens
móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$8
milhões, além de bloqueio de ativos financeiros
diversos.

Ainda conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Site: https://centraldenoticias.radio.br/2021/06/10/gaeco-

deflagra-operacao-contra-sistema-de-lavagem-de-

dinheiro-no-ma/
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Acusados de matar os pais do deputado
federal Cléber Verde são condenados a mais

de 40 anos de prisão
 

CENTRAL DE NOTÍCIAS / MA. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O juiz Gabriel Almeida de Caldas condenou os
acusados de matar os idosos Maria da Graça Cordeiro
Mendes, de 70 anos, e Jesuíno Cordeiro Mendes, que
foram assassinados na fazenda onde moravam, no
povoado Limão, no município de Turiaçu, a 154 km de
São Luís.

O ajudante de pedreiro Daniel Paiva foi condenado a
66 anos, dois meses e 14 dias de reclusão; do
pescador Eliselson Cardoso Paiva ("Beiço") a 41 anos,
seis meses e 20 dias de reclusão. Já o lavrador
Jeferson Silva da Costa ("Nhonhongo") foi condenado
a 41 anos, seis meses e 20 dias de reclusão.

O acusado José Fernando Ferreira Nascimento
("Elétrico"), que deu carona a um dos acusados até um
local próximo da fazenda, foi absolvido por falta de
provas. Já Fábio da Conceição Cardoso ("Fabinho")
apontado como o mandante, foi morto em confronto
com a polícia.

De acordo com os promotores de Justiça Reinaldo
Campos, Frederico Bianchini e Igor Adriano Trinta, que
acompanharam o caso,  os acusados foram
denunciados pelos crimes de latrocínio e tortura.

Segundo os promotores, o grupo torturou Maria das
Graças Cordeiro Mendes para que ela dissesse onde
estavam os bens do casal e a arma de fogo que havia
na casa para defesa pessoa l .  Consta  nas
investigações que, apesar de Maria das Graças ter
dito aos criminosos onde estavam os bens, eles
continuaram as agressões verbais e corporais contra a
idosa.

"Aconteceram diversas agressões, diversos golpes.
Ela, prontamente, falou que os bens estavam no
quarto do casal. Mesmo assim, drogados, a agrediram
bastante e a idosa ficou ainda um tempo agonizando",
contou o promotor de Justiça Frederico Bianchini.

Os promotores destacaram, ainda, que a motivação do
crime foi patrimonial, pois os homens foram até a
fazenda para roubar os bens do casal. Após matarem
a idosa, os homens saíram da casa levando diversos
objetos como: relógios, dois celulares, dois revólveres
calibre 38, três cartucheiras calibre 20 e a quantia de

R$ 4 mil.

Consta no inquérito policial que Daniel e Fábio
Cardoso - o quinto suspeito de participação no crime
que morreu em confronto com a polícia depois do
duplo homicídio - , se dirigiram até as áreas
adjacentes da fazenda, onde encontraram a vítima
Jesuíno Cordeiro.

Segundo o promotor de Justiça Igor Adriano Trinta,
ao se deparar com o idoso, Daniel apontou uma arma
contra Jesuíno, mas Fábio tomou a arma da mão de
Daniel e desferiu tiros contra o pai do deputado
federal. O idoso ainda tentou fugir, mas foi alcançado
e atingido com golpes de arma branca.

Sobre a participação de três adolescentes no crime, os
promotores de Justiça afirmaram que eles não tiveram
participação na execução do crime, mas, no apoio aos
criminosos.

As investigações apontam que os adolescentes
estavam em uma canoa motorizada, perto da fazenda
das vítimas, esperando os criminosos para ajudar no
transporte dos bens roubados do casal de idosos.

O crime

O crime aconteceu no fim da tarde do dia 14 de julho
de 2020. A mãe e o pai do deputado federal Cléber
Verde (Republicanos) estavam sozinhos na fazenda
em que moram, em Turiaçu, quando foram mortos.

Graça Cordeiro Mendes tinha 70 anos e foi morta
dentro da fazenda com golpes de arma branca e
pauladas. Já o pai do deputado, Jesuíno Cordeiro
Mendes, foi morto a tiros e arma branca. O corpo dele
foi encontrado na manhã do dia seguinte, em uma
área de matagal.

"A mãe morreu no interior da residência. Já o pai se
encontrava trabalhando em uma cerca, fazendo
reparos, quando deve ter ouvido barulhos e tentou se
aproximar da casa e, certamente, foi atingido e tentou
fugir da ação dos criminosos, caindo em uma área de
matagal", explicou o secretário de Segurança Pública
do Maranhão, Jefferson Portela.
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Site:

https://centraldenoticias.radio.br/2021/06/10/acusados-

de-matar-os-pais-do-deputado-federal-cleber-verde-sao-

condenados-a-mais-de-40-anos-de-prisao/
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Operação do Gaeco-MA cumpre mandados
no Piauí e Maranhão

 

CLUBE NOTÍCIAS / TERESINA / PI - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Publicada por: Redação

Operação do Gaeco-MA cumpre mandados no Piauí e
Maranhão

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão, cumpre na manhã desta
quinta-feira (10) mandados em revendedoras de
veículos e sucatas localizadas em Teresina e cidades
do Maranhão, que seriam utilizadas para lavagem de
dinheiro de facção criminosa interestadual.

As investigações mostraram que a organização
criminosa tem um sistema de lavagem de dinheiro
sofisticado, com a utilização de empresas para o
escoamento dos valores resultantes de negócios com
drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de
automóveis, além de outras atividades. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$ 90 milhões.

O dinheiro era aplicado em agências de veículos,
arenas esportivas e aquisição de imóveis, além de
outros segmentos empresariais. Essa manobra
financeira tinha a clara intenção de dificultar o
rastreamento dos valores.

A operação Mormaço , acontece em parceria com o
Gaeco do Piauí e a Polícia Civil do Maranhão e tem
como alvos pessoas físicas e empresas localizadas
em Teresina, Timon e Caxias, no Maranhão. A ação
acontece paralelamente e forma articulada com a
operação Hesíodo , que foi deflagrada pela Polícia
Federal também na manhã de hoje, e que cumpre
mandados contra suspeitos de integrar o mesmo
grupo criminoso.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos , informou o
Ministério Público do Maranhão.

Histórico

Em meados de 2020, o Gaeco do Ministério Público
d o  M a r a n h ã o  r e m e t e u  i n f o r m a ç õ e s  à
Superintendência da Polícia Federal em Teresina,
repassando a notícia de que traficantes estariam
solicitando autorizações de registros de arma de fogo
na capital piauiense. Após o recebimento da
informação, a Superintendência Regional da PF no
Piauí desencadeou, no último mês de setembro, a
operação Integração I.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade desta quinta-feira
(10), enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a
operação Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio
da organização criminosa.

Sensação

Vento

Umidade

Artigo

Covid-19

Pesquisa

Coluna

Em Teresina

Site:

https://www.clubenoticias.com/noticia/13952/operacao-

do-gaeco-ma-cumpre-mandados-no-piaui-e-maranhao
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Gaeco deflagra operação contra sistema de
lavagem de dinheiro no Maranhão

 

DESTAQUE DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA), por
meio do Grupo de Atuação de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com o
Gaeco do Piauí, deflagrou na manhã desta quinta-feira
(10) a Operação Mormaço , que tem como objetivo
desarticular uma facção com atuação interestadual no
Maranhão e Piauí.

Segundo o MP-MA, as investigações foram iniciadas
há cerca de um ano e mostraram que a organização
criminosa tem um sistema de lavagem de dinheiro
sofisticado, com a utilização de empresas para o
escoamento dos valores resultantes de negócios com
drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de
automóveis, além de outras atividades.

Ainda segundo o MP, por meio de alguns investigados
e de pessoas ligadas a eles, o dinheiro era aplicado
em agências de veículos, arenas esportivas e
aquisição de imóveis, além de outros segmentos
empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara
intenção de dificultar o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luís determinou o sequestro de bens móveis e
imóveis avaliados em aproximadamente R$8 milhões,
além de bloqueio de ativos financeiros diversos.

Ainda conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Histórico

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,

enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Fonte: G1 MA

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/7362-
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Gaeco deflagra operação Mormaço para
investigar lavagem de dinheiro

 

DIÁRIO PIAUÍ DO POVO ON LINE / PI - CIDADES. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Redação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado do Ministério Público  do Piauí
(GAECO /MPPI) ,  parcer ia com o GAECO  do
Ministério Público do Maranhão, deflagrou nesta
quinta-feira (10) Operação Mormaço para desarticular
uma facção com atuação interestadual. Foram alvos
pessoas físicas e jurídicas em Teresina, Timon e
Caxias, no Maranhão.

Pa ra le lamen te  e  de  f o rma  a r t i cu lada ,  as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

De acordo com o Gaeco, as investigações foram
iniciadas há cerca de um ano comprovam que a
organização criminosa tem um sistema de lavagem de
dinheiro sofisticado, com a utilização de empresas
para o escoamento dos valores resultantes de
negócios com o comércio de drogas ilícitas, armas de
fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Segundo investigações do Gaeco, o dinheiro era
aplicado em agências de veículos, arenas esportivas e
aquisição de imóveis, além de outros segmentos
empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara
intenção de dificultar o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luís-MA determinou o sequestro de bens
móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$
8 milhões, além de bloqueio de ativos financeiros
diversos. As investigações detectaram movimentações
de ativos dos investigados que chegaram próximo aos
R$ 90 milhões.

Com informações do MP-PI

Foto: Divulgação/MP-PI

Site: https://diariopiaui.com/gaeco-deflagra-operacao-
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GAECO realiza operação de combate à
organização criminosa em Caxias, Timon e

Teresina
 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especialde Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma

de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Fotos da operação

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/06/10/gaeco-
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Gaeco deflagra operação contra sistema de
lavagem de dinheiro no MA

 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA), por
meio do Grupo de Atuação de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com o
Gaeco do Piauí, deflagrou na manhã desta quinta-feira
(10) a Operação Mormaço , que tem como objetivo
desarticular uma facção com atuação interestadual no
Maranhão e Piauí.

Segundo o MP-MA, as investigações foram iniciadas
há cerca de um ano e mostraram que a organização
criminosa tem um sistema de lavagem de dinheiro
sofisticado, com a utilização de empresas para o
escoamento dos valores resultantes de negócios com
drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de
automóveis, além de outras atividades.

Ainda segundo o MP, por meio de alguns investigados
e de pessoas ligadas a eles, o dinheiro era aplicado
em agências de veículos, arenas esportivas e
aquisição de imóveis, além de outros segmentos
empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara
intenção de dificultar o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA determinou o sequestro de bens
móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$8
milhões, além de bloqueio de ativos financeiros
diversos.

Ainda conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação

Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/06/10/ga
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Operações combatem organização criminosa
em Caxias, Timon e Teresina

 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foto: Reprodução

Duas operações policiais foram deflagradas na manhã
desta quinta-feira (10) no Maranhão, nas cidades de
Caxias, Timon e na capital do Piauí, Teresina.

As operações da Polícia Federal (PF) e do Grupo de
Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do
Maranhão têm como objetivo desarticular uma facção
com atuação interestadual responsável por tráfico de
armas, drogas, crimes violentos e lavagem de
dinheiro.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Os investigados teriam tarefas bem definidas dentro
do grupo criminoso, alguns com a incumbência de
serem o braço armado do grupo, realizando cobranças
de dívidas, outros por realizarem a venda de drogas e
armas e alguns por serem operadores financeiros para
lavagem de dinheiro.

A Justiça do Maranhão determinou, a pedido do
MPMA, o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Por parte da PF, a Justiça autorizou 24 mandados de
busca e apreensão, 14 mandados de prisão
temporária, além de constr ição patr imonial.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/10/operacoes-

combatem-organizacao-criminosa-em-caxias-timon-e-
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MP-MA deflagra operação contra empresas
ligadas a facções em Teresina, Timon e

Caxias
 

JT NEWS / TERESINA / PI. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por Lara Matos | Redação do JTNEWS

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira (10/06), a Operação Mormaço.

O objetivo da operação é desarticular uma facção com
atuação nos dois estados. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (PI), Timon e Caxias
(MA). Ao mesmo tempo, as Superintendências da
Polícia Federal realizaram nos dois estados, a
Operação Hesíodo, que tem alvos em comum com a
Operação Mormaço.

