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São Luís e S.J. de Ribamar são alvo da
Operação 404
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ASSUNTOS AFINS

Dois mandados de busca e apreensão foram
cumpridos em São Luís e em São José de Ribamar na
3ª Fase da Operação 404, deflagrada ontem pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o
objetivo de combater a pirataria digital. Além do
Maranhão, o cerco ocorreu no Espírito Santo, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco,
Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo.

No Maranhão, a operação foi coordenada pelo
Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos,
órgão da Superintendência de Investigações Criminais
(Seic).

Os alvos dos policiais foram duas residências. Um
delas localizada no Parque Shalow, enquanto, a outra,
no Miritiua. O material apreendido foi levado para a
sede da Seic, no Bairro de Fátima.

Durante toda a operação, no Maranhão e nos outros
estados do país, os policiais conseguiram cumprir 11
mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de
334 sites e 94 aplicativos de transmissão ilegal de
conteúdo e a remoção de perfis e páginas em redes
sociais e em buscadores da internet.

A operação contou com os policiais civis de todos os
estados e contou com a colaboração das embaixadas
dos Estados Unidos (Homeland Security Investigations
(HSI) e Departamento de Justiça) e do Reino Unido no
Brasil (IPO - Intellectual Property Office e PIPCU -
Police Intellectual Property Crime Unit).

Empreitada criminosa Os investigados capturavam o
sinal de canais de televisão fechada e cobravam para
repassálo para assinantes do serviço de pirataria. A
secretária Nacional do Consumidor, Juliana Oliveira.

disse que quem contrata esse tipo de serviço ilegal se
torna alvo mais fácil de golpes. "Estamos trabalhando
para conscientizar sobre o prejuízo para a saúde, para
a segurança do consumidor. Informações como CPF,
RG, IP, isso fornece às organizações criminosas mais
possibilidades de fraudes", declarou Juliana Oliveira O
secretário de Operações Integradas do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, Alfredo Carrijo, relatou
que esses grupos estão ligados a organizações
criminosas. "Isso é um braço lucrativo para o crime
organizado. Tráfico, associação criminosa são os
crimes principais. A grande questão é não minimizar

esse tipo de crime. que tem um prejuízo ao erário. A
gente percebe que organizações criminosas estão
expandindo os braços de atuação", frisou Alfredo
Carrijo.

No Brasil, a pena para quem prática esse crime é de
reclusão, de dois a quatro anos, e multa (art.

184, §3º do Código Penal Brasileiro). Os investigados
podem ser indiciados ainda por associação criminosa
(art. 288 - CP) e lavagem de capitais (art. 1º - Lei
9.613/1998).

Outras etapas A primeira etapa da Operação 404,
ocorreu no ano de 2019, oito pessoas foram detidas.
Os policiais cumpriram 30 mandados de busca e
apreensão em 12 estados.

Os alvos eram suspeitos de operar 210 sites de
transmissões ilegais e 100 aplicativos de streaming,
que transmitem filmes, séries e programas de
televisão de forma ilegal.

Na segunda fase da ação, em novembro do ano
passado, foram cumpridos 25 mandados de busca e
apreensão em 10 estados, além de bloqueio e
suspensão de 252 sites e 65 aplicativos de streaming.

Também foram derrubados 27 páginas no Reino Unido
e três nos Estados Unidos. Cinco pessoas foram
presas em flagrante.

O nome da Operação 404 faz referência ao código de
resposta do protocolo HTTP para indicar que a página
não foi encontrada ou está indisponível. Essa é uma
das principais ações da operação: tornar indisponíveis
os serviços criminosos que violam os direitos autorais
das vítimas
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Aberta a licitação para o transporte por ferry-
boat
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O Governo do Maranhão, por meio da Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB), publicou o edital de concorrência pública cujo
objeto é a Concessão do Serviço Público de
Transporte Aquaviário Intermunicipal de Passageiros,
Cargas e Automóveis de Navegação Marítima entre o
Terminal da Ponta da Espera e o Terminal do Cujupe.

