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Acordo prevê reforma do Mercado Central,
em SL
O projeto de reforma do Mercado Central, em São
Luís, objeto 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 MPMA 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.
História Fundado em 1864, o Mercado Central de São
Luís é especializado em produtos artesanais e
culinária maranhenses localizado no Centro de São
Luís, próximo à Fonte das Pedras. É administrado pela
Prefeitura de São Luís. O prédio original foi demolido e
reconstruído pelo interventor Paulo Ramos, em 1939.
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MP denuncia deputado e mais 23 pessoas
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 na 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.

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".
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2021/06/4366
2/

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
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).
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Ministério Público, 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 1* 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 Paisagistico 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 Luis
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://issuu.pdfdownloader.com/download.php?documentId=210622015
915-b343d2743c797a9c30e1ffec8d287273&count=8&ck=f
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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.

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 exgestores 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://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/308/202
10622.pdf

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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Estabelecimentos são interditados a pedido
do MPMA
Como desdobramento da Operação Mormaço, o
Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão interditou as arenas Alto da
Cruz, em Caxias, no dia 16 de junho; e Placar e
Terceiro Tempo, no dia 11, 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://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/308/202
10622.pdf
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Prefeita de Zé Doca, Josinha Cunha abre R$
136 milhões em licitações em apenas seis
meses
A prefeita do município de Zé Doca, Josinha Cunha
(PL) começou o ano realizando 57 licitações no
município, que juntas, somam o valor de R$
136.846.939,69. É o que aponta um levantamento feito
pela Folha do Maranhão em dados do Tribunal de
Contas do Estado (TCE) e Portal de Transparência do
Município.
Ainda de acordo com o levantamento, a maioria das
licitações já foram concretizadas, 32 no total. Existem
ainda 4 licitações que foram anuladas e 2 fracassadas,
quando as empresas não atendem exigências do
edital ou quando não existe participantes.
Levantamento aponta que, 18 licitações ainda irão
acontecer nos próximos dias.

extrapolar o seu orçamento do município de Zé Doca
em apenas seis meses.
Os R$ 136 milhões em licitações apontados pela Folha
do Maranhão, são apenas uma soma de todas
licitações abertas no município desde o início do ano.
Podendo haver contatos com valor global, que é um
tipo de contrato que aponta até quanto o orçamento
para aquela contratação pode chegar, não
representando assim, o valor final do contrato ou
licitação.
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/06/22/prefeitade-ze-doca-josinha-cunha-abre-r-136-milhoes-emlicitacoes-em-apenas-seis-meses/

Na última semana, três licitações do município
entraram na mira do Ministério Público do
Maranhão. Através de 1ª Promotoria de Justiça de Zé
Doca, o MP pediu que fosse instaurado um inquérito
civil para acompanhar os processos licitatórios na
contratação de uma empresa para realizar o serviço
de construção de pontes de madeiras no município
pelo valor de R$ 5,2 milhões. Em outro inquérito, o MP
acompanha a Concorrência Pública 006/2021, que tem
como objetivo a contratação e uma empresa para
realizar o gerenciamento e manutenção de iluminação
pública, com valor estimado em R$ 1.300.000,00. E
por último, a licitação no valor de R$ 4 milhões que
tem como objetivo construção de muros de cemitérios
no município.
A Folha do Maranhão analisou o edital para
construção das pontes de madeira no município. De
acordo com o projeto básico apresentado, serão
realizadas a construção de 28 pontes de madeiras,
com os preços variando de R$ 143 mil a R$ 296 mil
pagos em cada ponte. Cabe ressaltar, que em junho
do ano passado, o mesmo município realizou uma
licitação no valor de R$ 8.421.756,54 também para
construção de pontes, só que desta vez, as pontes
eram de metal.
De acordo com Lei Orçamentária Anual (LOA), o
município de Zé Doca fixou o valor de receita e
despesa em R$ 132.533.97,31 para o ano de 2021.
Sendo assim, Josinha Cunha está à beira de
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MP-MA denuncia deputado Júnior Lourenço
e outros 24 por fraudes em prefeitura
O MP-MA (Ministério Público do Maranhão)
denunciou o deputado Júnior Lourenço (PL-MA) e
outras 24 pessoas por fraude em licitação, peculato e
organização criminosa envolvendo a prefeitura de
Miranda do Norte, no Maranhão. O pedido foi
encaminhado ao juiz Francisco Ronaldo Maciel
Oliveira, da 1ª Vara Criminal de São Luís.
Além do deputado, que é ex-prefeito da cidade, foram
denunciados Carlos Eduardo Fonseca Belfort, também
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
outras 20 pessoas, incluindo servidores e secretários
da prefeitura.
O MP pede o pagamento de R$ 22 milhões como
reparação aos cofres públicos e a perda dos cargos e
do mandato dos envolvidos.
De acordo com os promotores, foram identificados
esquemas de desvio de dinheiro na Prefeitura de
Miranda do Norte, durante as gestões de Lourenço
(2009-2016) e de Belfort (2017-2020). A investigação
começou depois de denúncia do TCU (Tribunal de
Contas da União).
O deputado Júnior Lourenço foi um dos alvos da
Operação Laços de Família, deflagrada 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.
"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",
diz um trecho da denúncia.
Site: http://perfilto.com/mp-ma-denuncia-deputadojunior-lourenco-e-outros-24-por-fraudes-em-prefeitura/
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Policiais no MA são afastados após matarem
jovem que era fã de Lázaro
O comando da Polícia Civil no Maranhão afastou os
três agentes que participaram da morte do jovem
Hamilton Cesar Lima Bandeira, de 23 anos, na última
sexta-feira (18), no povoado Calumbi, em Presidente
Dutra.
Hamilton fez uma postagem nas redes sociais
desejando boa sorte a Lázaro Barbosa, assassino
procurado há 13 dias em Goiás.
No entanto, os familiares dizem que o jovem era
pacífico e que a postagem era fruto dos transtornos
mentais que sofria desde criança.
Por causa da postagem, três policiais civis da
Delegacia de Presidente Dutra foram até a casa de
Hamilton e efetuaram dois tiros contra o jovem , que
chegou a ser socorrido e levado para o hospital da
região com vida, mas acabou não resistindo aos
ferimentos e morreu.
Jovem com transtornos mentais fez post desejando
boa sorte a Lazaro Barbosa