Investigações

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro com a utilização de
empresas para o escoamento dos valores resultantes
de negócios com drogas ilícitas, armas de fogos,
veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais, afim
de dificultar o rastreamento dos valores pela polícia.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis (MA), que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos.

Ainda conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Histórico

Ainda no ano de 2020, o Gaeco do MP-MA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Site: http://www.jtnews.com.br/noticias/mp-ma-deflagra-
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Gaeco deflagra operação contra empresas
ligadas a facções em Teresina, Timon e

Caxias
 

JT NEWS / TERESINA / PI. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por Lara Matos | Redação do JTNEWS

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira (10/06), a Operação Mormaço.

O objetivo da operação é desarticular uma facção com
atuação nos dois estados. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (PI), Timon e Caxias
(MA). Ao mesmo tempo, as Superintendências da
Polícia Federal realizaram nos dois estados, a
Operação Hesíodo, que tem alvos em comum com a
Operação Mormaço.

Investigações

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro com a utilização de
empresas para o escoamento dos valores resultantes
de negócios com drogas ilícitas, armas de fogos,
veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais, afim
de dificultar o rastreamento dos valores pela polícia.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis (MA), que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos.

Ainda conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Histórico

Ainda no ano de 2020, o Gaeco do MP-MA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Site: http://www.jtnews.com.br/noticias/gaeco-deflagra-
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Gaeco realiza operação contra lavagem de
dinheiro de facção criminosa interestadual

 

MA 98 / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Além do Maranhão, um dos alvos da Operação
Mormaço é o estado do Piauí.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas ( Gaeco ) do Ministério
Público do Maranhão deflagrou na manhã de hoje
(10) a operação ' Mormaço ', que cumpre mandados
em revendedoras de veículos e sucatas localizadas
em Teresina e cidades do Maranhão, que seriam
utilizadas para lavagem de dinheiro de facção
criminosa interestadual. A ação acontece em parceria
com o Gaeco do Piauí e a Polícia Civil do Maranhão e
tem como alvos pessoas físicas e empresas
localizadas em Teresina, Timon e Caxias, no
Maranhão.

A operação acontece paralelamente e forma articulada
com a operação ' Hesíodo ', que foi deflagrada pela
Polícia Federal também na manhã de hoje, e que
cumpre mandados contra suspeitos de integrar o
mesmo grupo criminoso.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades. Ainda conforme as investigações foram
possíveis detectar movimentações de ativos dos
investigados que chegaram próximo aos R$ 90
milhões.

Ainda de acordo com as investigações, por meio de
alguns investigados e de pessoas ligadas a eles, o
dinheiro era aplicado em agências de veículos, arenas
esportivas e aquisição de imóveis, além de outros
segmentos empresariais. Essa manobra financeira
tinha a clara intenção de dificultar o rastreamento dos
valores.

Histórico

Em meados de 2020, o Gaeco do Ministério Público
d o  M a r a n h ã o  r e m e t e u  i n f o r m a ç õ e s  à
Superintendência da Polícia Federal em Teresina,
repassando a notícia de que traficantes estariam
solicitando autorizações de registros de arma de fogo
na capital piauiense. Após o recebimento da
informação, a Superintendência Regional da PF no

Piauí desencadeou, no último mês de setembro, a
operação Integração I.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade desta quinta-feira
(10), enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a
operação Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio
da organização criminosa.

Fonte: Informações do MPMA

Site: https://ma98.com.br/2021/06/10/gaeco-realiza-
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Casa de eventos é condenada a comprar
respirador para UTI
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Agência Estadão

Em razão de ter realizado eventos com presença de
público durante o período de pandemia de covid-19,
uma casa de shows na cidade de Birigui, no interior de
São Paulo, foi condenada a pagar como indenização,
ao Fundo Municipal de Saúde, um aparelho respirador
de uso em unidade de terapia intensiva (UTI) ou seu
equivalente em dinheiro (R$ 87 mil).

"[Condeno] o réu no pagamento de indenização pelos
danos difusos causados pelos atos já praticados,
mediante a entrega de um aparelho respirador de uso
em UTI ao município ou seu equivalente em dinheiro
(R$ 87.000,00) destinado ao Fundo Municipal de
Saúde", disse, na decisão, o juiz da 2ª Vara Cível de
Birigui, Lucas Gajardoni Fernandes. Cabe recurso.

Na sentença da ação, movida pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, o juiz ainda determinou que a
casa não realize, a partir de hoje (10), qualquer
evento, festa, confraternização ou similar, com caráter
público ou privado, gratuito ou mediante pagamento,
até que exista expressa permissão pelos órgãos
públicos sanitários.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo (SSP), a pasta realizou mais de
cinco mil atuações para o combate de aglomerações
em todo o estado. A Polícia Militar participou de 2.621
operações em pontos com aglomerações. Já a Polícia
Civil atuou em 2.412 ações.

Denúncias contra festas clandestinas e funcionamento
irregular de serviços não essenciais podem ser feitas
pelo telefone 0800-771-3541, e-mail ao Centro de
Vigilância Sanitária (secretarias@cvs.saude.sp.gov.br)
e  t a m b é m  p e l o  s i t e  d o  P r o c o n
( w w w . p r o c o n . s p . g o v . b r ) .

Site: https://www.ma10.com.br/2021/06/10/casa-de-

eventos-e-condenada-a-comprar-respirador-para-uti/
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Gaeco deflagra operação contra sistema de
lavagem de dinheiro em Caxias, Timon e

Teresina
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Da Redação, com informações do MP-MA

O Grupo de Atuação Especialde Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira (10), a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (PI), Timon e Caxias,
no Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma

de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2021/06/gaeca-

deflagra-operacao-contra-sistema-de-lavagem-de-

dinheiro-em-caxias-timon-e-teresina/
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Gaeco deflagra operação contra empresas
ligadas a facções em Teresina
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O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado do Ministério Público  do Piauí
(GAECO/MPPI) em auxílio ao GAECO do Ministério
Público do Maranhão participou da Operação
Mormaço deflagrada na manhã desta quinta-feira
(10/06).

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina, Timon e Caxias, no
Maranhão.

Pa ra le lamen te  e  de  f o rma  a r t i cu lada ,  as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano
comprovam que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com o comércio de drogas
i l íci tas, armas de fogo, veículos e peças de
automóveis, além de outras atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luís/MA determinou o sequestro de bens
móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$
8 milhões, além de bloqueio de ativos financeiros
diversos. As investigações detectaram movimentações
de ativos dos investigados que chegaram próximo aos
R$ 90 milhões.

Site: http://180graus.com//ronda-180/gaeco-deflagra-

operacao-contra-empresas-ligadas-a-faccoes-em-

teresina
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Gaeco-MA realiza operação contra lavagem
de dinheiro de facção criminosa interestadual
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O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas(Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão deflagrou na manhã de hoje a
operação Mormaço , que cumpre mandados em
revendedoras e veículos e sucatas em Teresina e
cidades do Maranhão. A ação, que acontece em
parceria com o Gaeco do Piauí e a Polícia Civil do
Maranhão, tem como objetivo desarticular uma facção
com atuação interestadual.

São alvos pessoas físicas e empresas localizadas em
Teresina, Timon e Caxias, no Maranhão. A operação
acontece paralelamente e forma articulada com a
operação Hesíodo , que foi deflagrada pela Polícia
Federal também na manhã de hoje.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades. Ainda conforme as investigações foi
possível detectar movimentações de ativos dos
investigados que chegaram próximo aos R$ 90
milhões.

Ainda de acordo com as investigações, por meio de
alguns investigados e de pessoas ligadas a eles, o
dinheiro era aplicado em agências de veículos, arenas
esportivas e aquisição de imóveis, além de outros
segmentos empresariais. Essa manobra financeira
tinha a clara intenção de dificultar o rastreamento dos
valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos , informou o
Ministério Público do Maranhão.

Histórico

Em meados de 2020, o Gaeco do Ministério Público
d o  M a r a n h ã o  r e m e t e u  i n f o r m a ç õ e s  à
Superintendência da Polícia Federal em Teresina,
repassando a notícia de que traficantes estariam

solicitando autorizações de registros de arma de fogo
na capital piauiense. Após o recebimento da
informação, a Superintendência Regional da PF no
Piauí desencadeou, no último mês de setembro, a
operação Integração I.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade desta quinta-feira
(10), enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a
operação Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio
da organização criminosa.

Natanael Souza (Com informações do MPMA)

[email protected]

Site: https://cidadeverde.com/noticias/348429/gaeco-ma-

realiza-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro-de-faccao-

criminosa-interestadual
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Gaeco deflagra operação contra empresas
ligadas a facções em Teresina
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O Ministério Público do Estado do Maranhão ,
através do Grupo de Atuação de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com o
Gaeco do Piauí, deflagrou na manhã desta quinta-feira
(10) a Operação Mormaço , com o objetivo de
desarticular uma organização criminosa que atua no
Piauí e no Maranhão.

Os alvos dos mandados são pessoas físicas e
jurídicas nas cidades de Teresina, Timon-MA e
Caxias-MA. A investigação foi iniciada há cerca de um
ano e apontou que a facção investigada mantinha um
sistema de lavagem de dinheiro em parceria com
empresas para o escoamento de valores oriundos de
drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de
automóveis, além de outras atividades.

Atuação

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, os investigadores apontaram que o dinheiro era
aplicado em agências de veículos, arenas esportivas e
aquisição de imóveis, além de outros segmentos
empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara
intenção de dificultar o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos.

Ainda conforme as investigações, foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Histórico

O Gaeco  do MP-MA remeteu informações à
Superintendência da Polícia Federal em Teresina,
repassando a notícia de que traficantes estariam
solicitando autorizações de registros de arma de fogo
na capital piauiense. A partir daí, a Superintendência
Regional do Piauí desencadeou a operação Integração
I, com o Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas do Maranhão, em 9 de
setembro do mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Esta reportagem está sendo atualizada...

Site:

http://www.gp1.com.br/pi/piaui/noticia/2021/6/10/gaeco-

deflagra-operacao-contra-empresas-ligadas-a-faccoes-

em-teresina-503514.html
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Gaeco deflagra operação de combate a
organização criminosa em Caxias, Timon e

Teresina
 

PORTAL ITAQUI BACANGA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Portal da Nossa Gente!

Grupo de Atuação Espec ia lde Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em

Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.
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ISTOÉ Independente

Pai mata filho enforcado com rodo e é condenado a 24
anos de prisão - Na última terça-feira (08), Jonas
Pereira Teixeira foi condenado pelo

assassinato de seu filho, Davi dos Santos Vasconcelos
Pereira, de cinco

anos. O sus...

Há 16 minutos

OGlobo

CPI quebra sigilo telefônico e telemático de auditor do
TCU, Pazuello e de integrantes do Ministério da Saúde
- BRASÍLIA - A CPI da Covid aprovou nesta quinta-
feira a quebra do sigilo
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telefônico e telemático de várias pessoas. Entre elas
está o auditor

afastado do Tr...

Há 21 minutos

Carta Piauí

Rafael Fonteles destaca investimento de R$ 500
milhões em obras nos 224 municípios do Piauí - Nesta
etapa, serão investidos mais de R$ 500 milhões,
contemplando os 224

municípios.

Há um dia

Blog Sergio Carvalho

Vini Jansen sempre do lado do povo - *(Foto:
Reprodução)*

O Jovem estudante Vinicius Jansen , que sempre está
presente nas

comunidades , esteve realizando nos últimos dias
entregas de 350 kit...

Há uma semana

BLOG DO CLENIO

Ações e parceria com Secretaria Municipal de Saúde
de Raposa-MA fortalecem combate ao coronavírus -
*Na data de ontem (01), estiveram na Secretaria de
Saúde de RAPOSA-MA, o

Presidente do PTC Padre António que também
responde pela presidência do

Institut...
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Gaeco deflagra operação contra empresas
ligadas a facções no Piauí e Maranhão
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Ellyo Teixeira

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado do Ministério Público  do Piauí
(GAECO/MPPI), em auxílio ao GAECO do Ministério
Público do Maranhão, participou da Operação
Mormaço deflagrada na manhã desta quinta-feira
(10/06).

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina, no Piauí, e Timon e
Caxias, no Maranhão.