O edital foi publicado no site do Diário Oficial do
Estado (DOE) e no site da MOB, no dia 2 de julho de
2021. E ainda, no Diário Oficial da União (DOU) e em
jornais de grande circulação.

Serão licitados dois lotes com direito de concessão de,
no mínimo, 20 anos, prorrogável por igual período, no
tipo concorrência de melhor oferta de pagamento pela
outorga após qualificação de proposta técnica. Todos
os requisitos legais atinentes foram contemplados,
assim como as expectativas sociais, realizados por
meio de Audiência Pública no dia 18 de março de
2021, por videoconferência em decorrência da
pandemia do coronavirus (Covid-19).

Marco histórico O edital de licitação para a Concessão
do Serviço Público de Transporte Aquaviário
Intermunicipal de Passageiros, Cargas e Automóveis
de Navegação Marítima entre o Terminal da Ponta da
Espera e o Terminal do Cujupe é um marco histórico
para o Maranhão, visto as necessidades dos usuários
que utilizam o serviço do ferryboat no estado.

"Com o lançamento do edital de licitação iremos
idealizar um compromisso do Governo do Estado,
como todos os maranhenses, sobretudo, com os que
residem e trabalham na Baixada, garantindo mais
acessibilidade e desenvolvimento econômico e social
para o Maranhão", concluiu Daniel Carvalho,
presidente da MOB. Melhorias O edital foi elaborado
pelos setores técnicos da MOB, a part i r  da
contribuição da sociedade, por meio da audiência
pública, dos apontamentos e notificações da Capitania
dos Portos, Ministério Público, Vigilância Sanitária e
Procon a fim de melhorar a qualidade do serviço. A
abertura de sessão acontecerá no dia 26 de agosto de
2021, data em que as empresas poderão se inscrever
no edital, disponível no site da MOB. As empresas
interessadas terão um prazo de 45 dias para efetuar a
inscrição
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Lançado edital de licitação do serviço de
ferry-boat no Maranhão
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O Governo do Maranhão, através da Agência Estadual
de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB),
publicou o edital de Concorrência Pública nº 001/2021-
CSL/ MOB, cujo objeto é a Concessão do Serviço
Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal de
Passageiros, Cargas e Automóveis de Navegação
Marítima entre o Terminal da Ponta da Espera e o
Terminal do Cujupe.

O edital foi publicado no site do Diário Oficial do
Estado (DOE) e no site da MOB, no dia 2 de julho de
2021. E ainda, no Diário Oficial da União (DOU) e no
jornal nacional O Estado de São Paulo e no estadual
O Imparcial, no dia 05 de julho.

Serão licitados dois lotes com direito de concessão de,
no mínimo, 20 anos, prorrogável por igual período, no
tipo concorrência de melhor oferta de pagamento pela
outorga após qualificação de proposta técnica. Todos
os requisitos legais atinentes foram contemplados,
assim como as expectativas sociais, realizados por
meio de Audiência Pública no dia 18 de março de
2021, às 14h, por videoconferência em decorrência da
pandemia do coronavirus (Covid-19).

Marco histórico

O edital de licitação para a Concessão do Serviço
Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal de
Passageiros, Cargas e Automóveis de Navegação
Marítima entre o Terminal da Ponta da Espera e o
Terminal do Cujupe é um marco histórico para o
Maranhão, visto as necessidades dos usuários que
utilizam o serviço do ferryboat no estado.

"Com o lançamento do edital de licitação iremos
idealizar um compromisso do Governo do Estado,
como todos os maranhenses, sobretudo, com os que
residem e trabalham na Baixada, garantindo mais
acessibilidade e desenvolvimento econômico e social
para o Maranhão", concluiu Daniel Carvalho,
presidente da MOB.

Melhorias

O edital de licitação foi elaborado pelos setores
técnicos da MOB, a partir da contribuição da
sociedade, através da audiência pública, dos
apontamentos e notificações da Capitania dos Portos,
Ministério Público, Vigilância Sanitária e Procon a

fim de melhorar a qualidade do serviço.

