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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Câmara tenta, sem sucesso, evitar demissões
determinadas nela Justiça
O presidente da Câmara Municipal de São Luís.
vereador Osmar Filho (PDT) tentou nesta sexta-feira.
18. em reunião na Vara de Interesses Difusos e
Coletivos e São Luís. reverter a exigência de demissão
de servidores da Casa não amparados pela
Constituição de 1988.
Acompanhado dos ex-presidentes Chico Carvalho
(PSL) e Astro de Ogum (PCdoB) - que assinou o
acordo para regularização funcional na Câmara, ainda
em 2018 - Osmar Filho esbarrou na postura irredutível
do Ministério Público, que exige a demissão dos
servidores.
Além de buscar melhor entendimento sobre o alcance
da medida judicial, os vereadores apresentaram ao
juiz Douglas de Melo Martins e a promotora Sidneya
Liberato, pedido de prorrogação da medida na
tentativa de evitar as demissões, ao menos neste
momento de pandemia.
Os vereadores reconhecem a legalidade da medida,
mas argumentaram que o momento é difícil para toda
a sociedade, diante da crise provocada pelo
coronavirus.
A promotora deixou claro que a situação não tem
como ser mais remediada por que. além e se arrastar
por anos, afrontando a Constituição Federal, também
é fruto de um acordo celebrado em 2018 e já
transitado em julgado.
O juiz Douglas Martins também disse que a decisão proferida pelo juiz auxiliar Cristiano Simas de Sousa,
em 28 de maio - não seria revertida.
Também participaram do encontro o vereador Octávio
Soeiro (Podemos) e o procurador-geral da Câmara
Municipal. Vitor Cardoso.
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/download.php?documentId=210620062
215-1ea6b67582396665013d7b2604ff218f&count=10&ck=f
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Promotores de justiça são removidos para
novas comarcas
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, na manhã desta sexta-feira, 18, em seu
gabinete, em São Luís, os promotores de justiça
Francisco Antonio Oliveira Milhomem e Igor Adriano
Trinta Marques, que foram removidos para atuar em
novas comarcas do Maranhão.
"Destaco o trabalho dos dois promotores e o
comprometimento com a carreira, a instituição e,
principalmente, com a população que busca e tem no
Ministério Público seu apoio", afirmou Nicolau.
Francisco Milhomem deixou a comarca de São João
dos Patos e é o novo titular de Dom Pedro. Já o
promotor de justiça Igor Trinta Marques saiu de
Mirinzal e assume a comarca de Cururupu. (CCOMMPMA)
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Deputado federal, ex-prefeito e mais 23
pessoas são denunciados pelo MPMA
Foto: Reprodução
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.

Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/21/deputadofederal-ex-prefeito-e-mais-23-pessoas-sao-denunciadospelo-mpma/

Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
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MPMA protocola denúncia contra deputado
federal Júnior Lourenço, ex-prefeito e mais
23 pessoas
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: http://diegoemir.com/2021/06/mpma-protocoladenuncia-contra-deputado-federal-junior-lourenco-exprefeito-e-mais-23-pessoas/

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
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Operação 'Laços de Família' protocola
denúncia contra deputado federal, ex-prefeito
e mais 23 pessoas
Juraci Filho

a existência de uma organização criminosa.

Ir para o conteúdo principal

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.

Ir para o conteúdo secundário
Postado em: por: Juraci Filho - Deixe um Comentário!
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Foto: divulgação

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
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Operação Laços de Família: MPMA
protocola denúncia contra deputado federal,
ex-prefeito e mais 23 pessoas
Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/operac
ao-lacos-de-familia-mpma.html

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
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MP acusa Júnior Lourenço e Eduardo Belfort
de montar organização criminosa em
Miranda do Norte
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
____________________________________

em 5 municípios
_____________________________________
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://garrone.com.br/mp-acusa-junior-lourenco-eeduardo-belfort-de-montar-organizacao-criminosa-emmiranda-do-norte/

Empresário preso pela PF denuncia esquema de
agiotagem em gabinete de Lourenço
Operação Laços de Família faz busca e apreensão
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MP denuncia Júnior Lourenço e 'Negão' por
desvio de R$ 22 milhões em Miranda do
Norte
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
____________________________________

em 5 municípios
_____________________________________
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://garrone.com.br/mp-denuncia-juniorlourenco-e-negao-por-desvio-r-22-milhoes-cem-mirandado-norte/

Empresário preso pela PF denuncia esquema de
agiotagem em gabinete de Lourenço
Operação Laços de Família faz busca e apreensão
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MPMA denuncia deputado federal Júnior
Lourenço por fraude em licitação, peculato e
formação de quadrilha
Jorge Vieira

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://www.blogjorgevieira.com/mpma-protocoladenuncia-contra-deputado-federal-junior-lourenco-exprefeito-e-mais-23-pessoas/

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
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Ministério Público denuncia Júnior Lourenço
e mais 24 sob acusação de fraude, peculato e
organização criminosa
Blog do Neto Weba

O Ministério Público do Maranhão denunciou na
sexta-feira (18) o deputado federal Júnior Lourenço
(PL), o ex-prefeito de Miranda do Norte, Eduardo
Belfort (PL), e outras 23 pessoas sob acusação de
fraude em procedimento licitatório, peculato e
organização criminosa.
De acordo com a denúncia, investigações
aprofundadas a partir de apuração iniciada no âmbito
do TCU (Tribunal de Contas da União) identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do Norte
no período de 2009 a 2020, operacionalizado por meio
de empresas de fachada que participavam de
processos licitatórios fraudulentos.
Além das condenação dos acusados, o Ministério
Público pediu indenização como forma de reparação
dos danos ao erário no valor de R$ 22 milhões, e a
perda da função pública.
Em abril, os denunciados foram alvo de mandados de
busca e apreensão no bojo da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas).
A ação ofensiva recebeu esse nome em razão do
trabalho investigativo haver apontado ligações das
empresas de fachada com familiares, empregados e
amigos de Júnior Lourenço e Eduardo Belfort.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/06/ministeriopublico-denuncia-junior.html
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Revitalização da lagoa da jansen
Ao detalhar o trabalho previsto no projeto, o senador
Roberto Rocha destacou que há muito lixo acumulado
por vários anos e que a dragagem desse acúmulo
deverá ser meticulosa. Relatou valores já investidos e
inovações na etapa de urbanização. "São dois mil
metros cúbicos de lixo a serem dragados, envelopados
e transportados para o aterro sanitário de Rosário.
Depois do lixo, tem mais de um metro de lodo, afinal,
são 74 bocas de esgoto na lagoa. Nós conseguimos,
já, recursos de cerca de dez a doze milhões para fazer
os projetos de revitalização ambiental. Depois será
feita a parte urbanística. Afirma o senador. Roberto
Rocha relatou o perigo imposto pelo descaso por que
vem sofrendo a Lagoa ao longo dos anos. Afirmou que
chegará o momento em ninguém poderá suportar o
mal-cheiro e o acúmulo de lixo: "... aquele canal está
sendo entupido, está sendo assomado
ALIMENTOS PARA REGIÃO TOCANTINA
Um recurso mais de 200 mil reais destinado pelo
Deputado Estadual Marco Aurélio viabilizou a compra
de mais de 33 toneladas de alimentos. As mais de 4
mil cestas básicas serão distribuídas em toda a Região
Tocantina, a entidades e municípios, através da
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste
Maranhense, a Agemsul. "Agradeço ao governador
Flávio Dino, à secretaria de governo, à Agemsul e a
todos que auxiliam neste momento. Tenho certeza que
esse recurso que destinei vai melhorar as vidas de
milhares de famílias que passam por esse momento
difícil de pandemia" destacou o deputado Marco
Aurélio. Quatro caminhões carregados de alimentos
chegaram ao pátio da Agemsul na manhã desta sextafeira (18). Após a descarga, a agência vai realizar o
mapeamento das famílias beneficiadas para então
iniciar as entregas.
VOTO IMPRESSO TERÁ NOVO DEBATE
A comissão especial criada pela Câmara dos
Deputados para analisar a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 135/19, sobre o voto impresso,
realiza nova audiência pública na próxima terça-feira
(22), para discutir a adoção de cédulas físicas para
eleições, plebiscitos e referendos. O debate foi
proposto pelos deputados do PSL Bia Kicis (DF),
autora da proposta, e Filipe Barros (PR), relator; e
pelos deputados do PT Arlindo Chinaglia (SP), Carlos
Veras (PE) e Odair Cunha (MG). Foram convidados: o ex-secretário de Tecnologia da Informação do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Giuseppe Janino, a
cientista da computação especialista em sistemas de

votação eletrônica Rebeca Mercuri, o professor da
Universidade Federal do Pará Roberto Samarone dos
Santos Araújo, e o professor do Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA) Clóvis Torres Fernandes. Fonte:
Agência Câmara de Notícias.
DEPUTADO HOMENAGEIA POLICIA MILITAR
O deputado estadual, Wendell Lages (PMN),
comentou através de uma publicação em uma página
social, a importância do serviço prestado pela Polícia
Militar aos maranhenses. Na última quinta-feira (17), a
PMMA completou 185 anos. "Com 185 de dedicação à
sociedade, quero homenagear todos os agentes de
segurança, da Polícia Militar do Maranhão, formada
por homens e mulheres que exercem com louvor a
missão de servir e proteger nossa população", pontuou
o parlamentar. Na oportunidade, também destacou
indicações solicitadas para auxiliar no trabalho dos
agentes. "Aproveito para destacar, que em março
deste ano, fiz a indicação para colocar como
prioridade na vacinação contra COVID-19, todos os
agentes da segurança pública. Também solicitei em
abril do ano passado, o pagamento por insalubridade
aos policiais militares, em razão da pandemia que
vivemos. Como já comentei em outras ocasiões, me
coloco à disposição em prol do fortalecimento da PM
do Maranhão", finalizou o deputado estadual Wendell
Lages.
COMERCIANTES DO CENTRO HISTÓRICO
A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria
Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Projetos
Especiais (Semispe), em parceria com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae/Maranhão) concluiu, nesta semana, as ações
de formação voltadas aos comerciantes do Programa
de Revitalização do Centro Histórico. As atividades
tiveram o objetivo de preparar os
microempreendedores para a inserção no mercado
digital. Foram capacitados um total de 230
comerciantes. Devido à pandemia, os cursos foram
divididos em dois ciclos, seguindo todos os protocolos
de saúde recomendados.
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Após decisão judicial, SSP reintegra soldado
que matou ex-mulher no MA
Blog do Neto Weba

Carlos Eduardo Pereira voltou aos quadros da Polícia
Militar do Maranhão.
Acusado do assassinato a ex-mulher, Bruna Lícia
Fonseca Pereira, 23, e do suposto namorado dela,
José William dos Santos Silva, 24, na Vicente Fialho,
em janeiro de 2020, o soldado teve sua expulsão
anulada por decisão judicial.
A reintegração, assinada pelo secretário de Estado da
Segurança Pública, Jefferson Portela, foi publicada
no Diário Oficial do Estado do último dia 15 de junho.
Bruna Lícia e José Willian foram assassinados no
quarto do apartamento onde ela viveu com o militar.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/06/aposdecisao-judicial-ssp-reintegra.html
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MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.

outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site: https://www.acritica.net/editorias/politica/mp-maimputa-peculato-e-organizacao-criminosa-a-deputadofederal-e-mai/533268/

Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
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EDITORIAL
QUANTAS VACINAS FORAM MESMO APLICADAS
NO ARRAIAL DA VACINAÇÃO?
Eis aí um questionamento que nos fazemos, talvez até
de forma solitária ou com no máximo um ou mais
observadores desta urbe, cujo olhos estão focados (e
bem abertos) além do horizonte político e bisonho em
coisas mais sérias e politicamente corretas; quantas
doses de vacinas foram mesma aplicadas em alguns
milhares de cidadãos e cidadãs de Santa Inês na
última quinta-feira, dia 17, cujo dia, naquele espaço do
Parque da Raposa nos fez esquecer das mais de 200
mortes que a covid já fez por aqui, e nos levou a viver
um dia de arraial de São João com direito a Boi,
Quadrilha, Cantador de Repente, Tambor de Crioula
(?) e "inté" bandas de forró, e dizem que além de
balões, folguedos e outros entretantos, tinha até
mingau de milho, milho assado e bolo dos mais
variados sabores. Seria então o famoso "lava a alma"
contra a covid?
Bom, mas segue a pergunta que não quer calar, vez
que foram várias as versões sobre a quantidade da D1
(primeira dose) que foi aplicada na população, já da
D2 (segunda dose) não foi aplicada nenhuma. Sua
Excelência o Prefeito Luís Felipe Oliveira de Carvalho
disse alto e bom som em um vídeo que nos enviaram,
que foram aplicadas 6.915 doses da D1 naquele dia e
que as tais doses acabaram antes de acabarem as
filas nos postos de vacinação, inclusive nos em que o
paciente toma a tão sonhada vacina sem sair da
boleia do carro. E não ficou só nisso. Noutro vídeo o
prefeito que não tem papas na língua mandou na lata
do repórter: "o presidente Othelino chegou aqui agora
e mandou baixar a idade, agora pode se vacinar de 30
pra cima". E olha que ele já havia determinado que a
faixa etária dos vacinandos já podia ser de 35 pra
frente e não mais de 39 como fora propagado. Cá com
nossos botões ficamos "matutando": será que Othelino
trouxe na bagagem algumas milhares de doses da D1
para vacinar mais gente? Ou teria sido o deputado
federal André Fufuca que é "assim" com Bolsonaro,
que também chegou no local com Othelino, e acabara
de romper com Carlos Brandão, trouxe as
"preferidas" do momento de Brasília? Não!!!
Recuamos no pensamento tolo. Ora vejam! Eles não
podem "mexer" com isso sem o devido consentimento
de autoridades concernentes ao assunto. Já são bem
maduros. E então porque o jovem prefeito disse na
entrevista que o "presidente Othelino tinha mandado
baixar a idade dos cortejadores da vacina". É, isso é
missão para o investigador Arisovaldo Prancha,
emérito capitão das forças armadas que lutou em