, disse Antônio Bandeira, pai de Hamilton.
Comando da Polícia Civil entrou no caso
Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias
da morte, e o Ministério Público do Maranhão e a
Secretaria de Estado de Direitos Humanos
(SEDIHPOP) estão acompanhando o caso. Nesta
segunda-feira (21), o promotor de Presidente Dutra,
Clodoaldo Araújo, informou que se reuniu com os
policiais a frente do inquérito e fez recomendações.
Pedimos a exumação para necropsia pelo IML;
retirada dos projéteis para exame balístico; e
reconstituição dos fatos , afirmou o promotor.
Além do afastamento dos três policiais envolvidos no
caso, o comando da Polícia Civil também enviou
agentes do Departamento de Homicídios e da
Superintendência de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor) para investigar a conduta dos
policiais.
Tópicos

Avô de 99 anos estava perto do neto
O delegado de Presidente Dutra, César Ferro, disse
que os disparos aconteceram porque o jovem não
atendeu ao chamado dos policiais e ainda fez
ameaças com uma faca. A família contesta essa
versão e diz também que os agentes invadiram a
residência sem uma determinação da Justiça.

Site: https://www.meionorte.com/policia/policiais-no-masao-afastados-apos-matarem-jovem-que-era-fa-delazaro-417458

Essa de falar que atiraram no Hamilton porque não
atendeu a ordem policial é mentira. Todos no povoado
conheciam como ele era. Ele tomava remédio
controlado, todos sabem como são as pessoas assim.
Isso não justifica a injustiça que fizeram com ele. É
uma vida. O menino não teve nem a chance de se
defender , contou Ana Maria, mãe do rapaz.
O pai disse que o jovem não estava armado no
momento dos disparos dos policiais. Além disso, o avô
de Hamilton, de 99 anos, presenciou o caso e também
contesta a versão policial.
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
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MPMA, Estado e Município fazem acordo
para reforma do Mercado Central
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MPMA, Estado e Município fazem acordo
para reforma do Mercado Central - ATOS,
FATOS E BARATOS
DRPETTA@GMAIL.COM | WWW.JORNALPEQUENO.CO

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", explicou 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. O projeto será
executado pela Prefeitura de São Luís, conforme
acordo firmado com o Ministério Público.
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O Hospital de Traumatologia e Ortopedia do
Maranhão (HTO) promoveu, na última sexta-feira (18),
o "Arraiá da Doação", ação paralela ao Arraial da
Cirurgia, como parte da campanha "Junho Vermelho".
A iniciativa tem como objetivo sensibilizar familiares e
acompanhantes de pacientes para a importância da
doação de sangue.
Desce O deputado federal Júnior Lourenço foi
denunciado pelo Ministério Público do Maranhão
pelos crimes de fraude em procedimento licitatório,
peculato e organização criminosa. Ele foi 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.
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