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Preliminares - PH
PERGENTINO HOLANDA

O defensor público-geral do Estado, Alberto Bastos, o
procurador-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo
Nicolau, e a promotora de Justiça Glória Mafra
reuniram-se esta semana para avaliar os dados
preliminares que apontam para uma leve melhora no
índice de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em
municípios maranhenses que, nas últimas semanas,
apresentavam cobertura de vacinação do público-alvo
abaixo da meta estabelecida.
Foi observado um pequeno avanço na cobertura
vacinal nos municípios que foram acionados pela DPE
e o MP, no dia 31 de maio, porque registravam menos
de 80% de cobertura contra a Covid-19 no Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunização.
Doação de prédio Sancionada pelo prefeito de São
Luís, Eduardo Braide, lei 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.
O imóvel será destinado para o funcionamento do
Centro de Apoio Operacional do Consumidor, bem
como da 1ª e da 2ª Promotorias de Justiça
Especializada da Defesa do Consumidor.
Live contra violência Para marcar o Dia Mundial de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa,
comemorado em 15 de junho, o Comitê de
Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão
promoverá live com a coordenadora de Promoção da
Política da Pessoa Idosa da Secretaria de Diretos
Humanos e Participação Popular, Deborah Lopes, sob
a mediação da juíza titular da Vara do Idoso de São
Luís, Lorena Brandão.
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Gaeco também desarticula facção
interestadual
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 também deflagraram, na
manhã de ontem, 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.

Criminosas do Maranhão, em 9 de 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.

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 Ia 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
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Operação combate organização criminosa
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.

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 património da
organização criminosa.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/11062021

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
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Operações simultâneas combatem
organização criminosa no Maranhão e Piauí
Nessa quinta-feira (10), a Polícia Federal (PF) e o
Ministério Público do Maranhão (MPMA)
deflagraram, respectivamente, as operações "Hesíodo"
e "Mormaço", com o objetivo de desarticular uma
facção criminosa, sediada no município de Caxias,
com atuação em outras cidades do Maranhão, além
de Pará e Piauí; e, ramificação na fronteira entre Brasil
e Bolívia.
As duas operações, desencadeadas de forma
simultânea, tiveram alvos em comum, que seriam
responsáveis por tráfico de armas, drogas, crimes
violentos e lavagem de dinheiro. Houve mandados de
prisão cumpridos em Caxias e Timon, no Maranhão; e
Teresina, no Piauí.
De acordo com o superintendente regional da PF/MA,
delegado Renato Madsen, o foco da organização
criminosa era o tráfico de drogas. "Porém, o grupo
também se envolveu com lavagem de dinheiro, além
de outros crimes, como homicídio, furto, roubo e
agiotagem", destacou Madsen.
Renato Madsenrevelou que foram realizadas 14
prisões temporárias e cumpridos 24 mandados de
busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal
da Comarca de São Luís, especializada em crimes
praticados por organizações criminosas.
Segundo o delegado Ronildo Lages, chefe do
Departamento da Polícia Federal de Caxias, na casa
de um dos suspeitos havia uma máquina profissional
de contagem de cédulas. "Também apreendemos
armas brancas e três pistolas", informou Ronildo
Lages.
A PF informou ainda que os investigados tinham
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.
LAVAGEM DE DINHEIRO Segundo informações do
Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão, a 1ª Vara Criminal também
teria determinado o sequestro de bens móveis e
imóveis, pertencentes aos membros da organização

criminosa, avaliados em aproximadamente R$ 8
milhões; além do bloqueio de ativos financeiros
diversos.
O Gaeco comunicou que as investigações foram
iniciadas há cerca de um ano, e que elas
comprovaram que a organização criminosa tinha 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 o Gaeco, o dinheiro da organização
criminosa era aplicado em agências de veículos,
arenas esportivas e aquisição de imóveis, além de
outros segmentos empresariais. Essa manobra
financeira teria, conforme o MPMA, a clara intenção de
dificultar o rastreamento dos valores. Ainda de acordo
com as investigações, foi possível detectar
movimentações de ativos dos investigados que
chegaram próximo aos R$90 milhões.
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.
Os envolvidos, caso condenados, podem responder
em tese pela prática de crimes de organização
criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e
posse ilegal de arma de fogo.
EFETIVO DAS DUAS OPERAÇÕES Para
cumprimento das medidas cautelares, pela
operação"Hesíodo", foram empregados 102 policiais
federais, com apoio da Polícia Civil de São Luís, cães
farejadores, além dos grupos táticos do Comando de
Operações Táticas (COT) e apoio aéreo do Comando
de Aviação Operacional (Caop), grupos esses
especializados em operações de alto risco.
Já a operação "Mormaço" contou com a participação
do Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério
Público do Maranhão; em parceria com o Gaeco do
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Piauí, Polícia Civil do Maranhão e Instituto de
Criminalística de Timon.
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 para
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 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