Monte Castelo na Itália, lá pelos idos de 1945, mas
hoje passa o dia se refastelando debaixo de um pé de
Tamarindo na sua querida Pindaré. Vai ver...não vai
querer saber dessa missão. Mas levando as vistas
para uma rede social (e bote social nisso!), demos de
cara com banners nos stories (será que assim que se
escreve?) onde o novíssimo e competente prefeito do
alto dos seus 26 anos e do poder que lhe emana, teria
mandado escrever via teclado que foram mesmo 6.915
doses aplicadas naquele festivo dia. Ao menos dois
"retalhos" desse material nos foram enviados.
Aí foi que nos bateu o desespero; estamos lendo
demais, ou isso não passa de uma labirintite em
tempos de pandemia? Melhor mesmo esperar a
circulação lá pelo começo da madrugada do Boletim
Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde,
horário em que o mesmo às vezes é publicado. E
mexendo um pouco mais no celular, no mesmo
endereço prefeitural, eis que demos de cara com um
vídeo da secretária Maria Rita, falando também nas
mais de 6 mil doses da D1 aplicadas naquele animado
espaço, ao qual poderíamos chamá-lo de
"Vacinômetro". Foi aí que rapidamente fizemos uma
viagem de volta ao passado de estudante dos primeiro
anos de ensino, quando a Matemática era uma
espécie de carrasco da gente. E fomos fazer as
contas:
Na terça-feira 15, amanheceu-se aqui sem nenhuma
dose da D1 (primeira dose, a estrela da festa). Mas
antes do meio dia daquele dia, desembarcaram no
Aeroporto Regional João Silva exatas 5.380 doses da
dita cuja D1, já com a missão de abastecer o "Arraiá
da Vacinação" dois dias depois. Certo! No dia
seguinte, quarta-feira 16, foram aplicadas em
bancários e outros grupos, 380 doses da D1 ( e umas
duas ou três da D2). Então, a matemática, sendo ela
uma ciência exata, nos leva a fazer o seguinte cálculo:
se haviam 5.380 doses e mais nada, e 380 delas
foram usadas na quarta-feira, logo o saldo, qualquer
menino de 12 quilos vai responder na bucha que
sobraram somente 5.000 (cinco mil doses). Então
como teriam aplicado 6.915? Vamos aguardar o
Boletim da Secretaria de Saúde que é repassado para
toda a população, autoridades e curiosos em geral, e é
o que vale, inclusive perante a Justiça. Antes da meia
noite saiu o tal do BE... BINGO! Nele estava cravado
que foram aplicadas somente 5 mil doses da D1 - o BE
do dia anterior 16, fechou com 19.979 doses aplicadas
até então. O do dia 17, dia da "enfuca" marcava que o
dia havia terminado com 24.979 doses aplicadas.
Exatamente 5 mil doses. Ah! Como assim "cara
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pálida!", questionamo-nos. 1.915 doses de diferença?
De onde saíram elas? Fomos bater nas portas do
Departamento de Comunicação que não muito
amistosamente nos respondeu que: "ontem estava
simplesmente o secretario adjunto da Secretaria de
Estado, Carlos Vinícius, haviam 2 mil doses da D2, a
Secretaria de Saúde de Santa Inês com a Regional,
tudo autorizado pela Superintendência assinou um
termo de responsabilidade em que essas doses D2
foram convertidas em D1, e por isso foi feito essa
contabilidade aí, ultrapassou as 5 mil doses que o
governo havia encaminhado para o Arraial da
Vacinação.....etc.etc.etc". Tudo bem. O rapá lá é um
bom profissional...etc.etc.etc. Novo no cargo, pareceu
zangado. Mas, não nos convenceu. Muito menos
ainda quando os Boletins Epidemiológicos do dia 17, e
do dia 18 anoiteceram divulgando os mesmo dados: 5
mil doses aplicadas da D1 no dia 17, e o estoque da
D2 seguia imexível. Intacto. 9.602 doses, nenhuma a
menos. Ora bolas! Ora Pílulas, se eu tenho 7 e te
empresto 2, na contabilidade e anoto isso em papel de
embrulho, essa conta tem que ser alterada. Agora
imagina se se trata de um dos produtos mais
procurados do momento, vacina contra a covid19,
porque não se deu logo a baixa na quantidade de
doses, passando para o público a "informação" de
existe na Secretaria Municipal de Saúde um estoque
de mais de 2 mil doses da D2? Sendo que não tem? O
que vale é o que está escrito no BE. Então tem. Isso
vale para todo mundo inclusive para as autoridades. O
velho Ariosvaldo Prancha do alto dos seus 90 e
qualquer coisa de idade, diria se tivesse aceitado a
tarefa de resolver esse quebra cabeça para nós: "seu
menino, nós vivemos em tempo em que até boi avúa e
jacaré nada de costas". É grande Ari...tens razão, se
não avoar e nem nadar de costas, é essa a impressão
que nos passa.

querendo saber apenas respostas para as perguntas
aí de cima. Resumindo: se foram aplicadas mesmo
6.915 doses ou apenas 5 mil. Isso com os devidos
documentos comprobatórios. Simples assim!!! Direito
constitucional nosso!!!
PUBLICIDADE
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=17865

Bom, pra fechar o assunto, deixemos aqui um elenco
de perguntas, mesmo que isso deixe "zangado uns e
outros":
Foram vacinadas 6.915 pessoas ou só 5.000 mesmo?
Quem faltou (ou está faltando) com a verdade?
Se "meteram" as mãos em 2 mil doses da D2,
transformando-as em D1, e com que autoridade
fizeram isso?
O Ministério Público tomou conhecimento disso?
E por fim...mas não por último; ou fizeram um arraial e
no "embalo" do mesmo aproveitaram pra fazer um
pouco de política e coisa e tal?
E por fim, não inventem que estamos aqui dizendo que
"sumiram" com doses de vacinas, pois estamos
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AQUI NOTÍCIAS ONLINE / ES - POLÍTICA NACIONAL. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.
Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para "a
existência de uma organização criminosa".

outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
"foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública".
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Pepita Ortega e Fausto Macedo
Estadao Conteudo
Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os
direitos reservados.
O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela
legislação brasileira sobre direito autoral. Não é
permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena
de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso
de dúvidas, entre em contato: [email protected] .
Site:
https://www.aquinoticias.com/2021/06/20210621134016mp-ma-imputa-peculato-e-organizacao-criminosa-adeputado-federal-e-mais-23/

A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
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BOL - NOTÍCIAS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.

outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site: http://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/06/21/mpma-imputa-peculato-e-organizacao-criminosa-adeputado-federal-e-mais-23.htm

Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
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CORREIO BRAZILIENSE / ON LINE. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.
Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.

outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site:
http://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/06/493
2667-mp-ma-imputa-peculato-e-organizacao-criminosaa-deputado-federal-e-mais-23.html

As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
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DESTAQUE DO MARANHÃO / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Operação Laços de Família denuncia
deputado federal, ex-prefeito e mais 23
pessoas
Ministério Público do Maranhão protocolou na última
sexta-feira (18) denúncia contra o deputado federal
José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como Júnior
Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril.
Na ocasião, foram cumpridos 32 mandados de busca
e apreensão em São Luís, Paço do Lumiar, São José
de Ribamar, Miranda do Norte e Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Fonte: Central de Notícias

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/7842operacao-lacos-de-familia-denuncia-deputado-federalex-prefeito-e-mais-23-pessoas

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
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DINHEIRO RURAL ONLINE / SP - NOTÍCIAS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
Estadão Conteúdo

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.

Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
"foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública".
Defesa
Site: https://www.dinheirorural.com.br/mp-ma-imputapeculato-e-organizacao-criminosa-a-deputado-federal-emais-23/

Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.
Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para "a
existência de uma organização criminosa".
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
8

DIÁRIO DE CUIABÁ / ON LINE / MT - NOTÍCIAS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
Pepita Ortega e Fausto Macedo
Estadão Conteúdo

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22 061.477,53
como reparação dos danos ao erário.

municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site: http://www.diariodecuiaba.com.br/brasil/mp-maimputa-peculato-e-organizacao-criminosa-a-deputadofederal-e-mais-23/582563

Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
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DIÁRIO DO GRANDE ABC / ON LINE / SP - NOTÍCIAS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.

outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site: https://www.dgabc.com.br/Noticia/3730787/mp-maimputa-peculato-e-organizacao-criminosa-a-deputadofederal-e-mais-23

Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
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ESTADO DE MINAS ONLINE / BELO HORIZONTE / MG - POLÍTICA. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
Estadão Conteúdo

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.
Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.

Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site:
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/06/21/int
erna_politica,1278869/mp-ma-imputa-peculato-eorganizacao-criminosa-a-deputado-federal-e-mais23.shtml

As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
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ESTADÃO ONLINE / SP - BLOG FAUSTO MACEDO. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Promotoria do Maranhão imputa peculato e
organização criminosa a deputado federal e
mais 24 por desvios em prefeitura e pede R$
22 milhões de reparação
Pepita Ortega e Fausto Macedo

O Ministério Público do Maranhão denunciou o
deputado federal Júnior Lourenço (PL-MA), o exprefeito de Miranda do Norte Carlos Eduardo Fonseca
Belfort e mais 23 pessoas por crimes de fraude em
procedimento licitatório, peculato e organização
criminosa em razão de supostos a gestão do município
situado a cerca de 140 km de São Luís. De acordo
com a promotoria, as fraudes se deram entre 2009 e
2020 e foram investigadas na Operação Laços de
Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.
Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para 'a
existência de uma organização criminosa'.

político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta, 18, desde o primeiro ano do
mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009, 'foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública'.
COM A PALAVRA, O DEPUTADO JÚNIOR
LOURENÇO
A reportagem entrou em contato com o parlamentar
por email. O espaço está aberto para manifestações.
Site: https://politica.estadao.com.br/blogs/faustomacedo/promotoria-do-maranhao-imputa-peculato-eorganizacao-criminosa-a-deputado-federal-e-mais-24por-desvios-em-prefeitura-e-pede-r-22-milhoes-dereparacao/

A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
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FASTERNET - NOTÍCIAS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.

outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site: http://fasternet.com.br/post.php?a=174607

Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
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FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP denuncia Júnior Lourenço por desvio de
dinheiro público
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/06/21/mpdenuncia-junior-lourenco-por-desvio-de-dinheiropublico/

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
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FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Após interferência do MP, Estado e
Município fazem acordo para reforma do
Mercado Central, em São Luís
O projeto de reforma do Mercado Central, em São
Luís, tema de uma Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Maranhão, foi tema de um
acordo homologado pela Justiça na última sexta-feira,
18.
A sentença da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís acolheu o pedido de extinção do processo
sem resolução do mérito em relação ao Estado do
Maranhão, feito pela 1ª Promotoria de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio
Cultural de São Luís. No mesmo documento, foi
homologada a transação feita entre o Ministério
Público e o Município de São
Luís.
A Ação do Ministério Público do Maranhão pedia
que não fosse aprovado um projeto arquitetônico
referente ao Mercado Central de São Luís e os seus
respectivos projetos executivos, além de impedir as
sua execução por qualquer ente público ou privado,
sob pena de multa diária a ser determinada pelo
Judiciário.
O pedido de extinção do processo em relação ao
Executivo Estadual aconteceu porque o Departamento
de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da
Secretaria de Estado da Cultura (DPHAP) emitiu
parecer desfavorável ao projeto impugnado pelo
MPMA. "Logo, antes mesmo da abertura de prazo
para contestação, o Estado do Maranhão já havia
atendido o pedido formulado na inicial e rejeitado o
referido projeto", explica o promotor de justiça Luís
Fernando Cabral Barreto Júnior.
A partir do processo de mediação realizado na Justiça,
foi apresentado um novo projeto pelo escritório de
arquitetura responsável, com a alteração de várias
características, que recebeu parecer favorável do
DPHAP. Esse projeto será executado pela Prefeitura
de São Luís, conforme acordo firmado com o
Ministério Público.
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/06/21/aposinterferencia-do-mp-estado-e-municipio-fazem-acordopara-reforma-do-mercado-central-em-sao-luis/
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FOLHA VITÓRIA / ES - POLÍTICA. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.
Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.

outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site:
https://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/06/2021/
mp-ma-imputa-peculato-e-organizacao-criminosa-adeputado-federal-e-mais-23

As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
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GAÚCHA ZH / PORTO ALEGRE / RS - POLÍTICA. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.
Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.

outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
"foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública".
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2021/06/
mp-ma-imputa-peculato-e-organizacao-criminosa-adeputado-federal-e-mais-23ckq6ui8a0004501gtqslqfqis.html

As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para "a
existência de uma organização criminosa".
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
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HNT / HIPER NOTÍCIAS / CUIABÁ / MT - BRASIL. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.
Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.

outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
(Com Agência Estado)
Site: https://www.hnt.com.br/brasil/mp-ma-imputapeculato-e-organizacao-criminosa-a-deputado-federal-emais-23/227415

As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
18
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MP-MA interdita diversos estabelecimentos
em Timon e Teresina-PI
TIMON - No último 16 de junho, o Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) do Ministério Público do Maranhão
interditou diversos estabelecimentos na cidade de
Timon, no Maranhão, e Teresina no Piauí. Os locais
pertencem a pessoas presas na primeira etapa da
Operação Mormaço, realizada no dia 10 de junho,
que teve o objetivo de desarticular uma facção com
atuação interestadual que tinha um sistema de
lavagem de dinheiro.
Foram interditadas as arenas Alto da Cruz, Placar e
Terceiro Tempo, localizadas em Timon, além da loja
Modelo Veículos, em Teresina.
A ação contou com a parceria do Gaeco do Piauí,
Polícia Civil do Maranhão e Instituto de Criminalística
de Timon (Icrim). As interdições cumpriram decisões
da Justiça proferidas a pedido do Ministério Público
do Maranhão, em um desdobramento da Operação
Mormaço.
Operação Mormaço
O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (Piauí), Timon e
Caxias, no Maranhão.
Iniciadas há cerca de um ano, 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
fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

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 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.
A Operação Mormaço contou com a participação de
seis promotores de justiça do Maranhão (sendo cinco
do Gaeco), dois promotores de justiça do Piauí (do
Gaeco) e 14 servidores do MPMA, além de 84
policiais civis e seis peritos do Icrim.
Site: https://imirante.com/timon/noticias/2021/06/21/mpma-interdita-diversos-estabelecimentos-em-timon-eteresina-pi.shtml

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
19
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Acordo é firmado para reforma do Mercado
Central de São Luís
SÃO LUÍS - O projeto de reforma do Mercado Central,
em São Luís foi tema de um acordo homologado pela
Justiça na última sexta-feira (18). O acordo foi
motivado por uma Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Maranhão (MP-MA).
A sentença da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís acolheu o pedido de extinção do
processo, sem resolução do mérito, em relação ao
Estado do Maranhão, feito pela 1ª Promotoria de
Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural de São Luís. No mesmo
documento, foi homologada a transação feita entre o
Ministério Público e o Município de São Luís.
No direito, a transação é um negócio jurídico pelo qual
os sujeitos de uma obrigação decidem extingui-la
mediante concessões recíprocas, para prevenir ou pôr
fim ao combinado.
A Ação do MP-MA pedia que não fosse aprovado um
projeto arquitetônico referente ao Mercado Central de
São Luís e os seus respectivos projetos executivos,
além de impedir as sua execução por qualquer ente
público ou privado, sob pena de multa diária a ser
determinada pelo Judiciário.
O pedido de extinção do processo em relação ao
Executivo Estadual aconteceu porque o Departamento
de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da
Secretaria de Estado da Cultura (DPHAP) emitiu
parecer desfavorável ao projeto impugnado pelo MPMA. "Logo, antes mesmo da abertura de prazo para
contestação, o Estado do Maranhão já havia atendido
o pedido formulado na inicial e rejeitado o referido
projeto", explica o promotor de justiça Luís Fernando
Cabral Barreto Júnior.
A partir do processo de mediação realizado na Justiça,
foi apresentado um novo projeto pelo escritório de
arquitetura responsável, com a alteração de várias
características, que recebeu parecer favorável do
DPHAP. Esse projeto será executado pela Prefeitura
de São Luís, conforme acordo firmado com o
Ministério Público.
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2021/06/21/acordo-e-firmado-para-reformado-mercado-central-de-sao-luis.shtml
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Justiça homologa acordo para reforma do
Mercado Central em São Luís
Justiça homologa acordo para reforma do Mercado
Central em São Luís (Foto: Gilson Ferreira)
O projeto de reforma do Mercado Central , em São
Luís , tema de uma Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Maranhão, foi tema de um
acordo homologado pela Justiça na última sexta-feira,
18.
A sentença da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís acolheu o pedido de extinção do processo
sem resolução do mérito em relação ao Estado do
Maranhão, feito pela 1ª Promotoria de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio
Cultural de São Luís. No mesmo documento, foi
homologada a transação feita entre o Ministério
Público e o Município de São Luís.
A Ação do Ministério Público do Maranhão pedia
que não fosse aprovado um projeto arquitetônico
referente ao Mercado Central de São Luís e os seus
respectivos projetos executivos, além de impedir as
sua execução por qualquer ente público ou privado,
sob pena de multa diária a ser determinada pelo
Judiciário.
O pedido de extinção do processo em relação ao
Executivo Estadual aconteceu porque o Departamento
de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da
Secretaria de Estado da Cultura (DPHAP) emitiu
parecer desfavorável ao projeto impugnado pelo
MPMA. "Logo, antes mesmo da abertura de prazo
para contestação, o Estado do Maranhão já havia
atendido o pedido formulado na inicial e rejeitado o
referido projeto", explica o promotor de justiça Luís
Fernando Cabral Barreto Júnior.
A partir do processo de mediação realizado na Justiça,
foi apresentado um novo projeto pelo escritório de
arquitetura responsável, com a alteração de várias
características, que recebeu parecer favorável do
DPHAP. Esse projeto será executado pela Prefeitura
de São Luís, conforme acordo firmado com o
Ministério Público.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/21/justicahomologa-acordo-para-reforma-do-mercado-central-emsao-luis/
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Deputado federal, ex-prefeito e mais 23
pessoas são denunciados pelo MPMA
Foto: Reprodução
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.

Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/21/deputadofederal-ex-prefeito-e-mais-23-pessoas-sao-denunciadospelo-mpma/

Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
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Operação Mormaço interdita
estabelecimentos no MA e PI (Política)
A interdição foi a pedido do Ministério Público do
Maranhão.
Como desdobramento da Operação Mormaço, o
Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão interditou, no dia 16 de junho,
as arenas Alto da Cruz, Placar e Terceiro Tempo,
localizadas em Timon, além da loja Modelo Veículos,
em Teresina.
A ação contou com a parceria do Gaeco do Piauí,
Polícia Civil do Maranhão e Instituto de Criminalística
de Timon (Icrim). As interdições cumpriram decisões
da Justiça, proferidas a pedido do Ministério Público
do Maranhão. Todos os estabelecimentos pertencem
a pessoas presas na primeira etapa da Operação
Mormaço, realizada no dia 10 de junho.
O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (Piauí), Timon e
Caxias, no Maranhão.
Iniciadas há cerca de um ano, 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
fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.
A Operação Mormaço contou com a participação de
seis promotores de justiça do Maranhão (sendo cinco
do Gaeco), dois promotores de justiça do Piauí (do
Gaeco) e 14 servidores do MPMA, além de 84
policiais civis e seis peritos do Icrim.
Site: https://ma98.com.br/2021/06/21/operacao-mormacointerdita-estabelecimentos-no-ma-e-pi/
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MPMA, Estado e Município fazem acordo
para reforma do Mercado Central
O projeto será executado pela Prefeitura de São Luís,
conforme acordo firmado com o Ministério Público.
O projeto de reforma do Mercado Central, em São
Luís, tema de uma Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Maranhão, foi tema de um
acordo homologado pela Justiça na última sexta-feira,
18.
A sentença da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís acolheu o pedido de extinção do processo
sem resolução do mérito em relação ao Estado do
Maranhão, feito pela 1ª Promotoria de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio
Cultural de São Luís. No mesmo documento, foi
homologada a transação feita entre o Ministério
Público e o Município de São
Luís.
A Ação do Ministério Público do Maranhão pedia
que não fosse aprovado um projeto arquitetônico
referente ao Mercado Central de São Luís e os seus
respectivos projetos executivos, além de impedir as
suas execuções por qualquer ente público ou privado,
sob pena de multa diária a ser determinada pelo
Judiciário.
O pedido de extinção do processo em relação ao
Executivo Estadual aconteceu porque o Departamento
de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da
Secretaria de Estado da Cultura (DPHAP) emitiu
parecer desfavorável ao projeto impugnado pelo
MPMA. "Logo, antes mesmo da abertura de prazo
para contestação, o Estado do Maranhão já havia
atendido o pedido formulado na inicial e rejeitado o
referido projeto", explica o promotor de justiça Luís
Fernando Cabral Barreto Júnior.
A partir do processo de mediação realizado na Justiça,
foi apresentado um novo projeto pelo escritório de
arquitetura responsável, com a alteração de várias
características, que recebeu parecer favorável do
DPHAP. Esse projeto será executado pela Prefeitura
de São Luís, conforme acordo firmado com o
Ministério Público.
Site: https://ma98.com.br/2021/06/21/mpma-estado-emunicipio-fazem-acordo-para-reforma-do-mercadocentral/
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Ministério Público do Maranhão deflagra
Operação Laços de Família
Denuncias contra o deputado federal, ex-prefeito e
mais 23 pessoas foram protocolados pelo órgão.

atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.

De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).

Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://ma98.com.br/2021/06/21/ministerio-publicodo-maranhao-deflagra-operacao-lacos-de-familia/

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
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MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
Estadão Conteúdo

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.

Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
"foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública".
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site: https://www.mixvale.com.br/2021/06/21/mp-maimputa-peculato-e-organizacao-criminosa-a-deputadofederal-e-mais-23/

Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para "a
existência de uma organização criminosa".
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
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Ministério Público denuncia deputado Junior
Lourenço por organização criminosa
Blog Noticiar

Termo Judiciário de São Luís.

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.

De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).

Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://www.noticiar.blog.br/2021/06/ministeriopublico-denuncia-deputado.html

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
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MP-MA interdita diversos estabelecimentos
em Timon e Teresina-PI (Lavagem de
dinheiro)
Divulgação/MP-MA 21/06/2021 às 14h02
TIMON - No último 16 de junho, o Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) do Ministério Público do Maranhão
interditou diversos estabelecimentos na cidade de
Timon, no Maranhão, e Teresina no Piauí. Os locais
pertencem a pessoas presas na primeira etapa da
Operação Mormaço, realizada no dia 10 de junho,
que teve o objetivo de desarticular uma facção com
atuação interestadual que tinha um sistema de
lavagem de dinheiro.
Foram interditadas as arenas Alto da Cruz, Placar e
Terceiro Tempo, localizadas em Timon, além da loja
Modelo Veículos, em Teresina.
A ação contou com a parceria do Gaeco do Piauí,
Polícia Civil do Maranhão e Instituto de Criminalística
de Timon (Icrim). As interdições cumpriram decisões
da Justiça proferidas a pedido do Ministério Público
do Maranhão, em um desdobramento da Operação
Mormaço.
Operação Mormaço
O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (Piauí), Timon e
Caxias, no Maranhão.
Iniciadas há cerca de um ano, 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
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, 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 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.
A Operação Mormaço contou com a participação de
seis promotores de justiça do Maranhão (sendo cinco
do Gaeco), dois promotores de justiça do Piauí (do
Gaeco) e 14 servidores do MPMA, além de 84
policiais civis e seis peritos do Icrim.
Leia outras notícias em Imirante.com . Siga, também,
o Imirante no Twitter , Instagram , curta nossa página
no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube
. Envie informações à Redação do Portal por meio do
WhatsApp pelo telefone (98) 99209-2383 .
Mais notícias
Site: https://imirante.com/timon/noticias/2021/06/21/mpma-interdita-diversos-estabelecimentos-em-timon-e-
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Acordo é firmado para reforma do Mercado
Central de São Luís (Na Justiça)
Imirante.com, com informações do MP-MA 21/06/2021
às 12h00
SÃO LUÍS - O projeto de reforma do Mercado Central,
em São Luís foi tema de um acordo homologado pela
Justiça na última sexta-feira (18). O acordo foi
motivado por uma Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Maranhão (MP-MA).
A sentença da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís acolheu o pedido de extinção do
processo, sem resolução do mérito, em relação ao
Estado do Maranhão, feito pela 1ª Promotoria de
Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural de São Luís. No mesmo
documento, foi homologada a transação feita entre o
Ministério Público e o Município de São Luís.