A abertura de sessão acontecerá no dia 26 de agosto
de 2021, data em que as empresas poderão se
inscrever no edital que está disponível no site da MOB.
As empresas interessadas terão um prazo de 45 dias
para realizar a inscrição.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/09072021
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PRÊMIO CNMP 2021 - Projeto do MPMA
sobre processo da Baronesa de Grajaú é

semifinalista
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A iniciativa de conservação e difusão dos autos do
processo- crime da Baronesa de Grajaú do Programa
Memória do Ministério Público do Maranhão é uma
das 45 ações semifinalistas do Prêmio CNMP 2021. O
anúncio foi feito nesta terça-feira, 6.

A lista das iniciativas (programas e projetos) abrange
nove categorias: invest igação e intel igência;
persecução cível e penal; integração e articulação;
t ransversal idade dos d i re i tos fundamenta is ;
fiscalização de políticas e recursos públicos; diálogo
c o m  a  s o c i e d a d e ;  g o v e r n a n ç a  e  g e s t ã o ;
sustentabilidade ; gestão documental e memória
institucional.

O caso ganhou notoriedade, em 1876, quando o
promotor público (nomenclatura usada à época) Celso
Magalhães denunciou a baronesa Ana Rosa Viana
Ribeiro como responsável pela morte de um escravo
de oito anos, que foi torturado e assassinado.

Ao desafiar a sociedade escravocrata e levar a
baronesa a julgamento, Celso Magalhães se tornou o
patrono do Ministério Público do Maranhão.

Mesmo com todas as provas técnicas, a ré foi
absolvida em 1877.

Quando o marido da baronesa, Carlos Ribeiro, se
tornou presidente interino da província do Maranhão,
em 29 de março de 1878, ele exonerou Magalhães do
cargo de promotor público, afirmando o ato ser "a bem
do serviço público".

MEMÓRIA INSTITUCIONAL Os autos originais do
processo- crime foram transcritos e digitalizados,
proporcionando a preservação desse documento
histórico e permitindo o acesso ao material como fonte
primária para pesquisas acadêmicas e consultas dos
interessados. Todo o material está disponível em meio
impresso e digital

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/321/202

10709.pdf
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Polícia Civil cumpre dois mandados de
busca e apreensão contra pirataria digital, no

Maranhão
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Nessa quinta-feira (8), a Polícia Civil cumpriu dois
mandados de busca e apreensão na quarta fase da
Operação 404 - deflagrada pelo Ministério Público e
Segurança Pública -, contra a pirataria digital. As
apreensões foram realizadas nos bairros Parque
Shalom, em São Luís, e no Miritiua, localizado em São
José de Ribamar, município da região metropolitana
da capital.

Além dos mandados de busca, a polícia realizou o
bloqueio e suspensão de sites, aplicativos de
streaming ilegal, desindexação de conteúdo em
mecanismos de busca, remoção de perfis e páginas
em redes sociais.

Segundo o Ministério da Justiça, os investigados
capturavam o sinal de canais de televisão fechada e
cobravam para repassá-lo para assinantes do serviço
de pirataria.

A ação conta com a colaboração das embaixadas dos
Estados Unidos e do Reino Unido no Brasil. Além do
Maranhão, as buscas foram realizadas em outros oito
estados.

O nome da força-tarefa, 404, faz referência ao código
de resposta do protocolo HTTP para indicar que a
página da web não foi encontrada ou está indisponível.
Essa é uma das principais ações da operação: tornar
indisponíveis os serviços criminosos que violam os
direitos autorais das vítimas.