Pa ra le lamen te  e  de  f o rma  a r t i cu lada ,  as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
comprovam que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com o comércio de drogas
i l íci tas, armas de fogo, veículos e peças de
automóveis, além de outras atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luís-MA determinou o sequestro de bens
móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$
8 milhões, além de bloqueio de ativos financeiros
diversos. As investigações detectaram movimentações
de ativos dos investigados que chegaram próximo aos
R$ 90 milhões.

Site:

https://www.oitomeia.com.br/noticias/2021/06/10/gaeco-

deflagra-operacao-contra-empresas-ligadas-a-faccoes-

no-piaui-e-maranhao/
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Gaeco deflagra operação contra empresas
ligadas a facções em Teresina

 

PORTAL R10 / TERESINA / PI - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por:  Francine Dutra

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira (10), a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina, no Piauí, Timon e
Caxias, no Maranhão. Paralelamente e de forma
articulada, as Superintendências da Polícia Federal
nos dois estados realizaram a Operação Hesíodo,
que tem alvos em comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Site: https://www.portalr10.com/noticia/74088/gaeco-

deflagra-operacao-contra-empresas-ligadas-a-faccoes-

em-teresina
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Mega Operação Conjunta é realizada na
manhã desta quinta-feira(10) em Timon

 

PORTAL R10 / TERESINA / PI - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por:  Blog do Lucão

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

OPERAÇÃO EM ANDAMENTO

A operação ainda está em andamento e outros alvos
ainda deverão ser abordados.

Mais informações na atualização desta matéria.

Site: https://www.portalr10.com/noticia/74082/mega-

operacao-conjunta-e-realizada-na-manha-desta-quinta-

feira-10-em-timon
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Gaeco deflagra operação contra empresas
ligadas a facções em Teresina

 

PORTAL TERESINA DIÁRIO / TERESINA / PI - MAIS NOTICIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Pedro Silva

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira (10), a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina, no Piauí, Timon e
Caxias, no Maranhão. Paralelamente e de forma
articulada, as Superintendências da Polícia Federal
nos dois estados realizaram a Operação Hesíodo,
que tem alvos em comum com a Operação Mormaço.

De acordo com informações da Polícia Civil do
Maranhão, as prisões estão sendo feitas e os
mandados de busca e apreensão cumpridos em lojas
da avenida Barão de Gurgueia e na zona Norte de
Teresina. Entre os alvos da operação está a Loja
Modelo Veículos, que trabalha na categoria de lojas de
carros, no bairro Vermelha, em Teresina, onde
estão sendo cumpridos mandados de busca e
apreensão.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar

movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Site:

https://www.teresinadiario.com/noticia/37794/gaeco-

deflagra-operacao-contra-empresas-ligadas-a-faccoes-

em-teresina.html
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Operação Mormaço do Gaeco cumpre
mandados no Piauí e Maranhão

 

PORTAL VIAGORA / TERESINA / PI - POLÍCIA. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Na manhã desta quinta-feira (10), o Ministério
Público do Maranhão, através do Grupo de Atuação
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em
parceria com o Gaeco do Piauí, deflagrou a Operação
Mormaço , com o objetivo de desarticular uma
organização criminosa que atua no Piauí e no
Maranhão.

Aguarde mais informações...

Site: http://www.viagora.com.br/noticias/operacao-

mormaco-do-gaeco-cumpre-mandados-no-piaui-e-

maranhao-89147.html
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Transparência: Ministério Público pede
cumprimento de sentença contra gestores

 

RÁDIO NATIVA FM ONLINE / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão pediu que a
Justiça execute a sentença proferida que obriga o
Município de Carolina e a Câmara de Vereadores a
alimentar os portais de transparência pública. O
pedido foi feito pelo promotor de justiça de Carolina,
Marco Túlio Lopes, no dia 28 de maio. A petição foi
motivada porque, mesmo após decisão judicial, o
Executivo e o Legislat ivo não cumpriram as
determinações.

O promotor de justiça de Carolina explica que,
embora os entes mantenham um portal destinado à
t ranspa rênc ia ,  as  i n fo rmações  não  es tão
satisfatoriamente disponíveis para a sociedade, como
preceitua, entre outras, a Lei de Acesso à Informação
(nº 12.527/2011).

O Ministér io Públ ico  constatou também a
inexistência de um Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC), que forneça canal para que os cidadãos possam
fazer requerimentos diversos, inclusive de informações
financeiro-orçamentárias vinculadas por lei, o que
dificulta o controle da legitimidade dos atos e decisões
administrativas do Poder Público.

De acordo com a legis lação, os porta is de
transparência devem atender a alguns requisitos,
como informar sobre licitações que estão abertas ou
em andamento e as já realizadas; compras diretas
feitas pelo poder público; contratos e convênios
celebrados; custos com passagens e diárias
concedidas; gastos com folhas de pagamento,
detalhando inclusive a relação de servidores efetivos e
de cargos de confiança, dentre outros.

Após Ação Civil Pública protocolada em 2 de agosto
de 2016, a Justiça deferiu em caráter liminar o pedido
do Ministério Público, dando, à época, o prazo de 60
dias para que o Município de Carolina e a Câmara de
Vereadores implantassem o portal da transparência e
disponibilizassem com regularidade as informações
necessárias.

O descumprimento desta cláusula implicaria multa
diária de R$ 5 mil, limitada a 15 dias, aplicada ao
prefeito Erivelton Teixeira Neves e à presidente da
Câmara. A decisão foi proferida no mesmo ano. No
entanto, os Poderes ainda não atenderam às
determinações.

PEDIDOS

Diante dos fatos, o Ministério Público do Maranhão
pede que a Justiça determine o cumprimento imediato
da sentença e cite os demandados para comprovarem
a adoção de medidas que garantam a transparência
pública.

A petição requer ainda que a Justiça estabeleça nova
multa a ser aplicada em caráter pessoal ao prefeito
Erivaldo Teixeira e à presidente da Câmara, Luciane
Martins da Silva, em caso de novo descumprimento.
Como forma de obrigar o cumprimento da sentença, o
Ministério Público também pede o bloqueio das
contas públicas do Município e da Câmara de
Vereadores no valor de R$ 250 mil, desde que estas
verbas não estejam vinculadas ao custeio de direitos e
garantias fundamentais, como educação, saúde e
saneamento básico.

O MPMA requer ainda o bloqueio pessoal de bens do
prefeito e da presidente da Câmara que incluem as
contas bancárias, veículos, imóveis, cartórios de
imóveis, indisponibilidade de bovinos, dentre outros,
no valor de R$ 75 mil relativos à multa. Este bloqueio
incide juros de 1% e atualização monetária, sendo a
multa destinada ao Fundo Municipal da Criança e
Adolescente.

Caso não sejam tomadas as medidas para o
cumprimento da decisão judicial, o Ministério Público
pede que a Justiça determine o afastamento dos
chefes dos Poderes Executivo e Legislativo de
Carolina por 180 dias. O promotor de justiça Marco
Túlio Lopes destaca que a medida se faz necessária
para resguardar os direitos constitucionais em questão
e atende ao que estabelece a Lei de Improbidade
Administrativa.

"A participação popular possibilita o planejamento e a
efetiva fiscalização dos atos de gestão fiscal,
conferindo-lhes legitimidade. Não há razão para, em
um Estado Democrático de Direito, ocultar dos
cidadãos assuntos de natureza pública. Portanto, há a
necessidade de instrumentos que garantam a
transparência de gestão, disponibilizando informações
sem a necessidade de prévia requisição (de ofício pela
administração pública)", ressalta o membro do MPMA.

Fonte: Iane Carolina (CCOM-MPMA)
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Site: https://fmnativa.com.br/2021/06/10/transparencia-
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CAEGO desarticula quadrilha que atuava em
Caxias, Timon e Teresina: grupo teria lavado

cerca de R$ 90 milhões (Polícia)
 

ANDRÉ IMPRENSA / BLOG ANDRÉ GOMES. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

André Gomes

O Grupo de Atuação Especialde Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em

Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Site: https://andreimprensa.com.br/policia/caego-

desarticula-quadrilha-que-atuava-em-caxias-timon-e-

teresina-grupo-teria-lavado-cerca-de-r-90-milhoes/
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Operação combate organização criminosa
em Caxias, Timon e Teresina

 

BLOG DANIEL MATOS / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Matos

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Fonte: Ministério Público do Maranhão

Site:

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/06/10/o

peracao-combate-organizacao-criminosa-em-caxias-

timon-e-teresina/
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Operação da Polícia Federal e do Gaeco
combate organização criminosa em Caxias,

Timon e Teresina
 

BLOG DIEGO EMIR / SÃO LUÍS / MA. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma

de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Site: http://diegoemir.com/2021/06/operacao-da-policia-

federal-e-do-gaeco-combate-organizacao-criminosa-em-

caxias-timon-e-teresina/
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Operação Mormaço efetua prisões e
apreende dinheiro, veículos de luxo, armas

de fogo e drogas no Maranhão
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Alpanir Mesquita

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço ( saiba mais ).

A Operação Mormaço resultou na prisão de cinco
pessoas, sendo duas prisões em flagrante e três
preventivas. Além disso, a operação, realizada em 28
endereços, apreendeu drogas, armas de fogo,
veículos de luxo, documentos falsos, dinheiro e muitos
equipamentos eletrônicos. Todo o material apreendido
será avaliado pelo Gaeco.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda

conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$ 90 milhões.

Redação: CCOM-MPMA.
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Maranhense de Santa Inês conhecido por narrações
divertidas ganha quadro em programa da Rede Globo

Tragédia! Pai, mãe e filha morrem por Covid-19 em
menos de 15 dias

Mulher vive momentos de pânico durante assalto no
Residencial Canaã em Vargem Grande

Vargem Grande: Homem tenta furtar roupas em feira e
se dá mal

Condutor morre após colisão traseira entre duas
carretas no Campo de Peris

Empresário sofre tentativa de homicídio e vigia é
executado a tiros em Coroatá

Delegado de Vargem Grande dá mais detalhes sobre
as investigações do assassinato do jovem Luís
Fabiano

Ana do Boi lança projeto de livro de sua biografia em
Vargem Grande

Justiça condena assassinos dos pais do deputado
Cléber Verde
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Vídeo: Criança é resgatada após cair em buraco no
interior do Maranhão

Militar flagra esposa com amante e mata os dois em
São Luís

Sociedade doente! Homens e mulheres comemoraram
assassinato de garota em São Luís

Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
Direito Larissa Costa

Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís

Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde

Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão

Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado

Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas

Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial

Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/06/operacao-

mormaco-efetua-prisoes-e.html
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Câmara de Rosário está sob investigação do
Ministério Público por suposta licitação

irregular
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De acordo denúncias encaminhadas ao Ministério
Público, um homem identificado como "Joaquim", tem
assumido de forma indevida a função de pregoeiro da
Comissão de Licitação da Câmara de Vereadores de
Rosário.

Em imagens encaminhadas ao Ministério Público é
possível notar a presença do Joaquim numa sessão
licitatória.

De acordo com o regimento interno da Câmara de
Vereadores de Rosário, a equipe de apoio da
Comissão de Licitação do parlamento deve ser
composta por servidores e jamais por pessoas alheias
ao serviço público.

A sessão do pregão presencial da licitação 005/2021 é
uma prova que algo muito estranho está ocorrendo na
Câmara Municipal de Rosário.

Site: http://www.blogdodavimax.com.br/2021/06/camara-

de-rosario-esta-sob-investigacao.html
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Assassinos dos pais do deputado Cleber
Verde são condenados a mais de100 anos de

prisão
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O juiz Gabriel Almeida de Caldas condenou os
acusados de matar os idosos Maria da Graça Cordeiro
Mendes, de 70 anos , e Jesuíno Cordeiro Mendes ,
que foram assassinados na fazenda onde moravam,
no povoado Limão, no município de Turiaçu, a 154 km
de São Luís.

O ajudante de pedreiro Daniel Paiva foi condenado a
66 anos, dois meses e 14 dias de reclusão; do
pescador Eliselson Cardoso Paiva ("Beiço") a 41 anos,
seis meses e 20 dias de reclusão. Já o lavrador
Jeferson Silva da Costa ("Nhonhongo") foi condenado
a 41 anos, seis meses e 20 dias de reclusão.

O acusado José Fernando Ferreira Nascimento
("Elétrico"), que deu carona a um dos acusados até um
local próximo da fazenda, foi absolvido por falta de
provas. Já Fábio da Conceição Cardoso ("Fabinho")
apontado como o mandante, foi morto em confronto
com a polícia.