o Imirante no Twitter , Instagram , curta nossa página
no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube
. Envie informações à Redação do Portal por meio do
WhatsApp pelo telefone (98) 99209-2383 .
Mais notícias
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2021/06/21/acordo-e-firmado-para-reformado-mercado-central-de-sao-luis.shtml

No direito, a transação é um negócio jurídico pelo qual
os sujeitos de uma obrigação decidem extingui-la
mediante concessões recíprocas, para prevenir ou pôr
fim ao combinado.
A Ação do MP-MA pedia que não fosse aprovado um
projeto arquitetônico referente ao Mercado Central de
São Luís e os seus respectivos projetos executivos,
além de impedir as sua execução por qualquer ente
público ou privado, sob pena de multa diária a ser
determinada pelo Judiciário.
O pedido de extinção do processo em relação ao
Executivo Estadual aconteceu porque o Departamento
de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da
Secretaria de Estado da Cultura (DPHAP) emitiu
parecer desfavorável ao projeto impugnado pelo MPMA. "Logo, antes mesmo da abertura de prazo para
contestação, o Estado do Maranhão já havia atendido
o pedido formulado na inicial e rejeitado o referido
projeto", explica o promotor de justiça Luís Fernando
Cabral Barreto Júnior.
A partir do processo de mediação realizado na Justiça,
foi apresentado um novo projeto pelo escritório de
arquitetura responsável, com a alteração de várias
características, que recebeu parecer favorável do
DPHAP. Esse projeto será executado pela Prefeitura
de São Luís, conforme acordo firmado com o
Ministério Público.
Leia outras notícias em Imirante.com . Siga, também,
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Operação Laços de Família - MPMA
protocola denúncia contra deputado federal,
ex-prefeito e mais 23 pessoas
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Redação: CCOM-MPMA

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

Site: https://omaranhense.com/operacao-lacos-defamilia-mpma-protocola-denuncia-contra-deputadofederal-ex-prefeito-e-mais-23-pessoas/

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
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PINDARÉ- MIRIM - A pedido do MPMA,
Justiça obriga Estado a reformar escola
Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça condenou o Estado do Maranhão
a realizar a reforma do Centro de Ensino João
Cardoso Campos, localizado em Pindaré-Mirim. A
sentença judicial, assinada no dia 14 de junho,
determina que os serviços sejam realizados num prazo
de 60 dias.
Caso a obra não seja finalizada no prazo estabelecido,
foi determinado o bloqueio judicial de recursos do
Tesouro Estadual no valor de R$ 500 mil para garantir
a recuperação da escola. Além do bloqueio, na
hipótese de descumprimento da decisão no prazo
fixado, será aplicada também multa contra o Poder
Executivo estadual no valor de R$ 10 mil por dia.
A Ação Civil Pública que gerou a sentença foi
ajuizada pelo titular da Promotoria de Justiça de
Pindaré-Mirim, Cláudio Borges dos Santos. O juiz João
Vinícius Aguiar dos Santos proferiu a decisão.

com o orçamento e na medida do possível, não
podendo o Judiciário interferir nas políticas públicas,
sob pena de atingir a independência entre os poderes.
Ao se manifestar na sentença, o juiz de Pindaré-Mirim
invocou o princípio da prioridade absoluta dos direitos
da criança e do adolescente, estabelecido no artigo
227 da Constituição Federal e especificado no artigo
4º, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90. O magistrado
enfatizou que "a realização de qualquer política pública
direcionada à infância e adolescência independe de
previsão orçamentária, já que a Constituição Federal,
ao assentar, de forma cogente, que os direitos das
crianças e adolescentes devem ser tratados com
prioridade, afasta a alegação de carência de recursos
financeiros como justificativa para a omissão do Poder
Público, quer na esfera federal, estadual ou municipal".
Site: https://omaranhense.com/pindare-mirim-a-pedidodo-mpma-justica-obriga-estado-a-reformar-escola/

Na ação, o membro do Ministério Público esclareceu
que, após procedimento administrativo instaurado em
junho de 2017 para apurar denúncias de estudantes
sobre as precárias condições da escola, uma vistoria
efetuada no Centro de Ensino constatou uma série de
problemas estruturais.
Ausência de forro no prédio (retirado em razão da
presença de fezes de morcegos), carteiras escolares
antigas e deterioradas, ausência de ventiladores, de
laboratório de informática, necessidade de segurança
na escola; inutilização da quadra de esportes - que se
encontra coberta por um matagal, muro baixo do
prédio, constante presença de fezes de pássaros nas
dependências do Centro de Ensino foram alguns dos
principais problemas detectados.
"O pleno descaso da administração estadual com os
estudantes do Centro de Ensino João Cardoso
Campos resta evidenciado, com representação de
discentes, informações da própria direção da escola e
ausência de medidas práticas mesmo após ter sido
oficiada inúmeras vezes por este órgão ministerial",
argumentou o promotor de justiça quando ajuizou a
Ação Civil, em agosto de 2020.
No processo, o Estado do Maranhão não negou a
necessidade das reformas a serem realizadas, porém
sustentou que vem promovendo os reparos de acordo
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MP protocola denúncia contra o deputado
Júnior Lourenço, ex-prefeito de Miranda e
mais 23 pessoas (Miranda do Norte)
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://portaljg.com.br/noticia/18292-mp-protocoladenuncia-contra-o-deputado-junior-lourenco-ex-prefeitode-miranda-e-mais-23-pessoas

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
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MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
Pepita Ortega e Fausto Macedo

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.

Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agenciaestado/2021/06/21/mp-ma-imputa-peculato-eorganizacao-criminosa-a-deputado-federal-e-mais23.htm

Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
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REVISTA ISTO É ONLINE - NOTÍCIAS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
Estadão Conteúdo

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.

Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
"foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública".
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site: https://istoe.com.br/mp-ma-imputa-peculato-eorganizacao-criminosa-a-deputado-federal-e-mais-23/

Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para "a
existência de uma organização criminosa".
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
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TN / ON LINE / GRUPO TRIBUNA - POLITICA. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
Da Redação

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.

Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site: http://tnonline.uol.com.br/noticias/politica/mp-maimputa-peculato-e-organizacao-criminosa-a-deputadofederal-e-mais-23-535961

Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
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TRIBUNA DO SERTÃO ONLINE/ AL - POLÍTICA. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
Por Agencia Estado

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.
Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.

Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
"foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública".
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Autor: Pepita Ortega e Fausto Macedo
Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os
direitos reservados.
Site: https://www.tribunadosertao.com.br/2021/06/mpma-imputa-peculato-e-organizacao-criminosa-adeputado-federal-e-mais-23/

As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para "a
existência de uma organização criminosa".
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
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UPAON / AÇU NEWS / SÃO LUÍS / MA. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público denuncia deputado
federal e mais 23 pessoas no Maranhão
O Ministério Público do Maranhão denunciou o
deputado federal Júnior Lourenço, após a realização
da 'Operação Laços de Família' pelo GAECO, no dia
15 de abril.
Na ação foram cumpridos 32 mandados de busca e
apreensão em São Luís, Paço do Lumiar, São José de
Ribamar, Miranda do Norte e Bom Jardim.
Também foram denunciados Carlos Eduardo Fonseca
Belfort, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Eles são acusados por fraude, peculato e organização
criminosa e pagamento de R$ 22.061.477,53 como
forma de reparação dos danos ao erário. Aqui mais
informações.
Site: https://upaonews.com/2021/06/21/ministeriopublico-denuncia-deputado-federal-e-mais-23-pessoasno-maranhao/
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VITÓRIA NEWS / ES - NOTICIAS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA imputa peculato e organização
criminosa a deputado federal e mais 23
Estadão Conteúdo

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA)
denunciou o deputado federal Júnior Lourenço (PLMA), o ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e mais 23 pessoas por
crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato
e organização criminosa em razão de supostos a
gestão do município situado a cerca de 140 km de São
Luís. De acordo com a Promotoria, as fraudes se
deram entre 2009 e 2020 e foram investigadas na
Operação Laços de Família.
As apurações do caso levaram à uma fase ostensiva
que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim no dia 15 de abril
deste ano. Júnior Lourenço foi um dos alvos da
ofensiva. As informações foram divulgadas pelo MPMA.
Além das condenações dos acusados, com perda de
cargo ou mandado eletivo, o Ministério Público
maranhense pede pagamento de R$ 22.061.477,53
como reparação dos danos ao erário.

Rogério Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito
do município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura, inclusive membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Ainda segundo a acusação enviada à 1ª Vara Criminal
de São Luís na sexta-feira, 18, desde o primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, em 2009,
foi constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública .
Defesa
A reportagem entrou em contato com o deputado
Júnior Lourenço por e-mail, mas não recebeu resposta
até a publicação desta matéria. O espaço está aberto
para manifestações de defesa.
Site:
http://www.vitorianews.com.br/politica/noticia/2021/06/m
p-ma-imputa-peculato-e-organizacao-criminosa-adeputado-federal-e-mais-23-427489.html

Entre os demais denunciados estão os empresários
Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno Val Quintan de
Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, algumas ocupantes de cargos na
prefeitura que foram afastados de suas funções.
As investigações foram iniciadas a partir de denúncia
do Tribunal de Contas da União e identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do
Norte, de 2017 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, diz a Promotoria. O
MP diz ainda que o mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município entre 2009 e 2016, apontando para a
existência de uma organização criminosa .
A denúncia aponta três núcleos do grupo criminoso:
político, composto pelos ex-gestores Carlos Eduardo
Fonseca Belfort e Júnior Lourenço; empresarial,
comandado por Tiago Val Quintan Pinto Frazão, que
está em Miranda do Norte desde a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da Conceição Sanches, Alysson
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BLOG ANTÔNIO MARTINS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Câmara não evita demissões determinadas
pela Justiça
O presidente da Câmara Municipal de São Luís,
vereador Osmar Filho (PDT) tentou nesta sexta-feira,
18, em reunião na Vara de Interesses Difusos e
Coletivos e São Luís, reverter a exigência de demissão
de servidores da Casa não amparados pela
Constituição de 1988.
Acompanhado dos ex-presidentes Chico Carvalho
(PSL) e Astro de Ogum (PCdoB) - que assinou o
acordo para regularização funcional na Câmara, ainda
em 2018 - Osmar Filho esbarrou na postura irredutível
do Ministério Público, que exige a demissão dos
servidores.
Além de buscar melhor entendimento sobre o alcance
da medida judicial, os vereadores apresentaram ao
juiz Douglas de Melo Martins e à promotora Sidneya
Liberato, pedido de prorrogação da medida, na
tentativa de evitar as demissões, ao menos neste
momento de pandemia.
Os vereadores reconhecem a legalidade da medida,
mas argumentaram que o momento é difícil para toda
a sociedade, diante da crise provocada pelo
coronavírus.
A promotora deixou claro que a situação não tem
como ser mais remediada por que, além e se arrastar
por anos, afrontando a Constituição Federal, também
é fruto de um acordo celebrado em 2018 e já
transitado em julgado.
O juiz Douglas Martins também disse que a decisão proferida pelo juiz auxiliar Cristiano Simas de Sousa,
em 28 de maio - não seria revertida.
Também participaram do encontro o vereador Octávio
Soeiro (Podemos) e o procurador-geral da Câmara
Municipal, Vitor Cardoso.
Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/camaranao-evita-demissoes-determinadas-pela-justica/
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BLOG ANTÔNIO MARTINS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP protocola denúncia contra deputado Jr.
Lourenço
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira (18), denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/mpprotocola-denuncia-contra-deputado-junior-lourenco/

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
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BLOG DIEGO EMIR / SÃO LUÍS / MA. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA protocola denúncia contra deputado
federal Júnior Lourenço, ex-prefeito e mais
23 pessoas
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: http://diegoemir.com/2021/06/mpma-protocoladenuncia-contra-deputado-federal-junior-lourenco-exprefeito-e-mais-23-pessoas/

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
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MP-MA protocola denúncia contra deputado
Júnior Lourenço por esquema de R$ 22
milhões
Alpanir Mesquita

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim ( relembre ).
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Redação: CCOM-MPMA.

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando

Postado por Alpanir Mesquita às
Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest
Marcadores: Comissão Permanente de Licitação ,
Corrupção , Fraude , Júnior Lourenço , Ministério
Público , Miranda do Norte , Peculato , Tribunal de
Justiça
Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)
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tornar policial
Adolescente tenta praticar assalto e se dá mal em
Vargem Grande
Caso de assaltante que morreu em confronto com PM
s de Vargem Grande repercute na imprensa nacional

Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis
Tema Simples. Tecnologia do Blogger .