3

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CAPA - pág.: 01. Sex, 11 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

1

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CAPA - pág.: 01. Sex, 11 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Polícia Federal e MPMA combatem facção
criminosa no Maranhão e Piauí
Ações foram desencadeadas pelo Ministério Público
do Maranhão e Polícia Federal, com apoio de outros
órgãos maranhenses e piauienses
Nessa quinta-feira (10), a Polícia Federal e o
Ministério Público do Maranhão (MPMA)
deflagraram, respectivamente, as operações "Hesíodo"
e "Mormaço", com o objetivo de desarticular uma
facção criminosa, sediada no município de Caxias,
com atuação em outras cidades do Maranhão, além de
Pará e Piauí; e, ramificação na fronteira entre Brasil e
Bolívia. As duas operações, desencadeadas de forma
simultânea, tiveram alvos em comum, que seriam
responsáveis por tráfico de armas, drogas, crimes
violentos e lavagem de dinheiro. Houve mandados de
prisão cumpridos em Caxias e Timon, no Maranhão; e
Teresina, no Piauí. PÁG.5
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Paço do Lumiar: chapas com candidaturas
fictícias podem entrar na pauta do PGJ
Eduardo Nicolau; vereadores colocam as
barbas de molho
Neto Cruz

Suplesntes do último pleito à vereança em Paço do
Lumiar seguem confiantes de que assumirão as
cadeiras hoje ocupadas por vereadores das siglas
Avante (4), Patriota (2), PP (1), PL (3) e PSD (1).
Alguns dos parlamentares chegam a tirar sarro da
situação. Porém, como é sabido, na política tudo é
possível. O blog do Neto Cruz aborda o tema de outro
prisma. O motivo de um processo de cassação em
massa que está em curso no Ministério Público de
Paço do Lumiar seria a candidatura fictícia de
mulheres - mesma estratégia aplica por um dos
arrolados ao colocar sua mãe como candidata a
vereadora sem que essa tenha tirado 1 voto -, que
nem sabiam que estariam concorrendo nas últimas
eleições. Uma delas foi Raíza Dutra, que só ficou
sabendo que era candidata a vereadora em Paço após
matéria do blog . A "candidata" chegou a entrar em
contato com o editor da página, à época, surpresa.
Segundo apurou o site , Raíza se direcionou ao
Ministério Público, onde deu-se início a uma
investigação sobre o suposto uso de candidaturas
laranja. Raíza teria sido filiada, sem saber, ao Partido
Progressista (PP), presidido em Paço do Lumiar pelo
atual presidente da Câmara Municipal, Fernando
Braga.
Acontece que, com a morosidade de Justiça, os
suplentes terão que esperar anos a fio para um
desfecho favorável. De acordo com pessoas versadas
no assunto, trata-se de matéria Constitucional, não
sendo algo tão simples assim, a não ser que existam
pessoas interessadas no objeto. Para ter celeridade, é
necessário no "topo da pirâmide".

identificado - de fato - 0 uso de laranjas para compor o
quadro de partidos - que leva em consideração uma
cota de gênero nos registros de candidatas -, o partido
mais beneficiado seria o PCdoB, partido de Paula da
Pindoba, prefeita de Paço.
A maioria dos partidos arrolados no suposto uso de
candidaturas fictícias são os ligados ao ex-candidato
Fred Campos (PL).
Como o processo ainda estaria no Ministério Público
de Paço, seria necessária uma intervenção "por cima",
leia-se procurador-geral de justiça do MA (PGJ)
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, que fora empossado
pelo próprio Flávio Dino, parceiro de Pindoba, para
que o processo andasse em tempo hábil. Caso
constatado o ilícito, haverá uma dança das cadeiras no
Plenário Joaquim Aroso. Segundo informantes bem
posicionados, as signatárias do MP tem agido em
silêncio apurando o caso.
Aí, sim, poderíamos supor uma real chance de que
aconteça uma verdadeira dança das cadeiras na
Câmara de Vereadores de Paço do Lumiar.
O blog voltará a tratar do assunto com opiniões de
Constitucionalistas.
Site: https://netocruz.blog.br/2021/06/11/paco-do-lumiarchapas-com-candidaturas-ficticias-podem-entrar-napauta-do-pgj-eduardo-nicolau-vereadores-colocam-asbarbas-de-molho/