De acordo com os promotores de Justiça Reinaldo
Campos, Frederico Bianchini e Igor Adriano Trinta, que
acompanharam o caso,  os acusados foram
denunciados pelos crimes de latrocínio e tortura.

Segundo os promotores, o grupo torturou Maria das
Graças Cordeiro Mendes para que ela dissesse onde
estavam os bens do casal e a arma de fogo que havia
na casa para defesa pessoa l .  Consta  nas
investigações que, apesar de Maria das Graças ter
dito aos criminosos onde estavam os bens, eles
continuaram as agressões verbais e corporais contra a
idosa.

"Aconteceram diversas agressões, diversos golpes.
Ela, prontamente, falou que os bens estavam no
quarto do casal. Mesmo assim, drogados, a agrediram
bastante e a idosa ficou ainda um tempo agonizando",
contou o promotor de Justiça Frederico Bianchini.

Os promotores de Justiça Reinaldo Campos, Frederico
Bianchini e Igor Adriano Trinta (da esquerda para a
direita) acompanham o caso. - Foto: Adriano
Soares/Grupo Mirante

Os promotores destacaram, ainda, que a motivação do

crime foi patrimonial, pois os homens foram até a
fazenda para roubar os bens do casal. Após matarem
a idosa, os homens saíram da casa levando diversos
objetos como: relógios, dois celulares, dois revólveres
calibre 38, três cartucheiras calibre 20 e a quantia de
R$ 4 mil.

Consta no inquérito policial que Daniel e Fábio
Cardoso - o quinto suspeito de participação no crime
que morreu em confronto com a polícia depois do
duplo homicídio - , se dirigiram até as áreas
adjacentes da fazenda, onde encontraram a vítima
Jesuíno Cordeiro.

Segundo o promotor de Justiça Igor Adriano Trinta,
ao se deparar com o idoso, Daniel apontou uma arma
contra Jesuíno, mas Fábio tomou a arma da mão de
Daniel e desferiu tiros contra o pai do deputado
federal. O idoso ainda tentou fugir, mas foi alcançado
e atingido com golpes de arma branca.

Sobre a participação de três adolescentes no crime, os
promotores de Justiça afirmaram que eles não tiveram
participação na execução do crime, mas, no apoio aos
criminosos.

As investigações apontam que os adolescentes
estavam em uma canoa motorizada, perto da fazenda
das vítimas, esperando os criminosos para ajudar no
transporte dos bens roubados do casal de idosos.

O crime

O crime aconteceu no fim da tarde do dia 14 de julho
de 2020. A mãe e o pai do deputado federal Cléber
Verde (Republicanos) estavam sozinhos na fazenda
em que moram, em Turiaçu, quando foram mortos.

Graça Cordeiro Mendes tinha 70 anos e foi morta
dentro da fazenda com golpes de arma branca e
pauladas. Já o pai do deputado, Jesuíno Cordeiro
Mendes, foi morto a tiros e arma branca. O corpo dele
foi encontrado na manhã do dia seguinte, em uma
área de matagal.

"A mãe morreu no interior da residência. Já o pai se
encontrava trabalhando em uma cerca, fazendo
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reparos, quando deve ter ouvido barulhos e tentou se
aproximar da casa e, certamente, foi atingido e tentou
fugir da ação dos criminosos, caindo em uma área de
matagal", explicou o secretário de Segurança Pública
do Maranhão, Jefferson Portela.

(G1MA)

Site:

https://www.djalmarodrigues.com.br/2021/06/10/assassin
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Justiça bloqueia mais de R$ 800 mil em bens
da ex-prefeita Camyla Jansen, de Cajari
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A pedido do Ministério Público, a juíza de Viana,
Odete Maria Pessoa Mota, resolveu bloquear mais de
R$ 800 mil de uma empresa e da ex-prefeita da cidade
de Cajari, Camyla Jansem, por irregularidades em
licitações feitas no primeiro ano de sua gestão, em
2017. A decisão foi assinada no dia 02 deste mês.

De acordo com as informações, a promotoria
ingressou com uma Ação Civil de Improbidade
Administrativa contra a ex-gestora e contra a
empresa W. de LA. V. Nunes - Eirelli - EPP no mês de
abril deste ano, alegando que ambos realizaram duas
contratações mediante realização irregular de
procedimentos licitatórios.

Entre as irregularidades estão a ausência de
justificativa para a contratação emitida pela autoridade
competente; ausência de demonstração da existência
de recursos orçamentários; ausência de aprovação do
Termo de Referência; publicidade insuficiente;
assinatura no edi ta l  por  quem não det inha
competência; adoção de critério de julgamento
prejudicial à Administração Pública; indícios de
'montagem' do processo licitatório; e ausência de
análise quanto à execução contratual e respectivos
pagamentos.

Ao analisar os pedidos, a juíza entendeu que, neste
momento, não decidir sobre se recebe ou não a
denúncia, mas entendeu que existem pressupostos
gerais para decretação das medidas de cautela, ante
todos os documentos juntados aos autos e os indícios
de cometimento das irregularidades apontadas pelo
órgão ministerial em relação aos procedimentos
licitatórios questionados, passíveis, em tese, de
enquadramento como atos de improbidade
administrat iva .

"Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar e
determino a indisponibilidade dos bens dos réus
Camyla Jansen Pereira e W. de LA. V. Nunes - Eirelli -
EPP, no valor de R$ 812.500,17", decidiu. A Justiça
mandou ainda oficializar os cartórios, Detran e Banco
do Brasil sobre a decisão e mandou bloquear todas as
contas dos dois.

Eis a íntegra da decisão:

PROCESSO Nº.:  0800757-84.2021.8.10.0061
CLASSE:  AÇÃO CIV IL  DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA  (64) AUTOR: MINISTERIO
PUBLICO DO MARANHÃO REU: CAMYLA JANSEN
PEREIRA, W. DE LA V. NUNES- EIRELI - EPP
DECISÃO O Ministério Público do Estado do
Maranhão ingressou com ação civil pública por ato
de improbidade administrativa, em face de CAMYLA
JANSEN PEREIRIA e W. DE LA. V. NUNES - EIRELI -
EPP, imputando-lhes a prática de atos de improbidade
previstos no art. 10, incisos VIII e XI, e art. 11, ambos
da Lei nº. 8.429/92. Relatou, em síntese, que a ex-
Prefeita do Município de Cajari/MA e a empresa
requerida realizaram contratações mediante realização
irregular de procedimentos licitatórios. Informou que,
em relação ao pregão presencial nº. 006/2017,
verificou-se a ausência de justificativa para a
contratação emitida pela autoridade competente;
ausência de demonstração da existência de recursos
orçamentários em reais (R$); ausência de aprovação
do Termo de Referência pela autoridade competente;
publicidade insuficiente; assinatura no edital por quem
não detinha competência; adoção de critério de
julgamento prejudicial à Administração Pública;
indícios de 'montagem' do processo licitatório; e
ausência de análise quanto à execução contratual e
respectivos pagamentos. Já em relação ao pregão
presencial nº. 011/2017, verificou-se ausência de
justificativa para contratação emitida pela autoridade
competente; ausência de comprovação da existência
de recursos orçamentários em reais (R$); ausência de
aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente; publicidade ineficiente; assinatura no
edital por quem não detinha competência; adoção de
critério de julgamento prejudicial à Administração
Pública; indícios de 'montagem' do processo licitatório;
ausência de publicação resumida do instrumento de
contrato; e ausência de análise quanto à execução
contratual e respectivos pagamentos.

Informou ainda que foram requisitadas à Prefeitura de
Cajari a remessa das notas de empenho, ordens de
pagamento e bancárias, notas fiscais e de liquidação,
extratos bancários, termos de recebimento, relatório
fiscal do contrato e demais documentos pertinentes,
relativos aos contratos provenientes dos processos
licitatórios mencionados, o que só teria sido cumprido
após reiteração de expedientes expedidos por parte do
Ministério Público. Posteriormente, os autos foram
remitidos à Assessoria Técnica da Procuradoria Geral
de Justiça para análise, pelo que o Parquet identificou
as irregularidades apontadas. Diante desses fatos,
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pugnou, liminarmente, pela indisponibilidade dos bens
dos requeridos no importe de R$ 812.500,17
(oitocentos e doze mil e quinhentos reais e dezessete
centavos), para o fim de garantir o ressarcimento dos
danos causados ao Município de Cajari/MA, referente
à lesão ao erário. No mérito, requereu a condenação
do réu nas penas previstas no art. 12, incisos II e III da
Lei nº. 8.429/92. Vieram os autos conclusos. Era o que
cabia relatar. DECIDO. De início, registre-se que,
neste primeiro momento, não se está a discutir o
recebimento ou rejeição da peça inicial, visto que
ainda prescinde de not i f icação do réu para
manifestação, conforme dispõe o art. 17, §7º da Lei nº
8.429/92. A presente análise cinge-se tão somente à
apreciação do pedido de liminar constante na inicial.
No presente caso, o Ministério Público, sustentando
a existência de improbidade administrativa cometida
pe la  par te  ré ,  pugnou,  l im inarmente ,  pe la
indisponibilidade dos bens, a fim de garantir o
ressarcimento dos danos causados ao Município de
Cajari. Pois bem. Quanto aos pressupostos gerais
para decretação das medidas de cautela, verifico, em
juízo de cognição sumária, a demonstração da
probabilidade do direito invocado ( fumus boni iuris),
ante todos os documentos juntados aos autos e os
indícios de cometimento das irregular idades
apontadas pelo órgão ministerial em relação aos
procedimentos licitatórios questionados, passíveis, em
tese, de enquadramento como atos de improbidade
administrativa. Em relação ao perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora),
a doutrina majoritária, baseando-se no art. 37, §4º, da
Constituição Federal e art. 7º, da Num. 46767218 -
Pág. 2

Lei de Improbidade Administrativa, defende a
desnecessidade de comprovação de tal pressuposto,
quer seja porque a existência de perigo de dano está
implícita no próprio comando legal, quer seja porque
não se vislumbraria na medida uma típica tutela de
urgência, aproximando-se em maior escala à tutela de
evidência. Outrossim, para a decretação da
indisponibilidade de bens, reclama-se apenas a
demonstração da verossimilhança do direito invocado,
fundando-se em indícios da prática de ato de
improbidade (ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber;
ANDRADE, Landolfo. Interesses difusos e coletivos.
vol. 1. 10ª. ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: Método,
2020, p. 943-945). Nesse mesmo sentido é o
entendimento consolidado na 1ª Seção do Superior
Tribuna de Justiça: "(.) No caso da medida cautelar de
indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se
vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito
acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que
o periculum in mora não pe oriundo da intenção do
agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade
dos fatos e do montante do prejuízo causado ao
erário, o que atinge toda a coletividade. O próprio

legislador dispensa a demonstração do perigo de
dano, em vista da redação imperativa da constituição
Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade
(art. 7º)" (STJ - REsp 1.319.515/ES, 1ª Seção, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 22/08/2012).
Tal raciocínio também constou no julgamento do
Recurso Especial 1.366.721/BA, 1ª Seção, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Og
Fernandes, julgado em 26/02/2014, o qual fora
submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 701). Desta feita, entendo cabível o pedido de
indisponibilidade de bens, uma vez que se trata de
medida que visa à garantia de executoriedade no caso
de eventual imposição das sanções previstas na Lei
de Improbidade Administrativa e do pagamento do
valor da multa civil, além dos eventuais danos morais
oriundos do comportamento ímprobo do requerido,
sendo que, ao final da ação, poderá ser verificado sua
malversação, impondo-se sua devolução aos cofres
públicos. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar e
determino a indisponibilidade dos bens dos réus
CAMYLA JANSEN PEREIRA e W. DE LA V. NUNES -
EIRELI - EPP, no valor de R$ 812.500,17 (oitocentos e
doze mil e quinhentos reais e dezessete centavos).
Para tanto, a Secretaria Judicial deverá tomar as
seguintes providências: Oficie-se aos Cartórios de
Registros de Imóveis desta Comarca e os existentes
na Comarca da Ilha de São Luís (incluindo os termos
judiciários de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e
Raposa), informando-os da presente decisão acerca
da indisponibilidade dos bens do(s) réu(s), para que
tomem as providências cabíveis, efetuando-se as
averbações e registros necessários, com posterior
comunicação a este juízo; 2. Proceda-se ao bloqueio
de numerários em contas bancárias em nome do(s)
réu(s) por meio do sistema Sisbajud; 3. Oficie-se,
ainda, à Junta Comercial do Estado do Maranhão para
que informe a existência de ações, quotas ou
participações societárias de qualquer natureza em
nome do(s) réu(s), vedando o registro de qualquer
alienação; 4. Oficie-se ao DETRAN-MA para que
informe relação de veículos em nome do(s)
requerido(s), no prazo de 10 (dez) dias, e para que
não procedam à transferência de propriedade dos
bens; 5. Expedição de certidão dos feitos distribuídos
em nome do(s) réu(s) existentes nesta comarca.
Dando prosseguimento ao feito, somente após o
cumprimento da liminar, notifique-se a parte requerida
para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer
manifestação escrita quanto ao alegado na inicial,
podendo instruí-la com documentos. Intime-se o
Municíp io de Cajar i /MA, na pessoa de seu
representante legal, dando-lhe ciência da propositura
da presente ação e para, querendo, nela intervir na
qualidade de litisconsorte (art. 17, § 3º da Lei nº
8.429/92). Após o transcurso do prazo, com ou sem
manifestação por parte do réu, retornem os autos
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conclusos para fins de análise para recebimento ou
rejeição da inicial.