Jovem que fez publicações enaltecendo assassino
Lázaro Barbosa é morto por policiais no Maranhão

Site: https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/06/mpma-protocola-denuncia-contra.html

Polícia Civil prende acusado de estuprar cunhadas e
engravidar uma delas em Vargem Grande
Guarda Municipal de Vargem Grande prende autor de
furtos pela segunda vez no mês de junho
PM de Vargem Grande efetua prisão por tráfico de
drogas no Bairro São Miguel
Grave acidente envolvendo motocicletas deixa quatro
mortos na BR-222
Veja os crimes praticados por Lázaro Barbosa,
assassino que é procurado por mais de 200 policiais
em Goiás
Polícia Civil de Vargem Grande efetua prisões por
furto e receptação e recupera veículo
Adolescente mata a própria avó a facadas após
discussão por conta de jogo online em Paço do Lumiar
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
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Estabelecimentos comerciais alvos da
Operação Mormaço são interditados no
Maranhão e Piauí
Alpanir Mesquita

Tráfico de Drogas , Tribunal de Justiça

Como desdobramento da Operação Mormaço, o
Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão interditou, no dia 16 de junho,
as arenas Alto da Cruz, Placar e Terceiro Tempo,
localizadas em Timon, além da loja Modelo Veículos,
em Teresina.

Postagem mais antiga Página inicial

A ação contou com a parceria do Gaeco do Piauí,
Polícia Civil do Maranhão e Instituto de Criminalística
de Timon (Icrim). As interdições cumpriram decisões
da Justiça, proferidas a pedido do Ministério Público
do Maranhão. Todos os estabelecimentos pertencem
a pessoas presas na primeira etapa da Operação
Mormaço, realizada no dia 10 de junho.
O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (Piauí), Timon e
Caxias, no Maranhão ( relembre o caso ).
Iniciadas há cerca de um ano, 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
fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.

Assinar: Postar comentários (Atom)
Adolescente tenta praticar assalto e se dá mal em
Vargem Grande
Jovem que fez publicações enaltecendo assassino
Lázaro Barbosa é morto por policiais no Maranhão
Caso de assaltante que morreu em confronto com PM
s de Vargem Grande repercute na imprensa nacional
Polícia Civil prende acusado de estuprar cunhadas e
engravidar uma delas em Vargem Grande
Guarda Municipal de Vargem Grande prende autor de
furtos pela segunda vez no mês de junho
PM de Vargem Grande efetua prisão por tráfico de
drogas no Bairro São Miguel
Grave acidente envolvendo motocicletas deixa quatro
mortos na BR-222
Veja os crimes praticados por Lázaro Barbosa,
assassino que é procurado por mais de 200 policiais
em Goiás

A Operação Mormaço contou com a participação de
seis promotores de justiça do Maranhão (sendo cinco
do Gaeco), dois promotores de justiça do Piauí (do
Gaeco) e 14 servidores do MPMA, além de 84
policiais civis e seis peritos do Icrim.

Polícia Civil de Vargem Grande efetua prisões por
furto e receptação e recupera veículo

Redação: CCOM-MPMA.

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

Adolescente mata a própria avó a facadas após
discussão por conta de jogo online em Paço do Lumiar

Postado por Alpanir Mesquita às
Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest
Marcadores: Caxias , Fraude , Maranhão , Ministério
Público , Piauí , Polícia Civil , Teresina , Timon ,

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
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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/estabeleci
mentos-comerciais-alvos-da.html
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MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DENUNCIA DEPUTADO FEDERAL, EXPREFEITO E OUTRAS 23 PESSOAS NO
MARANHÃO
Carlos Cristiano

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Redação: CCOM-MPMA
Deixe sua contribuição ao portal Carlos Cristiano
Noticias! Nosso PIX:
Site: https://www.carloscristiano.com/2021/06/ministeriopublico-estadual-denuncia.html

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
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OPERAÇÃO MORMAÇO - DIVERSOS
ESTABELECIMENTOS SÃO
INTERDITADOS A PEDIDO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
Carlos Cristiano

Como desdobramento da Operação Mormaço, o
Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão interditou, no dia 16 de junho,
as arenas Alto da Cruz, Placar e Terceiro Tempo,
localizadas em Timon, além da loja Modelo Veículos,
em Teresina.
A ação contou com a parceria do Gaeco do Piauí,
Polícia Civil do Maranhão e Instituto de Criminalística
de Timon (Icrim). As interdições cumpriram decisões
da Justiça, proferidas a pedido do Ministério Público
do Maranhão. Todos os estabelecimentos pertencem
a pessoas presas na primeira etapa da Operação
Mormaço, realizada no dia 10 de junho.
O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (Piauí), Timon e
Caxias, no Maranhão.
Iniciadas há cerca de um ano, 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
fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.
A Operação Mormaço contou com a participação de
seis promotores de justiça do Maranhão (sendo cinco
do Gaeco), dois promotores de justiça do Piauí (do
Gaeco) e 14 servidores do MPMA, além de 84
policiais civis e seis peritos do Icrim.
Redação: CCOM-MPMA
Deixe sua contribuição ao portal Carlos Cristiano
Noticias! Nosso PIX:
Site: https://www.carloscristiano.com/2021/06/operacaomormaco-diversos.html
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Ministério Público oferece denúncia contra o
deputado Júnior Lourenço por suposto
esquema de R$ 22 mi (Maranhão)
Celso Almeida

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
Júnior Lourenço (PL), um dos alvos da Operação
Laços de Família , deflagrada pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) no dia 15 de abril. Na ocasião, foram
cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: http://blogdocelsoalmeida.com/ministerio-publicooferece-denuncia-contra-o-deputado-junior-lourencopor-suposto-esquema-de-r-22-mi

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
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MPMA protocola denúncia contra deputado
federal, ex-prefeito e mais 23 pessoas
Ministério Público do Maranhão ofereceu, na última
sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado federal
José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como Júnior
Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://www.domingoscosta.com.br/mpmaprotocola-denuncia-contra-deputado-federal-ex-prefeitoe-mais-23-pessoas/

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
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MP protocola denúncia contra deputado
Júnior Lourenço
Blog do Ezequiel Neves

Termo Judiciário de São Luís.

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira (18), denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.

De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).

Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://www.blogdoezequielneves.com/2021/06/mpprotocola-denuncia-contra-deputado.html

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
51

BLOG DO GILBERTO LIMA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Deputado federal maranhense, ex-prefeito e
mais 23 pessoas são denunciadas pelo MP à
Justiça por fraudes em licitações e
organização criminosa
GILBERTO LIMA

Bruno Val Quintan de

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última

Menezes, Paulo Ricardo Nogueira Ayres Val Quintan e
mais 20 pessoas, inclusive

sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado federal
José Lourenço Bomfim

pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram

Júnior, conhecido como Júnior Lourenço, um dos alvos
da Operação Laços de

afastadas do exercício de suas funções por
deferimento de medida cautelar.

Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações

Segundo as investigações, iniciadas a partir de

Criminosas (Gaeco) no dia 15 de abril. Na ocasião,
foram cumpridos 32 mandados
de busca e apreensão em São Luís, Paço do Lumiar,
São José de Ribamar, Miranda
do Norte e Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida
sentença condenatória pelos crimes de fraude em
procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos
denunciados, além de pagamento do valor de R$
22.061.477,53 como forma de
reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do

denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de
recursos na Prefeitura de Miranda do Norte, no
período de 2017 a 2020, durante
a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo Fonseca
Belfort. O mesmo esquema teria
sido usado pelo também ex-prefeito e atual deputado
federal Júnior Lourenço,
que esteve à frente da gestão do município no período
de 2009 a 2016, apontando
para a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de
Itapecuru-Mirim; Ana Carolina Cordeiro de Mendonça
Leite e Fernando Antonio
Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e Marco
Aurélio Ramos Fonseca, que
responde atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias
Criminais do Termo Judiciário de

Norte; os empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão,
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São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da
1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís, as
investigações apontam a
existência de três núcleos de agentes classificados
com base na atuação de cada
um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e
Júnior Lourenço; empresarial, comandado por Tiago
Val Quintan Pinto Frazão, que
está presente no município de Miranda do Norte desde
a gestão de Júnior
Lourenço; e administrativo, formado pelos secretários
municipais Antônio da
Conceição Sanches, Alysson Rogério Mesquita de
Oliveira - atualmente
vice-prefeito do município - e Adson Mendonça
Mendes, além de outros servidores
da prefeitura de Miranda do Norte, inclusive membros
da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do
mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e
ordenado, uma organização criminosa com
ramificações dentro do município de
Miranda do Norte com o objetivo de obter, direta e
indiretamente, vantagens
indevidas por meio das práticas de crimes licitatórios e
crimes contra a
Administração Pública.
Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/06/deputadofederal-maranhense-ex-prefeito.html
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MP protocola denúncia contra Júnior
Lourenço, ex-prefeito e mais 23 pessoas
Gláucio Ericeira

Termo Judiciário de São Luís.

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.

De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).

Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://www.glaucioericeira.com.br/2021/06/mpprotocola-denuncia-contra-junior-lourenco-ex-prefeito-emais-23-pessoas/

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
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Operação 'Laços de Família' protocola
denúncia contra deputado federal, ex-prefeito
e mais 23 pessoas
Juraci Filho

a existência de uma organização criminosa.

Ir para o conteúdo principal

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.

Ir para o conteúdo secundário
Postado em: por: Juraci Filho - Deixe um Comentário!
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Foto: divulgação

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
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Operação Mormaçõ: diversos
estabelecimentos são interditados a pedido
do MP-MA
Como desdobramento da Operação Mormaço, o
Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão interditou, no dia 16 de junho,
as arenas Alto da Cruz, Placar e Terceiro Tempo,
localizadas em Timon, além da loja Modelo Veículos,
em Teresina.
A ação contou com a parceria do Gaeco do Piauí,
Polícia Civil do Maranhão e Instituto de Criminalística
de Timon (Icrim). As interdições cumpriram decisões
da Justiça, proferidas a pedido do Ministério Público
do Maranhão. Todos os estabelecimentos pertencem
a pessoas presas na primeira etapa da Operação
Mormaço, realizada no dia 10 de junho.
O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (Piauí), Timon e
Caxias, no Maranhão.
Iniciadas há cerca de um ano, 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
fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.
A Operação Mormaço contou com a participação de
seis promotores de Justiça do Maranhão (sendo cinco
do Gaeco), dois promotores de Justiça do Piauí (do
Gaeco) e 14 servidores do MP-MA, além de 84
policiais civis e seis peritos do Icrim.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/06/operacaomormaco-diversos.html
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Em São Luís, MP-MA, Estado e município
fazem acordo para reforma do Mercado
Central
O projeto de reforma do Mercado Central, em São
Luís, tema de uma Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Maranhão, foi tema de um
acordo homologado pela Justiça na última sexta-feira
(18).
A sentença da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís acolheu o pedido de extinção do processo
sem resolução do mérito em relação ao Estado do
Maranhão, feito pela 1ª Promotoria de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio
Cultural de São Luís. No mesmo documento, foi
homologada a transação feita entre o Ministério
Público e o município de São
Luís.
A Ação do Ministério Público do Maranhão pedia
que não fosse aprovado um projeto arquitetônico
referente ao Mercado Central de São Luís e os seus
respectivos projetos executivos, além de impedir a sua
execução por qualquer ente público ou privado, sob
pena de multa diária a ser determinada pelo Judiciário.
O pedido de extinção do processo em relação ao
Executivo Estadual aconteceu porque o Departamento
de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da
Secretaria de Estado da Cultura (DPHAP) emitiu
parecer desfavorável ao projeto impugnado pelo MPMA. "Logo, antes mesmo da abertura de prazo para
contestação, o Estado do Maranhão já havia atendido
o pedido formulado na inicial e rejeitado o referido
projeto", explica o promotor de Justiça Luís
Fernando Cabral Barreto Júnior.
A partir do processo de mediação realizado na Justiça,
foi apresentado um novo projeto pelo escritório de
arquitetura responsável, com a alteração de várias
características, que recebeu parecer favorável do
DPHAP. Esse projeto será executado pela Prefeitura
de São Luís, conforme acordo firmado com o
Ministério Público..
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/06/em-sao-luismp-ma-estado-e-municipio.html
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Deputado Júnior Lourenço (PL-MA), é
denunciado pelo MP por desvios em
prefeitura
O Ministério Público do Maranhão denunciou nesta
segunda-feira (21) o deputado federal Júnior Lourenço
(PL-MA) por crimes de fraude em licitação, peculato
e organização criminosa, diz o Estadão.
O ex-prefeito de Miranda do Norte Carlos Eduardo e
outras 23 pessoas também foram denunciadas.
Eles são acusados por fraudes em contratos firmados
com a prefeitura da cidade entre 2009 e 2020. O caso
foi investigado pela Operação Laços de Família.
Além das condenações, o MP pede o pagamento
de R$ 22 milhões como reparação de danos aos
cofres públicos.
Site: https://ricardoantunes.com.br/deputado-juniorlourenco-pl-ma-e-denunciado-pelo-mp-por-desvios-emprefeitura/
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Operação Laços de Família: MPMA
protocola denúncia contra deputado federal,
ex-prefeito e mais 23 pessoas
Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/operac
ao-lacos-de-familia-mpma.html

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
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OPERAÇÃO MORMAÇO: diversos
estabelecimentos são interditados a pedido
do MPMA
Eduardo Ericeira

