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Aulas presenciais - ESTADO MAIOR
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ESTADO MAIOR

Osecretário de Estado da Educação, Felipe Camarão,
anunciou ontem em seu perfil em rede social o retorno
das aulas presenciais para estudantes do terceiro ano
do ensino médio da rede pública. De acordo com o
gestor, a medida ocorrerá ainda esta semana.

O titular da pasta, contudo, não deu detalhes em
relação ao número de escolas abertas para as aulas
100% presenciais, tampouco o quantitativo de
estudantes matriculados no terceiro ano do ensino
médio que retornarão ao modelo padrão de ensino em
todo o estado.

Felipe Camarão também não deu previsão de retorno
das aulas presenciais para estudantes dos 1º e 2º ano
do ensino médio, respectivamente.

Desde o ano passado, quando foi declarada a
pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), o setor de Educação tem sido o mais
afetado do país e do mundo.

No Maranhão, por força de decreto estadual, as aulas
presenciais foram suspensas, num primeiro momento.
Logo em seguida, a rede estadual e de alguns
municípios começaram a adotar o sistema remoto para
o cumprimento do calendário escolar.

Algumas unidades - sobretudo do ensino infantil e do
ensino superior -, passaram a adotar, mais tarde, o
modelo híbrido, com aulas presenciais e virtuais ao
longo da semana.

Agora, depois da elevação no número de vacinados no
estado e da queda brusca no número de casos e
internações pela doença, haverá o retorno 100%
presencial para os estudantes do 3º ano do ensino
médio.

A esperança da classe estudantil e dos profissionais
de Educação - que receberam prioridade no processo
de imunização em todo o estado -, é de que a vida
escolar volte à sua normalidade.

Posto de atendimento O procurador-geral de Justiça,
Eduardo Nicolau, cumpriu ontem extensa agenda de
trabalho na cidade de Caxias.

Na ocasião, ele tratou com o prefeito Fábio Gentil e o
procuradorgeral do Município, Adenilson Dias de
Sousa, acerca da instalação de um posto de

atendimento do Ministério Público na cidade.

A unidade seria instalada em um prédio onde
funcionou a primeira sede das Promotorias de Justiça
de Caxias, em frente ao Memorial da Balaiada. A ideia
é aproximar a instituição da população mais carente.

De saída O vereador Chico Carvalho anunciou ontem
a sua saída do PSL, após comandar a legenda por 17
anos. Ele explicou que a motivo de sua saída é
divergência com o atual grupo que comanda o partido.

Como se elegeu pelo PSL, para não ter problemas
com a lei de fidelidade partidária, Carvalho entrou com
ação de justa causa para se desfiliar da sigla.

Ele não relevou qual destino partidário deve seguir. No
entanto, nos bastidores há informação de uma
conversa já avançada para a filiação do vereador no
PROS.

Comando Chico Carvalho perdeu o comando do PSL
para o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que
ainda está no PTB, mas deixará a legenda na janela
partidária em março do ano que vem.

Pedro Lucas votou contrário à orientação do PTB
nacional em relação à não manutenção da prisão do
deputado federal Daniel Silveira.

Roberto Jefferson retirou Pedro Lucas do comando do
PTB no Maranhão e deu o espaço para a deputada
estadual Mical Damasceno.

Parcerias O governador Flávio Dino (PSB) decidiu
abrir as portas do Palácio dos Leões para receber os
prefeitos do interior do estado.

As reuniões, que sempre vêm acompanhadas de
alguma parceria entre o Executivo estadual e
municipais, não são uma novidade. Foram muito vistas
no fim de 2017 e boa parte de 2018.

Assim como não é novidade o programa de
asfaltamento e pavimentação em anos pré-eleitorais e
eleitorais.

Repercussão O pré-candidato ao governo do
Maranhão, Edivaldo Júnior (PSD), ainda repercute o
seu desempenho na pesquisa Escutec/O Estado.

Já seus aliados, como Edilázio Júnior (PSD) e César
Pires (PV), destacam a primeira agenda de pré-
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campanha do ex-prefeito de São Luís na Região
Tocantina do estado.

"Onde estivemos, sem pompa e grandes estruturas, as
pessoas mostraram que têm esperança e acreditam
em nossas propostas para mudar o nosso estado para
melhor", disse Pires, na Assembleia Legislativa.

Vetos O presidente da Câmara Municipal de São Luís,
Osmar F i lho (PDT) ,  convocou uma sessão
extraordinária para deliberar sobre o veto do prefeito
Eduardo Braide (Podemos) a emendas à LDO 2022. A
sessão deverá ocorrer nesta quarta-feira (6), a partir
das 9h, no Plenário Simão Estácio da Silveira, bem
como por meio do Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência. De acordo com o documento, a
pauta desta sessão extraordinária é específica para
apreciar em um único turno de discussão e votação
todos os vetos feitos pelo prefeito.

E MAIS

Ao contrário do que foi publicado ontem na coluna, a
Guarda Municipal de São Luís não está em greve
ainda.

Os profissionais fizeram no fim de semana uma
paralisação de advertência contra a Prefeitura de São
Luís.