Odete Maria Pessoa Mota

Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Viana -

Site:
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Gaeco desarticula quadrilha envolvida em
lavagem de dinheiro no Maranhão e Piauí;

empresas eram usadas no esquema criminoso
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GILBERTO LIMA

Foi possível detectar movimentações de ativos dos

investigados que chegaram próximo aos R$ 90
milhões.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às

Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria

com o Gaeco do Piauí, Polícia Civil do Maranhão e
Instituto de Criminalística

de Timon deflagraram, na manhã desta quinta-feira,
10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção

com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em

Teresina-PI,  Timon e Caxias, no Maranhão .
Paralelamente e de forma art iculada,

as Superintendências da Polícia Federal nos dois
estados realizaram a Operação

Hesíodo, que tem alvos em comum com a Operação
Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,

mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro

sofisticado, com a utilização de empresas para o
escoamento dos valores

resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças

de automóveis, além de outras atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas

a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e

aquisição de imóveis, além de outros segmentos
empresariais. Essa manobra

financeira tinha a clara intenção de dificultar o
rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a

1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luis-MA,
que atua no processamento

e julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de

b e n s  m ó v e i s  e  i m ó v e i s  a v a l i a d o s  e m
aprox imadamente  R$  8  m i lhões ,  a lém de

bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações, foi

possível detectar movimentações de ativos dos
investigados que chegaram próximo

aos R$ 90 milhões.

Histórico

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu

informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a

notícia de que traficantes estariam solicitando
autorizações de registros de

arma de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí

desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate

às Organizações Criminosas do Maranhão, em 9 de

47



BLOG DO GILBERTO LIMA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

setembro do mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com

a Superintendência da Polícia Federal maranhense,
viabilizando a atividade de

hoje, enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a
operação Mormaço, atingindo em

cheio o patrimônio da organização criminosa.

Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/06/gaeco-

desarticula-quadrilha-envolvida.html
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Operação para combate de organização
criminosa é deflagrada em Caxias e Timon

(Notícias)
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Gláucio Ericeira

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão.

Pa ra le lamen te  e  de  f o rma  a r t i cu lada ,  as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Site:

https://www.glaucioericeira.com.br/2021/06/operacao-
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Operação combate organização criminosa
em Caxias, Timon e Teresina
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Juraci Filho

Ir para o conteúdo principal

Ir para o conteúdo secundário

Postado em: por: Juraci Filho - Deixe um Comentário!

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Fonte: MP
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Gaeco deflagra operação contra sistema de
lavagem de dinheiro no MA (Polícia)
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Luís Pablo

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

A Operação Mormaço resultou na prisão de cinco
pessoas, sendo duas prisões em flagrante e três
preventivas. Além disso, a operação, realizada em 28
endereços, apreendeu drogas, armas de fogo,
veículos de luxo, documentos falsos, dinheiro e muitos
equipamentos eletrônicos.

Todo o material apreendido será avaliado pelo Gaeco.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que

chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Site: https://luispablo.com.br/policia/2021/06/gaeco-
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Operação combate organização criminosa
em Caxias, Timon e Teresina
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O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon, iniciou, na manhã desta
quinta-feira (10), a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (PI), Timon e Caxias,
no Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois
Estados realizaram a Operação Hesíodo, que tem
alvos em comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luís (MA), que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em, aproximadamente, R$ 8 milhões, além
de bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações, foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$ 90 milhões.

Histórico

Em meados de 2020, o Gaeco do MP-MA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí

desencadeou a Operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao Gaeco (MA) iniciar a Operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/06/operacao-

combate-organizacao-criminosa.html
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Gaeco e PC do MA deflagram operação
paralela à PF contra lavagem de dinheiro
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O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Histórico

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí

desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Do CCOM-MPMA

Site: https://blogdominard.com.br/2021/06/gaeco-e-pc-
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Gaeco deflagra operação contra sistema de
lavagem de dinheiro no MA

 

BLOG DO PAULO ROBERTO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Paulo Roberto

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA), por
meio do Grupo de Atuação de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com o
Gaeco do Piauí, deflagrou na manhã desta quinta-feira
(10) a "Operação Mormaço", que tem como objetivo
desarticular uma facção com atuação interestadual no
Maranhão e Piauí.

Segundo o MP-MA, as investigações foram iniciadas
há cerca de um ano e mostraram que a organização
criminosa tem um sistema de lavagem de dinheiro
sofisticado, com a utilização de empresas para o
escoamento dos valores resultantes de negócios com
drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de
automóveis, além de outras atividades.

Ainda segundo o MP, por meio de alguns investigados
e de pessoas ligadas a eles, o dinheiro era aplicado
em agências de veículos, arenas esportivas e
aquisição de imóveis, além de outros segmentos
empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara
intenção de dificultar o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA determinou o sequestro de bens
móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$8
milhões, além de bloqueio de ativos financeiros
diversos.

Ainda conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal

maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Site: https://blogdopauloroberto.com.br/2021/06/gaeco-
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Gaeco deflagra operação contra sistema de
lavagem de dinheiro no MA

 

BLOG DO PAULO ROBERTO DA RÁDIO. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Paulo Roberto

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA), por
meio do Grupo de Atuação de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com o
Gaeco do Piauí, deflagrou na manhã desta quinta-feira
(10) a "Operação Mormaço", que tem como objetivo
desarticular uma facção com atuação interestadual no
Maranhão e Piauí.

Segundo o MP-MA, as investigações foram iniciadas
há cerca de um ano e mostraram que a organização
criminosa tem um sistema de lavagem de dinheiro
sofisticado, com a utilização de empresas para o
escoamento dos valores resultantes de negócios com
drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de
automóveis, além de outras atividades.

Ainda segundo o MP, por meio de alguns investigados
e de pessoas ligadas a eles, o dinheiro era aplicado
em agências de veículos, arenas esportivas e
aquisição de imóveis, além de outros segmentos
empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara
intenção de dificultar o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA determinou o sequestro de bens
móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$8
milhões, além de bloqueio de ativos financeiros
diversos.

Ainda conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal

maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Site: https://blogdopauloroberto.com.br/2021/06/gaeco-
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Judiciário condena acusados do roubo e
morte dos pais do deputado maranhense

Cléber Verde
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

O Poder Judiciário de Turiaçu julgou a ação penal do
crime de roubo e assassinato (latrocínio) do casal
Jesuíno Cordeiro Mendes e Maria da Graça Cordeiro
Mendes - pais do deputado federal Cléber Verde,
crime praticado em 14 de julho de 2020, na residência
das vítimas, na zona rural do município.

O juiz Gabriel Almeida de Caldas, titular da comarca,
decidiu, conforme os atos praticados por cada um dos
envolvidos no crime, pela condenação do ajudante de
pedreiro Daniel Paiva a 66 anos, dois meses e 14 dias
de reclusão; do pescador Eliselson Cardoso Paiva
("Beiço") a 41 anos, seis meses e 20 dias de reclusão
e do lavrador Jeferson Silva da Costa ("Nhonhongo") a
41 anos, seis meses e 20 dias de reclusão.

O acusado José Fernando Ferreira Nascimento
("Elétrico"), que deu carona a um dos acusados até um
local próximo da fazenda, foi absolvido por falta de
provas de seu conhecimento e participação no crime,
conforme parecer do Ministério Público. Já Fábio da
Conceição Cardoso ("Fabinho") apontado como o
mandante, foi morto "em confronto com a polícia",
segundo os autos.

O CRIME

O crime aconteceu no dia 14 de julho de 2020, às 14h,
na fazenda no Povoado Limão, zona rural do
Município de Turiaçu, quando oa cusados roubaram
dois revólveres, três espingardas, um relógio, uma
pulseira, dois celulares e R$ 4.000 e mataram os dois
idosos, com o uso de arma e punhal.

Em outro processo, mais três pessoas foram
envolvidas no crime: um suposto menor, que ficou na
função de vigia no local do crime e outros dois com
menoridade comprovada, que aguardavam em uma
canoa no rio que passa na fazenda, onde receberam
os objetos roubados no crime.

A DENÚNCIA

Na denúncia, recebida em 15 de setembro de 2020, o
Ministério Público atribuiu aos condenados a prática

dois crimes cometidos na forma do artigo 157 (roubo
mediante violência), parágrafo terceiro, combinado
com o artigo 70 (prática de dois ou mais crimes), do
Código Penal e, ainda, corrupção de menores , de
acordo com o artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 -
Estatuto da Criança e do Adolescente.

As provas anexadas ao inquérito policial incluíram
exames cadavéricos, documentos de apreensão de
arma, munição, objetos e parte do dinheiro roubados
das ví t imas,  a lém de depoimentos de se is
testemunhas de acusação e a confissão de réus.

Na sentença, o juiz de Turiaçu recomendou aos Paiva
o cumprimento da pena na Unidade Prisional de São
Luís e a Costa, no presídio Regional de Pinheiro.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/judiciar
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Operação combate organização criminosa
em Caxias, Timon e Teresina (Notícias)

 

BLOG EDUARDO RÊGO / TIMON / MA. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Eduardo Rego

O Grupo de Atuação Especialde Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa. As informações são do MPMA
.

Site: http://www.eduardorego.com.br/2021/06/operacao-

combate-organizacao-criminosa.html

57

http://www.eduardorego.com.br/2021/06/operacao-combate-organizacao-criminosa.html
http://www.eduardorego.com.br/2021/06/operacao-combate-organizacao-criminosa.html


Operação combate organização criminosa
com atuação em Timon, Caxias e Teresina

 

BLOG ELIAS LACERDA / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Elias Lacerda

Da assessoria do Ministério Público do Maranhão

Site: https://eliaslacerda.com/destaques/operacao-

combate-organizacao-criminosa-com-atuacao-em-timon-
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ACUSADOS DE MATAR OS PAIS DO
DEPUTADO FEDERAL CLÉBER VERDE

SÃO CONDENADOS A MAIS DE 40
ANOS DE PRISÃO

 

BLOG FALANDO SÉRIO BACABAL. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Maria da Graça e Jesuíno

Cordeiro foram mortos na fazenda onde moravam,
após um assalto.

Por G1 MA

O juiz Gabriel Almeida de

Caldas condenou os acusados de matar os idosos
Maria da Graça Cordeiro Mendes,

de 70 anos, e Jesuíno Cordeiro Mendes, que foram
assassinados na fazenda onde

moravam, no povoado Limão, no município de Turiaçu,
a 154 km de São Luís.

O ajudante de pedreiro

Daniel Paiva foi condenado a 66 anos, dois meses e
14 dias de reclusão; do

pescador Eliselson Cardoso Paiva ("Beiço") a 41 anos,
seis meses e 20 dias de

reclusão. Já o lavrador Jeferson Silva da Costa
("Nhonhongo") foi condenado a

41 anos, seis meses e 20 dias de reclusão.