Como desdobramento da Operação Mormaço, o
Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão interditou, no dia 16 de junho,
as arenas Alto da Cruz, Placar e Terceiro Tempo,
localizadas em Timon, além da loja Modelo Veículos,
em Teresina.
A ação contou com a parceria do Gaeco do Piauí,
Polícia Civil do Maranhão e Instituto de Criminalística
de Timon (Icrim). As interdições cumpriram decisões
da Justiça proferidas a pedido do Ministério Público
do Maranhão. Todos os estabelecimentos pertencem
a pessoas presas na primeira etapa da Operação
Mormaço, realizada no dia 10 de junho.
O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (Piauí), Timon e
Caxias, no Maranhão.
Iniciadas há cerca de um ano, 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
fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.
A Operação Mormaço contou com a participação de
seis promotores de justiça do Maranhão (sendo cinco
do Gaeco), dois promotores de justiça do Piauí (do
Gaeco) e 14 servidores do MPMA, além de 84
policiais civis e seis peritos do Icrim.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/operac
ao-mormaco-diversos.html
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Câmara tenta, sem sucesso, evitar demissões
determinadas pela Justiça
Eduardo Ericeira

O presidente da Câmara Municipal de São Luís,
vereador Osmar Filho (PDT) tentou nesta sexta-feira,
18, em reunião na Vara de Interesses Difusos e
Coletivos e São Luís, reverter a exigência de demissão
de servidores da Casa não amparados pela
Constituição de 1988.
Acompanhado dos ex-presidentes Chico Carvalho
(PSL) e Astro de Ogum (PCdoB) - que assinou o
acordo para regularização funcional na Câmara, ainda
em 2018 - Osmar Filho esbarrou na postura irredutível
do Ministério Público, que exige a demissão dos
servidores.
Além de buscar melhor entendimento sobre o alcance
da medida judicial, os vereadores apresentaram ao
juiz Douglas de Melo Martins e à promotora Sidneya
Liberato, pedido de prorrogação da medida, na
tentativa de evitar as demissões, ao menos neste
momento de pandemia.
Os vereadores reconhecem a legalidade da medida,
mas argumentaram que o momento é difícil para toda
a sociedade, diante da crise provocada pelo
coronavírus.
A promotora deixou claro que a situação não tem
como ser mais remediada por que, além e se arrastar
por anos, afrontando a Constituição Federal, também
é fruto de um acordo celebrado em 2018 e já
transitado em julgado.
O juiz Douglas Martins também disse que a decisão proferida pelo juiz auxiliar Cristiano Simas de Sousa,
em 28 de maio - não seria revertida.
Também participaram do encontro o vereador Octávio
Soeiro (Podemos) e o procurador-geral da Câmara
Municipal, Vitor Cardoso.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/camara
-tenta-sem-sucesso-evitar.html
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MP denuncia Júnior Lourenço e 'Negão' por
desvio de R$ 22 milhões em Miranda do
Norte
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
____________________________________

em 5 municípios
_____________________________________
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://garrone.com.br/mp-denuncia-juniorlourenco-e-negao-por-desvio-r-22-milhoes-cem-mirandado-norte/

Empresário preso pela PF denuncia esquema de
agiotagem em gabinete de Lourenço
Operação Laços de Família faz busca e apreensão
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Operação Mormaço: Diversos
estabelecimentos são interditados a pedido
do MPMA
genivaldo abreu

abreu.genivaldo@live.com

Como desdobramento da Operação Mormaço, o
Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão interditou, no dia 16 de junho,
as arenas Alto da Cruz, Placar e Terceiro Tempo,
localizadas em Timon, além da loja Modelo Veículos,
em Teresina.

Tecnologia do Blogger .
Site:
http://www.genivaldoabreu.com.br/2021/06/operacaomormaco-diversos.html

A ação contou com a parceria do Gaeco do Piauí,
Polícia Civil do Maranhão e Instituto de Criminalística
de Timon (Icrim). As interdições cumpriram decisões
da Justiça proferidas a pedido do Ministério Público
do Maranhão. Todos os estabelecimentos pertencem
a pessoas presas na primeira etapa da Operação
Mormaço, realizada no dia 10 de junho.
O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (Piauí), Timon e
Caxias, no Maranhão.
Iniciadas há cerca de um ano, 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
fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.
A Operação Mormaço contou com a participação de
seis promotores de justiça do Maranhão (sendo cinco
do Gaeco), dois promotores de justiça do Piauí (do
Gaeco) e 14 servidores do MPMA, além de 84
policiais civis e seis peritos do Icrim.
Postado por genivaldo abreu às
Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest
Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)
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Júnior Lourenço é denunciado à Justiça por
suposto esquema de R$ 22 mi
gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
Júnior Lourenço (PL), um dos alvos da Operação
Laços de Família , deflagrada pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) no dia 15 de abril. Na ocasião, foram
cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/06/21/juniorlourenco-e-denunciado-a-justica-por-suposto-esquemade-r-22-mi/

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
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Câmara não consegue evitar demissões
determinadas pela Justiça
gilbertoleda

O presidente da Câmara Municipal de São Luís,
vereador Osmar Filho (PDT) tentou nesta sexta-feira,
18, em reunião na Vara de Interesses Difusos e
Coletivos e São Luís, reverter a exigência de demissão
de servidores da Casa não amparados pela
Constituição de 1988.
Acompanhado dos ex-presidentes Chico Carvalho
(PSL) e Astro de Ogum (PCdoB) - que assinou o
acordo para regularização funcional na Câmara, ainda
em 2018 - Osmar Filho esbarrou na postura irredutível
do Ministério Público, que exige a demissão dos
servidores.
Além de buscar melhor entendimento sobre o alcance
da medida judicial, os vereadores apresentaram ao
juiz Douglas de Melo Martins e à promotora Sidneya
Liberato, pedido de prorrogação da medida, na
tentativa de evitar as demissões, ao menos neste
momento de pandemia.
Os vereadores reconhecem a legalidade da medida,
mas argumentaram que o momento é difícil para toda
a sociedade, diante da crise provocada pelo
coronavírus.
A promotora deixou claro que a situação não tem
como ser mais remediada por que, além e se arrastar
por anos, afrontando a Constituição Federal, também
é fruto de um acordo celebrado em 2018 e já
transitado em julgado.
O juiz Douglas Martins também disse que a decisão proferida pelo juiz auxiliar Cristiano Simas de Sousa,
em 28 de maio - não seria revertida.
Também participaram do encontro o vereador Octávio
Soeiro (Podemos) e o procurador-geral da Câmara
Municipal, Vitor Cardoso.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/06/21/camara-naoconsegue-evitar-demissoes-determinadas-pela-justica/
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MPMA denuncia deputado federal Júnior
Lourenço por fraude em licitação, peculato e
formação de quadrilha
Jorge Vieira

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://www.blogjorgevieira.com/mpma-protocoladenuncia-contra-deputado-federal-junior-lourenco-exprefeito-e-mais-23-pessoas/

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
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Deputado Júnior Lourenço é denunciado por
desvio de R$ 22 milhões em Miranda do
Norte
JO FERNANDES

O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Deu no Blog do Neto Ferreira

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

Site: https://www.jofernandes.com.br/2021/06/deputadojunior-lourenco-e-denunciado.html

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
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Gaeco interdita empresas do MA envolvidas
em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
Como desdobramento da Operação Mormaço, o
Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão interditou, no dia 16 de junho,
as arenas Alto da Cruz, Placar e Terceiro Tempo,
localizadas em Timon, além da loja Modelo Veículos,
em Teresina.
A ação contou com a parceria do Gaeco do Piauí,
Polícia Civil do Maranhão e Instituto de Criminalística
de Timon (Icrim). As interdições cumpriram decisões
da Justiça, proferidas a pedido do Ministério Público
do Maranhão. Todos os estabelecimentos pertencem
a pessoas presas na primeira etapa da Operação
Mormaço, realizada no dia 10 de junho.
O objetivo da operação foi desarticular uma facção
com atuação interestadual. Foram alvos pessoas
físicas e jurídicas em Teresina (Piauí), Timon e
Caxias, no Maranhão.
Iniciadas há cerca de um ano, 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
fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras
atividades.
A Operação Mormaço contou com a participação de
seis promotores de justiça do Maranhão (sendo cinco
do Gaeco), dois promotores de justiça do Piauí (do
Gaeco) e 14 servidores do MPMA, além de 84
policiais civis e seis peritos do Icrim.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/06/gaecointerdita-empresas-do-ma-envolvidas-com-lavagem-dedinheiro-e-trafico-de-drogas/
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Deputado Júnior Lourenço é denunciado por
desvio de R$ 22 milhões em Miranda do
Norte
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
federal José Lourenço Bomfim Júnior, conhecido como
Júnior Lourenço, um dos alvos da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no
dia 15 de abril. Na ocasião, foram cumpridos 32
mandados de busca e apreensão em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar, Miranda do Norte e
Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/06/deputadojunior-lourenco-e-denunciado-por-desvio-de-r-22milhoes-em-miranda-do-norte/

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
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Ministério Público denuncia Júnior Lourenço
e mais 24 sob acusação de fraude, peculato e
organização criminosa
Blog do Neto Weba

O Ministério Público do Maranhão denunciou na
sexta-feira (18) o deputado federal Júnior Lourenço
(PL), o ex-prefeito de Miranda do Norte, Eduardo
Belfort (PL), e outras 23 pessoas sob acusação de
fraude em procedimento licitatório, peculato e
organização criminosa.
De acordo com a denúncia, investigações
aprofundadas a partir de apuração iniciada no âmbito
do TCU (Tribunal de Contas da União) identificaram
desvios de recursos na Prefeitura de Miranda do Norte
no período de 2009 a 2020, operacionalizado por meio
de empresas de fachada que participavam de
processos licitatórios fraudulentos.
Além das condenação dos acusados, o Ministério
Público pediu indenização como forma de reparação
dos danos ao erário no valor de R$ 22 milhões, e a
perda da função pública.
Em abril, os denunciados foram alvo de mandados de
busca e apreensão no bojo da Operação Laços de
Família, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas).
A ação ofensiva recebeu esse nome em razão do
trabalho investigativo haver apontado ligações das
empresas de fachada com familiares, empregados e
amigos de Júnior Lourenço e Eduardo Belfort.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/06/ministeriopublico-denuncia-junior.html
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Denuncias contra o Prefeito Fernando
Bermuda, começam a surtir efeito no
Ministério Público!!!
Rui Marisson

edital de licitação".

Fernando Bermuda desafiou o Ministério Público,
segundo o parquet, foi instaurado a "Notícia de Fato nº
000616-509/2021 que foi solicitada cópia integral dos
referidos procedimentos licitatórios, os quais foram
sonegados pelo presidente da CPL do município", Já
pensou que prefeito cara de pau?

Fernando Bermuda

Fernando Bermuda desafiou o Ministério Público,
segundo o parquet, foi instaurado a "Notícia de Fato nº
000616-509/2021 que foi solicitada cópia integral dos
referidos procedimentos licitatórios, os quais foram
sonegados pelo presidente da CPL do município", Já
pensou que prefeito cara de pau?

desafiou o Ministério Público, segundo o parquet, foi
instaurado a "Notícia de
Fato nº 000616-509/2021 que foi solicitada cópia
integral dos referidos
procedimentos licitatórios, os quais foram sonegados
pelo presidente da CPL do
município", Já pensou que prefeito cara de pau?
Se o prefeito tem

O Prefeito
Fernando Bermuda tem administrado o município de
Campestre sem observar a nossa
legislação, o Portal da Transparência não tem sido
alimentado de acordo com a

peito para sonegar informações ao MP, imagina para o
cidadão comum? Certamente serão
investigas as várias denúncias que tem sido feitas, no
Ministério Público e
Tribunal de Contas!!!

norma, os editais de licitações têm sido escondidos a
sete chaves, depois que

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/06/denunciascontra-o-prefeito-fernando.html

os fornecedores começaram a denunciar nos órgãos
de controle, os efeitos
começaram a aparecer.
O Ministério
Público através do Promotor Eduardo André de Aguiar
Lopes, instaurou
Inquérito Civil para apurar irregularidades nos
processos licitatórios TP
001/2021 e TP 002/2021, segundo o MP, os editais só
foram disponibilizados no
Portal da Transparência, "apenas um dia antes da
abertura do procedimento
licitatório, omitindo diversos arquivos que compõem o
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Ministério Público denuncia deputado Júnior
Lourenço, ex-prefeito e mais 23 pessoas por
fraude, peculato e organização criminosa
(Em destaque)
O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
ofereceu, na última sexta-feira (18), denúncia contra o
deputado federal José Lourenço Bomfim Júnior,
conhecido como Júnior Lourenço, um dos alvos da
Operação Laços de Família, deflagrada pelo Grupo
de Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco) no dia 15 de abril. Na ocasião,
foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão
em São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Com base nos elementos e provas coletados, o MPMA
pede a condenação dos denunciados pelos crimes de
fraude em procedimento licitatório, peculato e
organização criminosa, com perda de cargo ou
mandado eletivo, além de pagamento do valor de R$
22.061.477,53 como forma de reparação dos danos ao
erário.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://gildeanfarias.com.br/ministerio-publicodenuncia-deputado-junior-lourenco-ex-prefeito-e-mais23-pessoas-por-fraude-peculato-e-organizacaocriminosa/