Em algumas cidades do país, casos análogos levaram
à cassação de vereadores. A chapa de vereadores foi
cassada pelo TRE-CE por fraude à cota de gênero em
Nova Russas, no interior do estado. Em Paço pode
acontecer o mesmo.
O site fez um levantamento e apurou que, caso seja
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Gaeco desarticula quadrilha envolvida em
lavagem de dinheiro no Maranhão e Piauí
Portal CN1

Polícia

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

? Portal CN1 on 0 Comment
Histórico
Compartilhar
O dinheiro era aplicado em agências de veículos,
arenas esportivas e aquisição de imóveis, além de
outros segmentos empresariais. 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 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

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 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.
Compartilhar
Postagem mais recente Postagem mais antiga
Página inicial
Clique no banner
Av. Cel. Pedro Mata, 94-A 1o andar - Centro (98)
98708-2372
Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)
URGENTE! Dois jovens chapadinhenses são
executados a tiros em São Luís
Por Portal CN1 De acordo com informações apuradas
pelo Portal CN1 , dois jovens chapadinhenses, até
agora não identificados, foram mortos a...
Nova denúncia em Brejo-MA, aponta pagamentos por
Exames Fantasmas
Nova operação policial com mandados de busca e
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apreensão e novas prisões deve acontecer nos
próximos dias. Prefeito Zé Farias e o Contrato d...
Prefeitura emite novo Decreto, fortalecendo ainda mais
as medidas de prevenção que vêm sendo adotadas
para enfrentamento da Covid-19, em Chapadinha-MA
Portal CN1 Neste domingo (06), a Prefeitura Municipal
de Chapadinha editou novo Decreto que apresenta
medidas como: atividades de aspecto c...

Chapadinha-MA
Por Luiz Carlos Jr./Portal CN1 O Secretário de
Articulação Política, Aluizio Santos acompanhou nesta
quarta-feira (9), a equipe da Secret...
Copyright © Portal CN1 2019 -Edição de sites:
Enedilson Santos- WebMaster
Site: https://www.portalcn1.com.br/2021/06/gaecodesarticula-quadrilha-envolvida.html

Pequenos produtores são ameaçados por
latifundiários e animais morrem envenenados, em
Brejo-MA; Veja Vídeo
Entidades e Estado investigam ameaças sofridas por
comunidades. Portal CN1, com informações da TV
Mirante Entidades ligadas ao direito de ...
Relatórios do TCU enviado à CPI da Covid-19
apontaram irregularidades das prefeituras de Brejo,
Caxias e Imperatriz
A Folha do Maranhão teve acesso aos extensos
relatórios do Tribunal de Conta da União (TCU)
enviados a Comissão Parlamentar de Inquérito (CP...
Descaso da prefeitura , diz vereador João Leriano
sobre acidente em ponte envolvendo casal na zona
rural de Brejo-MA
Por Portal CN1 Vereador João Leriano esteve no local
do acidente Um descaso e desrespeito da prefeitura
para com os cidadãos breje...
Ladeira do Angelim : Prefeitura realiza revitalização da
entrada da cidade de Chapadinha-MA
É uma honra ver essa obra ser retomada, pois é uma
obra importante para nossa cidade. A entrada da
cidade é um sonho de todos os ch...
Prefeitura emite novo Decreto, para enfrentamento da
Covid-19, em Chapadinha-MA
Portal CN1 Nesta quinta-feira (10), no uso das suas
atribuições constitucionais e legais, a Prefeitura de
Chapadinha emite um novo Decreto ...
Com recursos próprios, Prefeitura inicia pavimentação
asfáltica de duas avenidas de Chapadinha-MA
Ao lado do Secretário de Articulação Política, Aluizio
Santos, do Secretário de Infraestrutura, Peres Galvão
e dos vereadores Itamar Maced...
Aluizio Santos acompanha início das obras de
restruturação de mais uma rua na cidade de
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