O acusado José Fernando

Ferreira Nascimento ("Elétrico"), que deu carona a um
dos acusados até um local

próximo da fazenda, foi absolvido por falta de provas.
Já Fábio da Conceição

Cardoso ("Fabinho") apontado como o mandante, foi
morto em confronto com a

polícia.

De acordo com os promotores

de Justiça Reinaldo Campos, Frederico Bianchini e
Igor Adriano Trinta, que

acompanharam o caso,  os acusados foram
denunciados pelos cr imes de la t rocín io e

tortura.

Segundo os promotores, o

grupo torturou Maria das Graças Cordeiro Mendes
para que ela dissesse onde

estavam os bens do casal e a arma de fogo que havia
na casa para defesa

pessoal. Consta nas investigações que, apesar de
Maria das Graças ter dito aos

criminosos onde estavam os bens, eles continuaram
as agressões verbais e

corporais contra a idosa.

"Aconteceram diversas

agressões, diversos golpes. Ela, prontamente, falou
que os bens estavam no

quarto do casal. Mesmo assim, drogados, a agrediram
bastante e a idosa ficou

ainda um tempo agonizando", contou o promotor de
Justiça Frederico Bianchini.

Site:
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Câmara de Rosário sob investigação do MP
por suposta licitação irregular

 

BLOG GILBERTO LEDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rosário está
na mira do Ministério Público, pois existem fortes
suspeitas que houve prática de licitações irregulares.

De acordo com denúncias encaminhadas ao
Ministério Público, um homem identificado apenas
como "Joaquim" tem assumido a função de pregoeiro
da Comissão de Licitação da Câmara de Vereadores
de Rosário.

Em imagens encaminhadas ao Ministério Público é
possível notar a presença do Joaquim numa sessão
licitatória.

De acordo com o regimento interno da Câmara de
Vereadores de Rosário, a equipe de apoio da
Comissão de Licitação do parlamento deve ser
composta por servidores e jamais por pessoas alheias
ao serviço público.

A sessão do pregão presencial da licitação 005/2021 é
uma prova que algo muito estranho está ocorrendo na
Câmara Municipal de Rosário.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/06/10/camara-de-
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MORMAÇO - Operação combate
organização criminosa em Caxias, Timon e

Teresina
 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em

Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Site: https://horaextra.slz.br/2021/06/10/mormaco-

operacao-combate-organizacao-criminosa-em-caxias-
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Caxias e Timon são alvos de operações da
PF e GAECO

 

BLOG JORGE ARAGÃO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

As cidades de Caxias e Timon, ambas no Maranhão,
foram alvos de duas operações na manhã desta
quinta-feira (10). Foram realizadas uma operação pela
Polícia Federal e outra pelo Ministério Público,
através do GAECO.

A PF deflagrou a Operação "Hesíodo", com o objetivo
de desarticular facção criminosa com ramificação em
vários estados da federação, inclusive no estado do
Maranhão, responsável por tráfico de armas, drogas,
crimes violentos e lavagem de dinheiro.

A investigação faz parte do desdobramento de um
inquérito policial instaurado inicialmente para
investigar grupos criminosos com envolvimento em
roubos cont ra  ins t i tu ições  f inance i ras  e  a
transportadoras de cargas no interior maranhense.

Durante o transcorrer das investigações, revelou-se de
forma incisiva a existência, em algumas regiões do
interior do Maranhão, de pessoas ligadas a facção
criminosa com atuação em âmbito nacional, sendo
angariados indícios para acreditar que os investigados
possam estar integrados àquela facção criminosa, ou,
ao menos, estar auxiliando em suas atividades ilícitas,
especificamente dentro de células criminosas atuantes
em determinadas cidades como Caxias/MA e
Timon/MA.

Os investigados teriam tarefas bem definidas dentro
do grupo criminoso, alguns com a incumbência de
serem o braço armado do grupo, realizando cobranças
de dívidas, outros por realizarem a venda de drogas e
armas e alguns por serem operadores financeiros para
lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal representou judicialmente perante o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São
Luís/MA, especializada em crimes praticados por
organizações criminosas, tendo sido deferidos 24
mandados de busca e apreensão, 14 mandados de
prisão temporária, além de constrição patrimonial.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de
Caxias/MA, Timon/MA e Teresina/PI.

GAEC0 - Já o Grupo de Atuação Especial de Combate
às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério

Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram a Operação
Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO - Em meados de 2020, o Gaeco do
MPMA remeteu informações à Superintendência da
Polícia Federal em Teresina, repassando a notícia de
que traficantes estariam solicitando autorizações de
registros de arma de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.
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Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Site:

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/06/10/caxia

s-e-timon-sao-alvos-de-operacoes-da-pf-e-gaeco/
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Operação do Gaeco e Polícia Civil combate
organização criminosa no Maranhão

(Operação Mormaço)
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O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luís-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$ 90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma

de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.

Site: https://luiscardoso.com.br/operacao-

mormaco/2021/06/operacao-do-gaeco-e-policia-civil-

combate-organizacao-criminosa-no-maranhao/
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GAECO desarticula quadrilha que atuava em
Caxias, Timon e Teresina; grupo teria lavado

cerca de R$ 90 milhões
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Maldine Vieira

O Grupo de Atuação Especialde Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em

Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Site:

https://www.maldinevieira.com.br/poder/2021/06/10/gaec

o-desarticula-quadrilha-que-atuava-em-caxias-timon-e-

teresina-grupo-teria-lavado-cerca-de-r-90-milhoes/
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Gaeco faz operação contra organização
criminosa no Maranhão
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O Grupo de Atuação Especialde Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí

desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

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

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/06/gaeco-faz-

operacao-contra-organizacao-criminosa-no-maranhao/
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Mulheres denunciam pastor por crimes
sexuais em igreja
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O Informante

Ao menos quatro mulheres denunciam o pastor
Joaquim Gonçalves Silva, de 85 anos, por abuso e
importunação sexual. Ao portal G1, as vítimas
contaram que os casos aconteceram entre os anos de
2002 e 2021, durante atendimentos com ele dentro da
própria igreja, em Goiânia. Os casos foram registrados
na Polícia Civil.

A defesa do pastor nega as acusações e afirma que
elas fazem parte de uma tentativa de retirar o religioso
do comando da igreja. "É um barulho de uma família
que busca derrubar o pastor, mas não vão conseguir,
ou seja, não são verdadeiros", afirmou o advogado
Osemar Nazareno Ribeiro.

O G1 também entrou em contato com a Igreja
Tabernáculo da Fé, instituição de responsabilidade do
pastor e onde ocorreram os assédios, segundo as
vítimas, mas as ligações não foram atendidas até a
última atualização desta reportagem.

Segundo as mulheres, que preferiram não se
identificar, os abusos aconteceram em momentos de
fragilidade, quando elas foram pedir conselhos ao
religioso. Elas afirmam ainda que, após terem sido
abusadas, foram chantageadas a não contar para
ninguém ou seriam "amaldiçoadas".

No caso mais recente, uma adolescente de 17 anos
relata, em um vídeo publicado nas redes sociais, que,
no dia 6 de janeiro de 2021, o pastor chegou a beijá-la
quando ela esteve em seu escritório pedindo ajuda
sobre o seu casamento, que estava em crise.

"Fui pedir conselhos depois de ter problemas no meu
relacionamento. Foi quando ele colocou a mão no meu
corpo e me deu um beijo. Passou a mão pelos meus
seios e desceu até embaixo, quando eu o interrompi.
Eu fiquei em choque, nunca na vida eu esperei isso
dele", contou.

Com medo dos julgamentos que poderia receber de
membros da igreja, a adolescente relata que só teve
coragem de denunciar os abusos que sofreu três
meses depois do ocorrido, quando ficou sabendo que
outras mulheres tinham passado pelo mesmo que ela.

"Não é uma coisa que eu me orgulho de falar, porque

é horrível você considerar a pessoa como um pai, que
era como eu o considerava, e a pessoa aproveitar de
você em um momento de fragilidade para fazer uma
coisa dessa", afirmou.

Após ser encorajada a denunciar, a adolescente
registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de
Goiânia, no dia 26 de março deste ano. Em nota, a
Polícia Civil informou que o caso está sendo
investigado e que testemunhas já começaram a ser
ouvidas. Como o fato está relacionado a uma menor
de idade, a investigação corre em segredo de Justiça.

Outras vítimas

Outro dois casos que também foram registrados na
corporação, um no dia 2 de fevereiro de 2021 e outro
no dia 29 de abril do mesmo ano, dessa vez na
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
(Deam), são de duas mulheres, de 37 e 40 anos, que
afirmam terem sido abusadas pelo pastor, uma em
2015 e outra em 2018. Uma delas relata que o abuso
aconteceu quando, assim como o da adolescente, foi
pedir ajuda ao religioso.

"Foi quando meu irmão morreu e eu terminei um
relacionamento. Eu via nele a figura de um pai e,
então, decidi pedir ajuda. Fui no escritório dele, estava
só nós dois e, depois da conversa, ele me deu um
abraço, me apertou muito, começou a beijar meu rosto
e veio para beijar minha boca, quando eu virei",
afirmou.

Antes delas, houve outra denúncia na Polícia Civil,
registra no dia 28 de janeiro deste ano, por uma
mulher de 46 anos. Ela relata ter sido abusada por
diversas vezes entre os anos de 2002 e 2006. Ao G1,
ela contou que permaneceu em silêncio por todo esse
tempo porque tinha medo de que ela ou sua família
fosse prejudicada.

"Eu fazia trabalhos voluntários na igreja e amava,
porque aquela era minha missão. No começo, ele dizia
que, se eu contasse para alguém, iria me tirar da
igreja, do trabalho. Depois, quando contei para minha
família, ele mandou um aviso, pelo meu irmão, que
alguém iria machucar eu, meu marido e meu filho,
caso eu o denunciasse", contou.

67



BLOG O INFORMANTE / SÃO LUÍS  / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Sobre esses três últimos casos, a Polícia Civil
informou que "não foi dado prosseguimento por
impossibilidade jurídica". A delegada Cássia Sertão
explica que os casos prescreveram porque não foram
registrados dentro do tempo hábil para abrir uma
investigação. No entanto, ela afirma que o relato
dessas vítimas pode contribuir para a investigação do
caso em curso na DPCA.

"Elas registraram a ocorrência e foram avisadas de
que, não havendo a representação criminal, não tinha
como a polícia investigar os fatos (.). A fala dessas
mulheres fortalece a fala da menor de idade, que não
prescreveu", afirmou.

No entanto, segundo as próprias vítimas, uma
investigação foi aberta pelo Ministério Público de
Goiás (MP-GO), por meio do promotor de Justiça
Joel Pacíf ico de Vasconcelos, que apura as
denúncias.

O G1 so l ic i tou mais  in formações sobre as
investigações ao MP-GO, mas o órgão informou
apenas que investiga o caso e não deu mais detalhes.

(G1)

Site: https://oinformante.blog.br/notas/mulheres-

denunciam-pastor-por-crimes-sexuais-em-igreja/
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Operação no MA e PI resulta em cinco
prisões e apreensão de carros de luxo,
drogas, armas, dinheiro e eletrônicos
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O Informante

Cinco prisões e apreensão de drogas, armas de fogo,
veículos de luxo, documentos falsos, dinheiro e
equipamentos eletrônicos em 28 endereços é o
resultado, até agora, da Operação Mormaço,
desencadeada, na manhã desta quinta-feira, 10, nas
cidades de Teresina (PI), Caxias e Timon (MA), pelo
Grupo de Atuação Especial  no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas nas três cidades. Paralelamente e de
forma articulada, as Superintendências da Polícia
Federal nos dois estados realizaram a Operação
Hesíodo, que tem alvos em comum com a Operação
Mormaço.

A Operação Mormaço resultou na prisão de cinco
pessoas, sendo duas prisões em flagrante e três
preventivas. Além disso, foram apreendidos, em 28
endereços, veículos de luxo, drogas, armas de fogo,
documentos falsos, dinheiro e muitos equipamentos
eletrônicos. Todo o material apreendido será avaliado
pelo Gaeco.

Sistema de lavagem sofisticado - Iniciadas há cerca de
um ano, as invest igações mostraram que a
organização criminosa tem um sistema de lavagem de
dinheiro sofisticado, com a utilização de empresas
para o escoamento dos valores resultantes de
negócios com drogas ilícitas, armas de fogos, veículos
e peças de automóveis, além de outras atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário

de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Histórico - Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA
remeteu informações à Superintendência da Polícia
Federal em Teresina, repassando a notícia de que
traficantes estariam solicitando autorizações de
registros de arma de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa. (Com CCOM-MPMA).