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
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Júnior Lourenço é denunciado à Justiça por
suposto esquema de R$ 22 milhões
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
Júnior Lourenço (PL), um dos alvos da Operação
Laços de Família, deflagrada pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) no dia 15 de abril. Na ocasião, foram
cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.

da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
Site: https://www.imaranhao360.com.br/2021/06/juniorlourenco-e-denunciado-justica.html

Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.
A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
74

O MAIOR DO MUNDO DE IMPERATRIZ. Seg, 21 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Júnior Lourenço é denunciado à Justiça por
suposto esquema de R$ 22 mi
O Ministério Público do Maranhão ofereceu, na
última sexta-feira, 18, denúncia contra o deputado
Júnior Lourenço (PL), um dos alvos da Operação
Laços de Família , deflagrada pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) no dia 15 de abril. Na ocasião, foram
cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em
São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Miranda do Norte e Bom Jardim.
Com base nos elementos e provas coletados, o
Ministério Público do Maranhão requer que seja
autuada a denúncia e proferida sentença condenatória
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa, com perda de cargo
ou mandado eletivo dos denunciados, além de
pagamento do valor de R$ 22.061.477,53 como forma
de reparação dos danos ao erário.
Além de Júnior Lourenço, também foram denunciados
Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como
Negão, ex-prefeito de Miranda do Norte; os
empresários Tiago Val Quintan Pinto Frazão, Bruno
Val Quintan de Menezes, Paulo Ricardo Nogueira
Ayres Val Quintan e mais 20 pessoas, inclusive
pessoas que ocupavam cargos na prefeitura até o
período atual e que foram afastadas do exercício de
suas funções por deferimento de medida cautelar.
Segundo as investigações, iniciadas a partir de
denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU),
foram identificados desvios de recursos na Prefeitura
de Miranda do Norte, no período de 2017 a 2020,
durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo
Fonseca Belfort. O mesmo esquema teria sido usado
pelo também ex-prefeito e atual deputado federal
Júnior Lourenço, que esteve à frente da gestão do
município no período de 2009 a 2016, apontando para
a existência de uma organização criminosa.

da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís,
as investigações apontam a existência de três núcleos
de agentes classificados com base na atuação de
cada um: político, composto pelos ex-gestores Carlos
Eduardo Fonseca Belfort e Júnior Lourenço;
empresarial, comandado por Tiago Val Quintan Pinto
Frazão, que está presente no município de Miranda do
Norte desde a gestão de Júnior Lourenço; e
administrativo, formado pelos secretários municipais
Antônio da Conceição Sanches, Alysson Rogério
Mesquita de Oliveira - atualmente vice-prefeito do
município - e Adson Mendonça Mendes, além de
outros servidores da prefeitura de Miranda do Norte,
inclusive membros da Comissão Permanente de
Licitação (CPL).
Ainda segundo a denúncia, desde 2009, primeiro ano
do mandato do ex-prefeito Júnior Lourenço, foi
constituída, de modo permanente e ordenado, uma
organização criminosa com ramificações dentro do
município de Miranda do Norte com o objetivo de
obter, direta e indiretamente, vantagens indevidas por
meio das práticas de crimes licitatórios e crimes contra
a Administração Pública.
G Léda
Site:
http://omaiordomundobr.blogspot.com/2021/06/juniorlourenco-e-denunciado-justica.html

A denúncia foi assinada pelos promotores de justiça
Luís Samarone Batalha Carvalho, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Itapecuru-Mirim; Ana
Carolina Cordeiro de Mendonça Leite e Fernando
Antonio Berniz Aragão, integrantes do Gaeco; e
Marco Aurélio Ramos Fonseca, que responde
atualmente pelas 1ª e 2ª Promotorias Criminais do
Termo Judiciário de São Luís.
De acordo com o documento, encaminhado ao titular
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Investigação sobre morte de rapaz por três
policiais militares
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/21/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.29.58-07.35.07-1624281695.mp4
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-Maranhão denuncia o deputado federal
José Lourenço Júnior na operação Laços de
Família
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/06/21/RADIOMIRANTE
AM600SOLUISMA-09.35.39-09.38.45-1624284840.mp3
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G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Seg, 21 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Inquérito apura conduta de policiais civis
que mataram jovem com deficiência em
Presidente Dutra, no MA
Por G1 MA - São Luís, MA

Um inquérito vai apurar as circunstâncias da morte um
jovem baleado por policiais militares no povoado
Calumbi, em Presidente Dutra, município a 347 km de
São Luís. O caso aconteceu na última sexta-feira (17).
Ao G1, a Polícia Civil informou que foi chamada até o
local após denúncias de moradores de que o jovem,
identificado como Hamilton Cesar Lima Bandeira, de
23 anos, estaria fazendo ameaças e apologia ao
crime.
Segundo a polícia, os agentes foram ameaçados pelo
rapaz que estava em posse de uma faca. Ao tentar
conter Hamilton Cesar, os agentes atiraram contra o
rapaz. Ele chegou a ser socorrido e levado para o
hospital da região com vida, mas acabou não
resistindo aos ferimentos e morreu.
Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso.
Ainda em nota, a Polícia Civil lamentou profundamente
o fato e solidarizou com a família do jovem.

última sexta-feira (17), após denúncias de moradores,
atendeu a uma ocorrência de ameaça e apologia ao
crime em uma residência no povoado de Calumbi.
Quando chegaram ao local, os policiais foram
ameaçados pelo suspeito que estava de posse de uma
arma branca (faca). Para conter a situação, os agentes
atiraram e um dos disparos atingiu ao rapaz, que foi
socorrido pelos policiais, levado ao hospital com vida,
mas acabou vindo a óbito.
A Polícia Civil do Maranhão lamenta profundamente o
fato e se solidariza com a família. Pontua, ainda, que
um inquérito policial foi instaurado para apurar as
circunstâncias da ocorrência.
Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/06/21/inq
uerito-apura-conduta-de-policiais-civis-que-mataramjovem-com-deficiencia-em-presidente-dutra-no-ma.ghtml

Ao G1, o pai de Hamilton, Antônio Bandeira afirmou
que o jovem não estava armado no momento da ação
policial. Ele afirma que o filho não era agressivo e
tinha deficiência mental.
Não tinha o maior sentido do mundo eles chegarem lá
assassinando ele. E ele não usava ferramenta
nenhuma. A polícia não falou nada, quando chegou lá,
foi metendo bala e quase matou um idoso de 100 anos
, disse.
O jovem morava com o bisavô, a avó e uma tia que
presenciaram toda a ação. O pai de Hamilton afirma
que o idoso quase foi baleado pelos policiais.
Ele não era agressivo, ele não era saliente, ele não
queria nada de mal para ninguém. Só que pelo
problema mental dele... quando vinha aquela coisa na
cabeça dele, ele falava coisas que não eram para falar
, explica.
A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informa que na
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Inquérito apura ação de policiais que
resultou em morte de jovem com deficiência
no Maranhão
PRESIDENTE DUTRA - Um inquérito apura a morte
de um jovem baleado por policiais civis na última
quinta-feira (17), no povoado Calumbi, no município de
Presidente Dutra.
Segundo uma nota divulgada pela Polícia Civil do
Maranhão, a equipe saiu para atender a uma
ocorrência de ameaça e apologia ao crime. A nota diz
que "os policiais foram ameaçados pelo suspeito que
estava de posse de uma arma branca (faca)".
Os policiais civis atiraram para conter a situação,
afirma ainda a nota. Um dos disparos acertou o jovem,
que foi socorrido, mas não resistiu.
Leia na íntegra a nota da Polícia Civil:
"A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informa que na
última sexta-feira (17) (sic), após denúncias de
moradores, atendeu a uma ocorrência de ameaça e
apologia ao crime em uma residência no povoado de
Calumbi.
Quando chegaram ao local, os policiais foram
ameaçados pelo suspeito que estava de posse de uma
arma branca (faca). Para conter a situação, os agentes
atiraram e um dos disparos atingiu ao rapaz, que foi
socorrido pelos policiais, levado ao hospital com vida,
mas acabou vindo a óbito.
A Polícia Civil do Maranhão lamenta profundamente o
fato e se solidariza com a família. Pontua, ainda, que
um inquérito policial foi instaurado para apurar as
circunstâncias da ocorrência.
Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso."
Família contesta polícia
O jovem foi identificado como Hamilton Cesar Lima
Bandeira, de 23 anos, e tinha deficiência mental,
segundo a família. Os parentes disseram ao
Imirante.com que o rapaz não estava armado no
momento da ação policial.
O pai de Hamilton, Antônio Bandeira, disse à

reportagem do Portal que o filho tinha chegado de um
campo, almoçou e se deitou e, em seguida,
apareceram os policiais. "Não tinha maior sentido do
mundo deles chegar lá assassinando ele. E ele não
usava ferramenta nenhuma. A polícia não falou nada,
quando chegou lá foi metendo bala, que quase matou
um idoso de quase 100 anos", relatou. A avó e uma tia
que moram na mesma casa estavam em Presidente
Dutra.
O pai contou ainda como era o filho no dia a dia com a
comunidade. "Ele tinha acabado de chegar do
campinho com as crianças que andavam mais ele. Ele
não fazia um pingo de medo em sociedade alguma.
Ele era meninão. Tinha 23 anos, mas o sentido era de
criança", relatou Antônio.
Hamilton morava com o bisavô Pracio Ribeiro. "Ele
não era agressivo, ele não era saliente, ele não queria
nada de mal pra ninguém... Só que pelo problema dele
mental... Quando vinha aquela coisa na cabeça dele,
ele falava as coisas que não era pra falar",
acrescentou o pai de Hamilton.
A tia de Hamilton, Cristiane Bandeira, também contou
ao Imirante que o sobrinho era sossegado e tranquilo.
"Nunca me respondeu mal, só tinha perturbações
mentais, onde ele encontrava carinho, ele se
apegava", declarou.
"Os vídeos que tenho dele, são vídeos engraçados,
ele mesmo defendendo injustiças, tinha medo de
polícia desde criança, se ele fez vídeos defendendo o
crime não tenho conhecimento, e isso não justificaria o
que aconteceu", comentou a tia do rapaz.
O corpo de Hamilton foi enterrado na sexta-feira (18)
no povoado Calumbi. No sábado (19), moradores
fizeram manifestação pedindo justiça.
Ouça o relato do pai de Hamilton:
Ouça o relato da tia de Hamilton:
Site: https://imirante.com/presidentedutra/noticias/2021/06/21/inquerito-apura-acao-depoliciais-que-resultou-em-morte-de-jovem-com-
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Inquérito apura ação de policiais que
resultou em morte de jovem com deficiência
no Maranhão (Investigação)
Imirante.com 21/06/2021 às 10h33
PRESIDENTE DUTRA - Um inquérito apura a morte
de um jovem baleado por policiais civis na última
quinta-feira (17), no povoado Calumbi, no município de
Presidente Dutra.
Segundo uma nota divulgada pela Polícia Civil do
Maranhão, a equipe saiu para atender a uma
ocorrência de ameaça e apologia ao crime. A nota diz
que "os policiais foram ameaçados pelo suspeito que
estava de posse de uma arma branca (faca)".
Os policiais civis atiraram para conter a situação,
afirma ainda a nota. Um dos disparos acertou o jovem,
que foi socorrido, mas não resistiu.
Leia na íntegra a nota da Polícia Civil:
"A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informa que na
última sexta-feira (17) (sic), após denúncias de
moradores, atendeu a uma ocorrência de ameaça e
apologia ao crime em uma residência no povoado de
Calumbi.
Quando chegaram ao local, os policiais foram
ameaçados pelo suspeito que estava de posse de uma
arma branca (faca). Para conter a situação, os agentes
atiraram e um dos disparos atingiu ao rapaz, que foi
socorrido pelos policiais, levado ao hospital com vida,
mas acabou vindo a óbito.
A Polícia Civil do Maranhão lamenta profundamente o
fato e se solidariza com a família. Pontua, ainda, que
um inquérito policial foi instaurado para apurar as
circunstâncias da ocorrência.
Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso."
Família contesta polícia
O jovem foi identificado como Hamilton Cesar Lima
Bandeira, de 23 anos, e tinha deficiência mental,
segundo a família. Os parentes disseram ao
Imirante.com que o rapaz não estava armado no
momento da ação policial.