LEGISLAÇÃO No Brasil, a pena para quem prática
esse crime é de reclusão, de dois a quatro anos, e
multa (art. 184, §3º do Código Penal Brasileiro). Os
investigados podem ser indiciados ainda por
associação criminosa (art. 288 - CP) e lavagem de
capitais (art. 1º - Lei 9.613/1998). (LV)

2



JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 06. Sex, 9 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

3



Nomeação de parentes - CAXIAS EM OFF
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CAXIAS EM OFF

O prefeito Fábio Gentil nomeou a filha Amanda Gentil
secretária de Governo e Articulação Política. A
nomeação está no Diário Oficial do Município do dia 1°
de julho.

O vereador oposicionista Daniel Barros já havia
entrado com uma representação contra o gestor
caxiense pelo fato do mesmo ter  nomeado
anteriormente Amanda Gentil assessora especial de
sua gestão. Por conta disso, o parlamentar acusou o
prefeito de nepotismo.

A instauração do processo ocorreu no Ministério
Público do Estado do Maranhão através da 1ª
Promotoria de Justiça de Caxias (MA). Mas a
avaliação geral é que a iniciativa de Daniel Barros
agora, em relação a Amanda Gentil, não dará em
nada, pois o prefeito também nomeou no passado
secretário da Fazenda e Finanças o seu irmão Talmir
Rosa, este já falecido por complicações da covid-19. E
nem por isso sofreu alguma sanção jurídica.

Ou seja, essa discussão sobre nomeação de parentes
diretos por gestores em todo o país continua sem que
haja uma interpretação legal definitiva a respeito. E
enquanto não houver um ponto final na celeuma ações
choverão indefinidamente na Justiça.

Contra a corrente No caso de Daniel Barros, porém, o
edil vai conseguindo se diferenciar de seus colegas de
Parlamento exatamente por nadar contra a corrente no
município...

Determinismo ...Por sua vez, o mandachuva caxiense
também não parece se preocupar com o determinismo
oposicionista do adversário, que é casado com a ex-
vereadora Thais Coutinho, filha do prefeito de Matões,
Ferdinando Coutinho...

Nas ruas ...Quanto à opinião pública local sobre a
nomeação de parentes, à exceção de manifestações
em redes sociais na internet, algumas delas por sinal
bem duras, no geral, ninguém mais se manifesta nas
ruas contra o prefeito...

Manifestações ...Na verdade, aquelas antigas
manifestações políticas que se viam com frequência
no asfalto central da Princesa do Sertão, estas
acabaram...

O ânimo ...Hoje os antigos e abundantes movimentos

sociais organizados que faziam da política caxiense
uma das mais efervescentes do estado sumiram e seu
líderes ou envelheceram ou morreram, levando
consigo o ânimo da contestação ao Palácio da Cidade.

Defesa Falando em ânimo, embora aqui e acolá se
ouça insatisfações na base governista do Legislativo,
os aliados do governo na Casa, principalmente os
novatos, defendem Fábio Gentil em bloco...

Muxoxos ...Há, é verdade, muxoxos nos bastidores da
parte de quem esperava receber mais do governo, no
entanto, na hora de defender o prefeito eles, os edis
situacionistas, usam a tribuna sem cerimônia.

Nova sigla Vários secretários estaduais assinam ficha
no PSB. A ida do governador Flávio Dino para a
legenda foi o tiro de largada para muita gente que
aposta na proximidade partidária do mandachuva
maranhense para se eleger em 2022...

Luta ...O caxiense e secretário de Turismo, Catulé
Júnior, é um dos que vão à luta eleitoral calçado na
legenda socialista...

Vaga ...Desta vez, Catulé Júnior vai disputar uma vaga
na Assembleia apostando no voto de diversos
eleitores de outros municípios e não apenas ou
principalmente no dos cidadãos de Caxias...

Planos ...Vale lembrar que em 2018 Catulé Júnior teve
de abandonar seus planos de chegar à Assembleia
devido à também candidatura do falecido deputado Zé
Gentil...

Cadeira ...No entanto, vale lembrar das pré-
candidaturas de outros parentes e figuras muito
próximas da família Gentil, como a do presidente da
Câmara, Teódulo Aragão, os quais também sonham
em ter uma cadeira no Parlamento maranhense.