Site: https://oinformante.blog.br/notas/operacao-no-ma-

e-pi-resulta-em-cinco-prisao-e-apreensao-de-carros-de-

luxo-drogas-armas-dinheiro-e-equipamentos-

eletronicos/
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Gaeco deflagra operação contra sistema de
lavagem de dinheiro no MA

 

BLOG PAULO ROBERTO. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Paulo Roberto

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA), por
meio do Grupo de Atuação de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com o
Gaeco do Piauí, deflagrou na manhã desta quinta-feira
(10) a "Operação Mormaço", que tem como objetivo
desarticular uma facção com atuação interestadual no
Maranhão e Piauí.

Segundo o MP-MA, as investigações foram iniciadas
há cerca de um ano e mostraram que a organização
criminosa tem um sistema de lavagem de dinheiro
sofisticado, com a utilização de empresas para o
escoamento dos valores resultantes de negócios com
drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de
automóveis, além de outras atividades.

Ainda segundo o MP, por meio de alguns investigados
e de pessoas ligadas a eles, o dinheiro era aplicado
em agências de veículos, arenas esportivas e
aquisição de imóveis, além de outros segmentos
empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara
intenção de dificultar o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA determinou o sequestro de bens
móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$8
milhões, além de bloqueio de ativos financeiros
diversos.

Ainda conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal

maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o património da
organização criminosa.

Site: https://blogdopauloroberto.com.br/2021/06/gaeco-

deflagra-operacao-contra-sistema-de-lavagem-de-

dinheiro-no-ma/
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Operação combate organização criminosa
em Caxias, Timon e Teresina
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williamarinho

O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Redação: CCOM-MPMA

williamarinho Nenhum comentário
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PLEBISCITO JA

PREFEITO LÉO CUNHA REUNIU-SE COM O
SECRETÁRIO DA SICED.

Na manhã dessa segunda-feira (24), o prefeito Léo
Cunha na companhia do Deputado Estadual Antônio
Pereira (DEM) e do presidente da câmara ...

Claudia batista quer contratação de mulheres vitimas
de violencia domestica

Como autora da Lei de Incentivo à Contratação de
Mulheres Vítimas de Violência  Doméstica,a
vereadora Claudia Batista realizou no Calçadão d...

Agravamento da pandemia no Maranhão é discutido
em reunião no Palácio dos Leões

O Ministério Público do Maranhão participou da
reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 27, no
Palácio dos Leões, sede do Governo do E...
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Hildo Rocha defende projeto que impulsiona a
economia e gera empregos

O deputado Hildo Rocha trabalhou em defesa da
aprovação da proposta que torna permanente o
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e...

Com 60 mulheres atendidas em abril, CRAM é entrada
para acolhimento à mulher

ENFRENTAMENTO Além da proteção, a equipe
técnica do Centro busca entender as situações
socioeconômica, jurídica e psicológica da mulher as...

Carloto Júnior

Papo Esportivo - Quinta-feira (10/06/2021)

Há 3 horas
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Homem é preso por manter adolescente e crianças em
carcere privado é mais tratos.

Há um dia
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Sidney Rodrigues - ASSIMP Foto - Fábio Barbosa O
vereador Chiquim da Diferro disse na Tribuna na
manhã desta quarta, 09, que a oposição to...
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williamarinho

MPMA pede cumprimento de sentença e bloqueio de
verbas contra gestores do Executivo e Legislativo por
falta de transparência

williamarinho Nenhum comentário

Também foi requerida a aplicação de nova multa,
porque Executivo e Legislativo não alimentam portais

O Ministério Público do Maranhão pediu que a
Justiça execute a sentença proferida que obriga o
Município de Carolina e a Câmara de Vereadores a
alimentar os portais de transparência pública. O
pedido foi feito pelo promotor de justiça de Carolina,
Marco Túlio Lopes, no dia 28 de maio. A petição foi
motivada porque, mesmo após decisão judicial, o
Executivo e o Legislat ivo não cumpriram as
determinações.

O promotor de justiça de Carolina explica que,
embora os entes mantenham um portal destinado à
t ranspa rênc ia ,  as  i n fo rmações  não  es tão
satisfatoriamente disponíveis para a sociedade, como
preceitua, entre outras, a Lei de Acesso à Informação
(nº 12.527/2011).

O Ministér io Públ ico  constatou também a
inexistência de um Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC), que forneça canal para que os cidadãos possam
fazer requerimentos diversos, inclusive de informações
financeiro-orçamentárias vinculadas por lei, o que
dificulta o controle da legitimidade dos atos e decisões
administrativas do Poder Público.

De acordo com a legis lação, os porta is de
transparência devem atender a alguns requisitos,
como informar sobre licitações que estão abertas ou
em andamento e as já realizadas; compras diretas
feitas pelo poder público; contratos e convênios
celebrados; custos com passagens e diárias
concedidas; gastos com folhas de pagamento,
detalhando inclusive a relação de servidores efetivos e
de cargos de confiança, dentre outros.

Após Ação Civil Pública protocolada em 2 de agosto
de 2016, a Justiça deferiu em caráter liminar o pedido
do Ministério Público, dando, à época, o prazo de 60
dias para que o Município de Carolina e a Câmara de
Vereadores implantassem o portal da transparência e
disponibilizassem com regularidade as informações
necessárias.

O descumprimento desta cláusula implicaria multa
diária de R$ 5 mil, limitada a 15 dias, aplicada ao
prefeito Erivelton Teixeira Neves e à presidente da
Câmara. A decisão foi proferida no mesmo ano. No
entanto, os Poderes ainda não atenderam às
determinações.

PEDIDOS

Diante dos fatos, o Ministério Público do Maranhão
pede que a Justiça determine o cumprimento imediato
da sentença e cite os demandados para comprovarem
a adoção de medidas que garantam a transparência
pública.

A petição requer ainda que a Justiça estabeleça nova
multa a ser aplicada em caráter pessoal ao prefeito
Erivaldo Teixeira e à presidente da Câmara, Luciane
Martins da Silva, em caso de novo descumprimento.
Como forma de obrigar o cumprimento da sentença, o
Ministério Público também pede o bloqueio das
contas públicas do Município e da Câmara de
Vereadores no valor de R$ 250 mil, desde que estas
verbas não estejam vinculadas ao custeio de direitos e
garantias fundamentais, como educação, saúde e
saneamento básico.

O MPMA requer ainda o bloqueio pessoal de bens do
prefeito e da presidente da Câmara que incluem as
contas bancárias, veículos, imóveis, cartórios de
imóveis, indisponibilidade de bovinos, dentre outros,
no valor de R$ 75 mil relativos à multa. Este bloqueio
incide juros de 1% e atualização monetária, sendo a
multa destinada ao Fundo Municipal da Criança e
Adolescente.

Caso não sejam tomadas as medidas para o
cumprimento da decisão judicial, o Ministério Público
pede que a Justiça determine o afastamento dos
chefes dos Poderes Executivo e Legislativo de
Carolina por 180 dias. O promotor de justiça Marco
Túlio Lopes destaca que a medida se faz necessária
para resguardar os direitos constitucionais em questão
e atende ao que estabelece a Lei de Improbidade
Administrativa.

"A participação popular possibilita o planejamento e a
efetiva fiscalização dos atos de gestão fiscal,
conferindo-lhes legitimidade. Não há razão para, em
um Estado Democrático de Direito, ocultar dos
cidadãos assuntos de natureza pública. Portanto, há a
necessidade de instrumentos que garantam a
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transparência de gestão, disponibilizando informações
sem a necessidade de prévia requisição (de ofício pela
administração pública)", ressalta o membro do MPMA.

Redação: Iane Carolina (CCOM-MPMA)
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PREFEITO LÉO CUNHA REUNIU-SE COM O
SECRETÁRIO DA SICED.

Na manhã dessa segunda-feira (24), o prefeito Léo
Cunha na companhia do Deputado Estadual Antônio
Pereira (DEM) e do presidente da câmara ...

Claudia batista quer contratação de mulheres vitimas
de violencia domestica

Como autora da Lei de Incentivo à Contratação de
Mulheres Vítimas de Violência  Doméstica,a
vereadora Claudia Batista realizou no Calçadão d...

Agravamento da pandemia no Maranhão é discutido
em reunião no Palácio dos Leões

O Ministério Público do Maranhão participou da
reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 27, no
Palácio dos Leões, sede do Governo do E...

Hildo Rocha defende projeto que impulsiona a
economia e gera empregos

O deputado Hildo Rocha trabalhou em defesa da
aprovação da proposta que torna permanente o
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e...

Com 60 mulheres atendidas em abril, CRAM é entrada
para acolhimento à mulher

ENFRENTAMENTO Além da proteção, a equipe
técnica do Centro busca entender as situações
socioeconômica, jurídica e psicológica da mulher as...

Carloto Júnior
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Há 3 horas
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Há um dia
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Operação combate organização criminosa
em Caxias, Timon e Teresina
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O Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, em parceria com o Gaeco do
Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon deflagraram, na manhã desta
quinta-feira, 10, a Operação Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO

Em meados de 2020, o Gaeco do MPMA remeteu
informações à Superintendência da Polícia Federal em
Teresina, repassando a notícia de que traficantes
estariam solicitando autorizações de registros de arma
de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí

desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Redação: CCOM-MPMA
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Caxias e Timon são alvos de operações da
PF e GAECO
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As cidades de Caxias e Timon, ambas no Maranhão,
foram alvos de duas operações na manhã desta
quinta-feira (10). Foram realizadas uma operação pela
Polícia Federal e outra pelo Ministério Público,
através do GAECO.

A PF deflagrou a Operação "Hesíodo", com o objetivo
de desarticular facção criminosa com ramificação em
vários estados da federação, inclusive no estado do
Maranhão, responsável por tráfico de armas, drogas,
crimes violentos e lavagem de dinheiro.

A investigação faz parte do desdobramento de um
inquérito policial instaurado inicialmente para
investigar grupos criminosos com envolvimento em
roubos cont ra  ins t i tu ições  f inance i ras  e  a
transportadoras de cargas no interior maranhense.

Durante o transcorrer das investigações, revelou-se de
forma incisiva a existência, em algumas regiões do
interior do Maranhão, de pessoas ligadas a facção
criminosa com atuação em âmbito nacional, sendo
angariados indícios para acreditar que os investigados
possam estar integrados àquela facção criminosa, ou,
ao menos, estar auxiliando em suas atividades ilícitas,
especificamente dentro de células criminosas atuantes
em determinadas cidades como Caxias/MA e
Timon/MA.

Os investigados teriam tarefas bem definidas dentro
do grupo criminoso, alguns com a incumbência de
serem o braço armado do grupo, realizando cobranças
de dívidas, outros por realizarem a venda de drogas e
armas e alguns por serem operadores financeiros para
lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal representou judicialmente perante o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São
Luís/MA, especializada em crimes praticados por
organizações criminosas, tendo sido deferidos 24
mandados de busca e apreensão, 14 mandados de
prisão temporária, além de constrição patrimonial.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de
Caxias/MA, Timon/MA e Teresina/PI.

GAECO - Já o Grupo de Atuação Especial de
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do
Ministério Público do Maranhão, em parceria com o
Gaeco do Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto

de Criminalística de Timon deflagraram a Operação
Mormaço.

O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina-PI, Timon e Caxias, no
Maranhão. Paralelamente e de forma articulada, as
Superintendências da Polícia Federal nos dois estados
realizaram a Operação Hesíodo, que tem alvos em
comum com a Operação Mormaço.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano,
mostraram que a organização criminosa tem um
sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a
utilização de empresas para o escoamento dos valores
resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de
fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas
a eles, o dinheiro era aplicado em agências de
veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis,
além de outros segmentos empresariais. Essa
manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar
o rastreamento dos valores.

Após Representação formulada pelo Gaeco
maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário
de São Luis-MA, que atua no processamento e
julgamento dos crimes de organizações criminosas,
determinou o sequestro de bens móveis e imóveis
avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de
bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda
conforme as investigações foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.

HISTÓRICO - Em meados de 2020, o Gaeco do
MPMA remeteu informações à Superintendência da
Polícia Federal em Teresina, repassando a notícia de
que traficantes estariam solicitando autorizações de
registros de arma de fogo na capital piauiense.