O pai de Hamilton, Antônio Bandeira, disse à
reportagem do Portal que o filho tinha chegado de um
campo, almoçou e se deitou e, em seguida,
apareceram os policiais. "Não tinha maior sentido do
mundo deles chegar lá assassinado ele. E ele não
usava ferramenta nenhuma. A polícia não falou nada,
quando chegou lá foi metendo bala, que quase matou
um idoso de quase 100 anos", relatou. A avó e uma tia
que moram na mesma casa estavam em Presidente
Dutra.
O pai contou ainda como era o filho no dia a dia com a
comunidade. "Ele tinha acabado de chegar do
campinho com as crianças que andavam mais ele. Ele
não fazia um pingo de medo em sociedade alguma.
Ele era meninão. Tinha 23 anos, mas o sentido era de
criança", relatou Antônio.
Hamilton morava com o bisavô Pracio Ribeiro. "Ele
não era agressivo, ele não era saliente, ele não queria
nada de mal pra ninguém... Só que pelo problema dele
mental... Quando vinha aquela coisa na cabeça dele,
ele falava as coisas que não era pra falar",
acrescentou o pai de Hamilton.
A tia de Hamilton, Cristiane Bandeira, também contou
ao Imirante que o sobrinho era sossegado e tranquilo.
"Nunca me respondeu mal, só tinha perturbações
mentais, onde ele encontrava carinho, ele se
apegava", declarou.
"Os vídeos que tenho dele, são vídeos engraçados,
ele mesmo defendendo injustiças, tinha medo de
polícia desde criança, se ele fez vídeos defendendo o
crime não tenho conhecimento, e isso não justificaria o
que aconteceu", comentou a tia do rapaz.
O corpo de Hamilton foi enterrado na sexta-feira (18)
no povoado Calumbi. No sábado (19), moradores
fizeram manifestação pedindo justiça.
Ouça o relato do pai de Hamilton:
Ouça o relato da tia de Hamilton:
Leia outras notícias em Imirante.com . Siga, também,
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o Imirante no Twitter , Instagram , curta nossa página
no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube
. Envie informações à Redação do Portal por meio do
WhatsApp pelo telefone (98) 99209-2383 .
Mais notícias
Site: https://imirante.com/presidentedutra/noticias/2021/06/21/inquerito-apura-acao-depoliciais-que-resultou-em-morte-de-jovem-comdeficiencia-no-maranhao.shtml
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OAB/MA ASSINA TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A
SEMGOV PARA PRESTAR APOIO
JURÍDICO A MULHERES EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
O contexto da pandemia acentuou problemas que já
eram crônicos e históricos e, sem dúvidas, a violência
contra a mulher é um deles. Preocupada com esse
cenário, a OAB Maranhão, por meio do presidente
Thiago Diaz, assinou um termo de cooperação técnica
com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher
em Situação de Violência (CRAMSV), através da
Secretaria Municipal de Governo (SEMGOV), para a
realização de serviços de atendimento e orientação
jurídica a mulheres vítimas de violência. A
assinatura ocorreu na manhã da última sexta-feira,
18/06.
"Na Ordem, temos algumas bandeiras de grande
relevância, entre elas, a proteção e defesa da mulher.
Nós temos diversas comissões capitaneadas por
mulheres envolvidas em projetos e causas para a
sociedade. Portanto, a OAB se coloca à disposição
para fazermos as parcerias relevantes para somar
esforços e alcançar nosso papel social", pontuou Diaz.
São mais de 50 advogadas e advogados que se
disponibilizaram para serem orientados pelas
Comissões e prestarem um serviço humanizado e de
apoio jurídico a essas mulheres. O projeto será
desenvolvido por quatro comissões da Seccional:
Comissão da Mulher e da Advogada (CMA), Comissão
da Jovem Advocacia (CJA), Comissão de Orientação
Jurídica e Comissão de Direito das Famílias.
A CJA ficou responsável por convocar as advogadas e
advogados para a ação; a CMA fornecerá a
capacitação à advocacia; a Comissão de Orientação
Jurídica prestará as informações sobre como fazer os
procedimentos da melhor forma e a Comissão de
Direito das Famílias, por sua vez, prestará o
acolhimento, com as habilidades necessárias a fim de
estender o trabalho para além da mulher, mas para
toda a sua família.

Famílias para dar um atendimento humanizado a
essas mulheres, além de levar o conhecimento técnico
da CMA. Fizemos, também, uma parceria com a
Comissão da Jovem Advocacia, trazendo mais de 50
advogadas e advogados para contribuir com o projeto.
A Janaina Jansen, vice-presidente da Comissão de
Orientação Jurídica, que traz um norte sobre como
construir essa orientação junto às advogadas e
advogados com a sociedade. Aconteceu uma
verdadeira mobilização na Ordem para a
concretização desse projeto, que já terá início em
julho", pontuou Tatiana Costa, presidente da Comissão
da Mulher e da Advogada.
O Secretário Municipal de Governo, Enéas Fernandes,
explicou que, ao falar de violência contra mulher, é
preciso reiterar que elas estão mais próximas dos seus
agressores nesse momento de pandemia e
isolamento. Por isso, iniciativas como essa da OAB
são essenciais para contribuir no combate à violência.
"Há a necessidade de cada um fazer o seu papel de
acordo com suas respectivas funções. O CRAMSV
com esse primeiro acolhimento, a Secretaria atuando
nas reuniões em prol da defesa da mulher com essa
pauta na nossa agenda, ajudando naquilo que
podemos estruturar junto aos mais diversos setores.
Agradecemos ao papel da OAB por esse projeto",
explicou o Secretário.
Para a Coordenadora da Mulher do Município de São
Luís, Luzimar Lopes Correa, o projeto que será
desenvolvido pela OAB é de extrema importância para
toda a sociedade e todos ganharão com ele. "Nós
queremos trabalhar junto a vocês para melhorar a vida
de muitas mulheres vítimas de violência. Ganha a
OAB, ganha a sociedade, ganha o CRAMSV, ganha
todo mundo. Vamos somar esforços para aliviar a dor
de quem vai buscar o atendimento no CRAMSV.
Tenho certeza que será um grande trabalho", pontuou
a coordenadora.

"Fizemos uma parceria com a Comissão de Direito das
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Os trabalhos iniciarão em julho, duas vezes por
semana, em dois turnos, na Casa da Mulher Brasileira,
onde funciona o CRAMSV. A ideia é de que o projeto
dure seis meses, mas pode ser prolongado.
Na oportunidade, estiveram presentes, o presidente da
OAB Maranhão, Thiago Diaz; o Secretário Municipal
de Governo, Enéas Fernandes; a presidente da
Comissão da Mulher e Advogada, Tatiana Costa; a
presidente da Comissão de Direito das Famílias,
Alynna Almeida; a vice-presidente da Comissão de
Orientação Jurídica, Janaína Jansen; a membro da
Comissão da Mulher e da Advogada, Raíssa
Medeiros; a vice-presidente da Comissão da Jovem
Advocacia, Leda Raquel; a Coordenadora da Mulher
do Município de São Luís, Luzimar Lopes Corrêa; a
Assistente Social, Ivanilde Lima da Silva Lemos.
Site: http://www.oabma.org.br/agora/noticia/oabmaassina-termo-de-cooperacao-tecnica-com-a-semgovpara-prestar-apoio-juridico-a-mulheres-em-situacao-deviolencia-5158
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Justiça manda reintegrar soldado que matou
ex-mulher
Carlos Eduardo Pereira voltou aos quadros da Polícia
Militar do Maranhão.
Acusado do assassinato a ex-mulher, Bruna Lícia
Fonseca Pereira, 23, e do suposto namorado dela,
José William dos Santos Silva, 24, na Vicente Fialho,
em janeiro de 2020, o soldado teve sua expulsão
anulada por decisão judicial.
A reintegração, assinada pelo secretário de Estado da
Segurança Pública, Jefferson Portela, foi publicada
no Diário Oficial do Estado do último dia 15 de junho.
Bruna Lícia e José Willian foram assassinados no
quarto do apartamento onde ela viveu com o militar.
Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/sspreintegra-soldado-que-matou-ex-mulher-no-maranhao/
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Inquérito investiga policiais que mataram
jovem em Presidente Dutra
Um inquérito apura a morte de um jovem baleado por
policiais civis na última quinta-feira (17), no povoado
Calumbi, no município de Presidente Dutra.
Segundo uma nota divulgada pela Polícia Civil do
Maranhão, a equipe saiu para atender a uma
ocorrência de ameaça e apologia ao crime. A nota diz
que "os policiais foram ameaçados pelo suspeito que
estava de posse de uma arma branca (faca)".
Os policiais civis atiraram para conter a situação,
afirma ainda a nota. Um dos disparos acertou o jovem,
que foi socorrido, mas não resistiu.
Leia na íntegra a nota da Polícia Civil:
"A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informa que na
última sexta-feira (17) (sic), após denúncias de
moradores, atendeu a uma ocorrência de ameaça e
apologia ao crime em uma residência no povoado de
Calumbi.
Quando chegaram ao local, os policiais foram
ameaçados pelo suspeito que estava de posse de uma
arma branca (faca). Para conter a situação, os agentes
atiraram e um dos disparos atingiu ao rapaz, que foi
socorrido pelos policiais, levado ao hospital com vida,
mas acabou vindo a óbito.
A Polícia Civil do Maranhão lamenta profundamente o
fato e se solidariza com a família. Pontua, ainda, que
um inquérito policial foi instaurado para apurar as
circunstâncias da ocorrência.
Uma equipe da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos (SEDIHPOP) está acompanhando o caso."
O jovem foi identificado como Hamilton Cesar Lima
Bandeira, de 23 anos, e tinha deficiência mental,
segundo a família. Os parentes disseram ao
Imirante.com que o rapaz não estava armado no
momento da ação policial.

avó e uma tia que moram na mesma casa estavam em
Presidente Dutra.
O pai contou ainda como era o filho no dia a dia com a
comunidade. "Ele tinha acabado de chegar do
campinho com as crianças que andavam mais ele. Ele
não fazia um pingo de medo em sociedade alguma.
Ele era meninão. Tinha 23 anos, mas o sentido era de
criança", relatou Antônio.
Hamilton morava com o bisavô Pracio Ribeiro. "Ele
não era agressivo, ele não era saliente, ele não queria
nada de mal pra ninguém. Só que pelo problema dele
mental. Quando vinha aquela coisa na cabeça dele,
ele falava as coisas que não era pra falar",
acrescentou o pai de Hamilton.
A tia de Hamilton, Cristiane Bandeira, também contou
ao Imirante que o sobrinho era sossegado e tranquilo.
"Nunca me respondeu mal, só tinha perturbações
mentais, onde ele encontrava carinho, ele se
apegava", declarou.
"Os vídeos que tenho dele, são vídeos engraçados,
ele mesmo defendendo injustiças, tinha medo de
polícia desde criança, se ele fez vídeos defendendo o
crime não tenho conhecimento, e isso não justificaria o
que aconteceu", comentou a tia do rapaz.
O corpo de Hamilton foi enterrado na sexta-feira (18)
no povoado Calumbi. No sábado (19), moradores
fizeram manifestação pedindo justiça.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/06/inqueritoapura-acao-de-policiais-que-matou-jovem-comdeficiencia-em-presidente-dutra/

O pai de Hamilton, Antônio Bandeira, disse que o filho
tinha chegado de um campo, almoçou e se deitou e,
em seguida, apareceram os policiais. "Não tinha maior
sentido do mundo deles chegar lá assassinando ele. E
ele não usava ferramenta nenhuma. A polícia não
falou nada, quando chegou lá foi metendo bala, que
quase matou um idoso de quase 100 anos", relatou. A
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Após decisão judicial, SSP reintegra soldado
que matou ex-mulher no MA
Blog do Neto Weba

Carlos Eduardo Pereira voltou aos quadros da Polícia
Militar do Maranhão.
Acusado do assassinato a ex-mulher, Bruna Lícia
Fonseca Pereira, 23, e do suposto namorado dela,
José William dos Santos Silva, 24, na Vicente Fialho,
em janeiro de 2020, o soldado teve sua expulsão
anulada por decisão judicial.
A reintegração, assinada pelo secretário de Estado da
Segurança Pública, Jefferson Portela, foi publicada
no Diário Oficial do Estado do último dia 15 de junho.
Bruna Lícia e José Willian foram assassinados no
quarto do apartamento onde ela viveu com o militar.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/06/aposdecisao-judicial-ssp-reintegra.html
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3 suspeitos de roubo são conduzidos a
delegacia
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/21/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.58.00-06.58.59-1624278696.mp4
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Homem é preso por assalto a ônibus
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/21/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.40.20-06.41.41-1624278232.mp4

89

TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BANDEIRA 2. Seg, 21 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Assalto em usina na cidade de Imperatriz
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/21/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.55.12-06.57.06-1624278583.mp4
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5 homens são presos por porte drogas
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/21/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.32.20-06.34.18-1624278168.mp4
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Polícia investiga morte de mulher
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/21/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.20.57-06.23.57-1624277791.mp4
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PM é acusado de assassinar ex-namorada e
seu amigo
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/21/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.10.24-06.13.48-1624277630.mp4
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Policiais matam adolescente por ser adepto
por Lázaros nas redes sociais
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/06/21/RADIOMIRANTE
AM600SOLUISMA-08.48.38-08.51.11-1624283808.mp3
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