Movimento A propósito, nos bastidores, vereadores
como Darlan e outros colegas já ensaiam candidatura
à Assembleia, mas movimento prático deles ainda não
se viu nenhum...

Novos partidos ...Mas ainda falta a costumeira busca
por novos partidos mais competitivos pelos pretensos
candidatos a deputado estadual.

Boletim O boletim de quarta-feira passada (07/07) da
Prefeitura de Caxias registrava 13.561 casos e 384
óbitos pela covid-19 no município...
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Recuperação ...Ainda de acordo com o boletim oficial
do governo, o número de pessoas que se recuperaram
chegou a 12.671...

Alerta ...No caso, foram mais três óbitos no município
por conta da doença pandêmica. O que, mais uma
vez, serve de alerta às pessoas que insistem em
desprezar o uso de máscaras e outras formas de
proteção individual.

Gonzo

Aposta - Vereadores governistas apostam na
candidatura de Amanda Gentil para ter uma colheita
melhor em suas hortas em 2022!!!... Nas palavras de
um deles: "A gente tá numa seca danada. Se não
chover na nossa horta, a coisa vai ficar ruim!"!!!

Fotos - O vereador Darlan já não anda tão zangado
com o governo, a julgar pela sua procura por fotos ao
lado do prefeito!!!
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Contrato entre Aged e Autogiro Peças é alvo
de investigação no Ministério Público

 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Sex, 9 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Um contrato firmado entre a Agência Estadual de
Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged) e a
empresa Autogiro Peças e Serviços é alvo de uma
investigação no âmbito da 31ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa.

Segundo o promotor de Just iça  que está
coordenando os trabalhos, Zanony Passos Silva Filho,
a apuração iniciou a partir do encaminhamento de
ofício da juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública de São
Luís, Oriana Gomes, relatando possível ato de
improbidade administrat iva  re lac ionado à
contratação firmada entre a AGED e a empresa
AUTOGIRO Peças.

No contrato há indícios de irregularidades, pois foi
celebrado sem o devido processo licitatório.

Passos so l i c i tou  a  co le ta  de  in fo rmações,
depoimentos, certidões, perícias e demais diligências
objetivando a instauração da ação civil ou eventual
arquivamento do caso.

Na 4ª Vara da Fazenda Pública estava tramitando uma
Ação Monitória, cuja parte autora é a empresa
Autogiro Peças, que foi convertida em Procedimento
Comum após o Ministério Público estadual emitir
parecer pedindo a conversão.

Na decisão, a juíza Oriana Gomes, determinou que
fossem extraídas cópias dos autos e encaminhados ao
"Procurador Geral de Justiça para que serem
dis t r ibu ídos  a  uma Promotor ia  de  Jus t i ça
Especializada na Defesa do Patrimônio Público da
Probidade Administrativa para apuração de possível
ato de improbidade administrativa relacionado a
contratação realizada na presente ação, não precedido
do devido processo licitatório".

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

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/contrato-

entre-aged-e-autogiro-pecas-e-alvo-de-investigacao-no-

ministerio-publico/
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Polícia Federal deflagra operação contra
fraudes em licitações de saúde em São Luís

em 2020
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Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/09/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.06.33-07.11.48-1625831442.mp4
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Homem é preso suspeito de agredir a própria
bisavó no Maranhão
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Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/09/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-06.57.12-07.03.38-1625830742.mp4
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Flávio Dino vai tentar licitar serviço de ferry
boat pela milésima vez

 

G7 MA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 9 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos do Maranhão (MOB) publicou o edital abrindo
concessão para o serviço de ferry boat no Maranhão.
Ao todo, estão sendo licitados dois lotes com direito a
concessão de, no mínimo, 20 anos. Nas últimas
tentativas de licitar o serviço, o Governo do Maranhão,
fracassou. Talvez desta vez vai aparecer alguns
corajoso.

Site: https://g7ma.com/flavio-dino-vai-tentar-licitar-

servico-de-ferry-boat-pela-milesima-vez/
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