A partir daí, a Superintendência Regional do Piauí
desencadeou a operação Integração I, com o Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas do Maranhão, em 9 de setembro do
mesmo ano.

Em seguida, os dados colhidos foram compartilhados
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com a Super intendência da Pol íc ia Federal
maranhense, viabilizando a atividade de hoje,
enquanto coube ao GAECO-MA deflagrar a operação
Mormaço, atingindo em cheio o patrimônio da
organização criminosa.

Site: https://www.imaranhao360.com.br/2021/06/caxias-e-

timon-sao-alvos-de-operacoes.html
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Juiz condena os assassinos do casal de idosos
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/10/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.06.46-07.12.45-1623327637.mp4
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MP investiga facção criminosa que atua no
PI e MA

 

TV CLUBE / AF. GLOBO / PI - PITV 1ª EDIÇÃO. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/10/TVCLUBEAFGLO

BOPI-12.31.15-12.32.10-1623341957.mp4
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MPMA deflagou Operação Mormaço com
objetivo desarticular uma operação

criminosa
 

TV CLUBE / AF. GLOBO / PI - BOM DIA PIAUÍ. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/10/TVCLUBEAFGLO

BOPI-08.11.49-08.12.52-1623323986.mp4
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Polícia Federal deflagra operação para
desarticular facção criminosa

 

TV CLUBE / AF. GLOBO / PI - PITV 1ª EDIÇÃO. Qui, 10 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/10/TVCLUBEAFGLO

BOPI-12.27.06-12.31.25-1623341913.mp4
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Operação combate pornografia infantil em
18 estados brasileiros e mais cinco países

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 05. Qui, 10 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

A Superintendência Especial de Investigação Criminal
(Seic) cumpriu, nessa quarta-feira (9), em São Luís,
dois mandados de busca e apreensão nos bairros
Caratatiua e Vinhais, como parte da "Operação Luz na
Infância 8". O delegado Ordilardo Muniz, responsável
pe lo  Depar tamento  de  Combate  a  Cr imes
Tecnológicos (DCCT), da Seic, informou que foram
apreendidos aparelhos eletrônicos, por suspeita de
armazenamento de pornografia infantil.

A ação, promovida pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP), combate crimes de
abuso e exploração sexual praticados na internet
contra crianças e adolescentes. Ao todo, deveriam ser
cumpridos 176 mandados de busca e apreensão, em
18 estados brasileiros e em cinco países.Na capital
maranhense, os mandados de busca e apreensão
foram realizados em residências, resultando na
apreensão de um notebook, um tablet e um celular.

"O crime de armazenamento de pornografia infantil
deve ser comprovado por meio de perícia. Dando
laudo que tem armazenamento desses conteúdos
ilícitos, nos aparelhos apreendidos, os donos dos
equipamentos responderão na Justiça pelos crimes
cometidos", informou Ordilardo Muniz.

No Brasil, a operação foi realizada pela Polícia Civil de
18 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito
Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do
Norte, Alagoas, Piauí, Bahia, Maranhão, Rio Grande
do Sul e Amazonas, além de agentes de aplicação da
lei dos países envolvidos. Em outros países:
Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e
Equador.

BALANÇO DAS OPERAÇÕES Em suas sete edições
anteriores, realizadas entre 2017 e 2020, a 'Luz na
Infância' já cumpriu mais de 1.450 mandados de busca
e apreensão e prendeu cerca de 700 suspeitos de
praticarem crimes cibernéticos de abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil
e nos países participantes da ação.

Resultado das edições anteriores da operação

Luz na Infância 1: 20 de outubro de 2017.

Foram cumpridos 157 mandados de busca e

apreensão de computadores e arquivos digitais. Foram
presas 108 pessoas.

Luz na Infância 2: 17 de maio de 2018.

As Polícias Civis dos Estados cumpriram 579
mandados de busca, resultando na prisão de 251
pessoas.

Luz na Infância 3: 22 de novembro de 2018. Operação
def lagrada no Brasi l  e na Argent ina com o
cumprimento de 110 mandados de busca, resultando
na prisão de 46 pessoas.

Luz na Infância 4: 28 de março de 2019.

Operação deflagrada em 26 estados e no Distrito
Federal resultou no cumprimento de 266 mandados e
141 pessoas presas.

Luz na Infância 5: 04 de setembro de 2019. Operação
deflagrada em 14 estados e do Distrito Federal, além
dos Estados Unidos, Paraguai, Chile, Panamá,
Equador e El  Salvador.  A ação resul tou no
cumprimento de 105 mandados e 51 pessoas presas.

Luz na Infância 6: 18 de fevereiro de 2020. Operação
envolveu policiais civis de 12 estados, além dos
Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá.
Foram cumpridos no Brasil e nos quatro países 112
mandados de busca e apreensão.

Luz na Infância 7: 6 de novembro de 2020. Operação
envolveu policiais civis de 12 estados, além dos
Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Panamá.
Foram cumpridos no Brasil e nos quatro países 136
mandados de busca e apreensão.
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Maranhão sobe mais de 10 posições no
ranking nacional da vacinação

 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 10 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

SÃO LUÍS - De acordo com o 'vacinômetro' divulgado
pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, o Maranhão
já ocupa a 13ª colocação entre os estados brasileiros
que mais aplicaram pelo menos a primeira dose de
imunizantes contra o coronavírus.

O sucesso da vacinação contra a Covid-19 na capital
maranhense

Maranhão recebe novo lote de vacinas AstraZeneca
com 113 mil doses do imunizante?

Eduardo Braide anuncia chegada de vacina da
Janssen, de dose única, a São Luís?

Segundo levantamento divulgado pelo jornal Folha de
S. Paulo e atualizado às 20h15 dessa terça-feira (8), o
Estado já aplicou a primeira dose da vacina em 29,7%
de sua população adulta, colocando o Maranhão 11
posições acima no ranking nacional da vacinação
contra a Covid-19, já que há exatamente dois meses,
o estado ocupava a 24ª posição, com 10,5% das
pessoas com mais de 18 anos de idade inoculadas
com a dose inicial. Contabilizando os números da
primeira e segunda dose, o estado já ultrapassou a
marca de 2 milhões de doses aplicadas contra a
Covid-19.

No último final de semana, foi realizado o Arraial da
Vacinação, projeto da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), em parceria com a Secretaria de Estado da
Cultura (Secma), que reuniu grupos culturais
maranhenses em um intenso mutirão de vacinação
que atravessou a madrugada de sábado (5) para o
domingo (6), em um shopping no município de São
José de Ribamar. Durante a ação, 5 mil pessoas, com
idade a partir de 38 anos, foram vacinadas em 28
horas ininterruptas de evento.

Vacinação em massa

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB),
anunciou nessa quarta-feira (9), a realização de um
novo Arraial da Vacinação, também no shopping
localizado em São José de Ribamar. De acordo com
Dino, serão 41 horas ininterruptas de vacinação. A
ação terá início às 19h desta sexta-feira (11) e vai até
às 12h de domingo (13).

Também neste fim de semana o Arraial da Vacinação

estará na cidade de Timon , no sul do Maranhão. A
proposta é dar velocidade à cobertura vacinal para
pessoas com 50 anos ou mais e valorizar os artistas
locais da região, duramente penalizados com o
cancelamento das festas juninas pelo segundo ano
seguido.

Novo lote de vacina

Nessa quarta-feira (9), chegou ao Maranhão um novo
lote com 113 mil doses da vacina AstraZeneca , para
dar continuidade à imunização dos grupos prioritários
no Estado.

De acordo com o técnico do departamento de controle
das doenças imunopreveníveis da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), Saulo Ribeiro, esses
imunizantes serão destinados aos municípios para a
aplicação da primeira dose.

Coronavírus no Maranhão

De acordo com o último boletim epidemiológico
divulgado pela SES, nessa quarta-feira, o Maranhão
tem 8.400 mortes e 297.678 casos confirmados da
Covid -19  .  De acordo com a  SES,  fo ram
contabilizados 35 óbitos e 1.330 pessoas infectadas
pelo coronavírus nas últimas 24 horas no Estado,
sendo 136 na Grande Ilha de São Luís, 86 em
Imperatriz e 1.108 nos demais municípios. A taxa de
letalidade da doença no Maranhão, por sua vez, está
em 2,82%.

Site: https://imirante.com/sao-

luis/noticias/2021/06/10/maranhao-sobe-mais-de-10-

posicoes-no-ranking-nacional-da-vacinacao.shtml
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Polícia Civil apresenta resultados para
combater crime cibernético contra crianças e

adolescentes
 

O QUARTO PODER ONLINE / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA. Qui, 10 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Cumprimento de mandados de busca e apreensão de
material e equipamentos contendo pornografia infantil
é parte dos resultados da operação 'Luz na Infância 8',
executada no Maranhão. Nesta quarta-feira (9), um
balanço da ação foi apresentado. O trabalho no estado
foi conduzido pela Superintendência Especial de
Investigação Criminal (Seic).

A operação 'Luz na Infância 8' teve abrangência
internacional e foco no combate a crimes de abuso e
exploração sexual praticados na internet contra
crianças e adolescentes. No Brasil, a operação foi
executada em vários estados, motivada por ação do
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

O titular da Seic, delegado Ederson Martins, destacou
a atuação da polícia maranhense na operação
internacional. "Este trabalho integra uma mobilização
nacional e, no Maranhão, tivemos alvos monitorados
em São Luís. Foram realizadas ainda buscas e
apreensões", ressaltou o delegado. Na ação, a Seic
apreendeu computadores e notebook e cumpriu
mandados de busca e apreensão, todos na capital.

As investigações no Maranhão prosseguem, para
identificar um suspeito, que não foi localizado, e para
análise dos materiais apreendidos. O delegado
Ederson Martins destaca que os envolvidos estão sob
monitoramento. "Como não há mandados de prisão,
estamos coletando as evidências e analisando os
materiais, para relacionar suspeitos e provas", frisa.
Participaram da operação, equipes do Departamento
de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT) e do
Grupo de Resposta Tática (GRT), ambos órgãos da
Seic.

Internacional

Esta é a oitava edição da operação 'Luz na Infância 8'
e, nas ações anteriores realizadas entre 2017 e 2020,
foram cumpridos mais de 1.450 mandados de busca e
apreensão; e presos cerca de 700 suspeitos de
praticarem crimes cibernéticos de abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes, nos 18 estados
do Brasil e mais cinco países participantes da ação.

As penalidades para os crimes investigados variam de

1 a 8 anos de prisão. Quem armazena material de
pornografia infantil pode cumprir pena de 1 a 4 anos
de reclusão. Já para quem compartilha, a pena
prevista é de 3 a 6 anos. A punição para quem produz
esse tipo de material é de 4 a 8 anos de prisão.

Site: https://oquartopoder.com/policia/policia-civil-

apresenta-resultados-para-combater-crime-cibernetico-

contra-criancas-e-adolescentes/
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Acusados de matar os pais do deputado
federal Cléber Verde são condenados a mais

de 40 anos de prisão
 

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 10 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Blog do Neto Weba

O juiz Gabriel Almeida de Caldas condenou os
acusados de matar os idosos Maria da Graça Cordeiro
Mendes, de 70 anos, e Jesuíno Cordeiro Mendes, que
foram assassinados na fazenda onde moravam, no
povoado Limão, no município de Turiaçu, a 154 km de
São Luís.

O ajudante de pedreiro Daniel Paiva foi condenado a
66 anos, dois meses e 14 dias de reclusão; do
pescador Eliselson Cardoso Paiva ("Beiço") a 41 anos,
seis meses e 20 dias de reclusão. Já o lavrador
Jeferson Silva da Costa ("Nhonhongo") foi condenado
a 41 anos, seis meses e 20 dias de reclusão.

O acusado José Fernando Ferreira Nascimento
("Elétrico"), que deu carona a um dos acusados até um
local próximo da fazenda, foi absolvido por falta de
provas. Já Fábio da Conceição Cardoso ("Fabinho")
apontado como o mandante, foi morto em confronto
com a polícia.

De acordo com os promotores de Justiça Reinaldo
Campos, Frederico Bianchini e Igor Adriano Trinta, que
acompanharam o caso,  os acusados foram
denunciados pelos crimes de latrocínio e tortura.

(Com informações do G1MA)

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/06/acusados-

de-matar-os-pais-do-deputado.html
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