O motivo é a não promoção dos guardas municipais,
cujo processo deveria ter sido concluído em março,
mas até o momento não foi assinado pelo prefeito
Eduardo Braide.

2



MP pede cassação do prefeito de Coroatá
após compra de apoio por R$ 7 mil
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Jeferson Abreu

A promotora Aline Silva Albuquerque, titular da 1ª
Promotoria de Coroatá, emitiu nesta semana parecer
pela cassação do prefeito Luís da Amovelar Filho (PT),
do seu vice, Juscelino da Fazendinha (PT), e do
vereador Macílio Gonçalves (PCdoB), por abuso de
poder econômico nas eleições de 2020.

Alvos de uma Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (Aime), eles são acusados, dentre outras
coisas, de haver tentado comprar, por R$ 7 mil, o
apoio do conselheiro tutelar Jarbas Almeida.

Liderança relevante em Coroatá, Almeida filmou toda a
negociação , e chegou a receber o dinheiro, que
depois depositou em juízo ( saiba mais ).

Segundo consta do processo, o vereador Macílio
Gonçalves teria assediado o conselheiro tutelar, em
nome do prefeito, para que ele mudasse sua posição
política e se aliasse ao grupo Amovelar. A transação
para a compra do apoio teria custado, ainda de acordo
com o denunciante, R$ 7 mil, entregues em espécie.

Toda a negociação foi gravada. O vídeo, também
anexado ao processo, mostra toda a conversa final
antes do acerto e a entrega do dinheiro. Foi esse o
valor foi integralmente devolvido pelo conselheiro à
Justiça.

Acordo

Da representação protocolada por Almeida constam
ainda, áudios trocados no WhatsApp, nos quais um
assessor do vereador Macílio Gonçalves, identificado
como Douglas, ainda revela que, após o repasse do
dinheiro, o líder político teria que tirar uma foto com o
atual prefeito e gravar um vídeo declarando apoio.
Todas as conversas foram realizadas com muita
naturalidade.

Jarbas entregou todo o material ao Ministério Público
Eleitoral em Coroatá, incluindo fotos, vídeos, e as
conversas mantidas por meio do aplicativo de troca de
mensagens.

Gilberto Leda

Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,

YouTube e Instagram .

Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/10/mp-pede-

cassacao-do-prefeito-de-coroata-apos-compra-de-apoio-

por-r-7-mil/
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MP cumpre mandados em suposto esquema
de Josimar de Maranhãozinho
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SÃO LUÍS - O Grupo de Atuação Especial no Combate
às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades. A operação tem como alvo o
deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL).

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,

recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Ascom MPMA

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/10/06/mp-

cumpre-mandados-em-suposto-esquema-de-josimar-de-

maranhaozinho/
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Operação cumpre 60 mandados contra
possíveis fraudes em São Luís e mais 12

cidades
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Foto: Reprodução

Uma operação realizada nesta quarta-feira (6), pelo
Grupo de Atuação Especial  no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, juntamente com a Polícia Civil,
cumpre ais de sessenta mandados de busca e
apreensão, emxpedidos pela 1ª Vara Criminal da
Comarca da Grande Ilha de São Luís.

A ação é realizada em São Luis, Maranhãozinho, Zé
Doca, Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme,
Pedro do Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do
Norte, Presidente Médici, São José de Ribamar,
Parnarama) e na cidade de Várzea Alegre, no estado
do Ceará.

As investigações, iniciadas em 2018, apontam,
segundo o Gaeco, possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de mais de R$ 154
milhões originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e os
Municípios relacionados.

Segundo o Gaeco, compôs o quadro societário da
empresa Águia Farma Distribuidora de Medicamentos
Ltda os investigados Josimar Cunha Rodrigues, mais
conhecido como Josimar de Maranhãozinho,
atualmente deputado federal e Irismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios de outra empresa,
Construtora Madry que, embora não tenha contratado
com nenhum Município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios.

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

cumpre-60-mandados-contra-possiveis-fraudes-em-sao-

luis-e-mais-12-cidades/

5

https://jornalpequeno.com.br/2021/10/06/operacao-cumpre-60-mandados-contra-possiveis-fraudes-em-sao-luis-e-mais-12-cidades/
https://jornalpequeno.com.br/2021/10/06/operacao-cumpre-60-mandados-contra-possiveis-fraudes-em-sao-luis-e-mais-12-cidades/
https://jornalpequeno.com.br/2021/10/06/operacao-cumpre-60-mandados-contra-possiveis-fraudes-em-sao-luis-e-mais-12-cidades/


Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios
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O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Site: https://jornaleiroma.com/2021/10/06/gaeco-e-

policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios/
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MPMA: Gaeco e Polícia Civil realizam
operação em 13 municípios em investigação

de fraudes em licitações
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Elias Costa

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

Fonte: CCOM MPMA.

Site: https://www.diariogm.com.br/policia/mpma-gaeco-

e-policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios-em-

investigacao-de-fraudes-em-licitacoes
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159 Milhões: Josimar Maranhãozinho e
Empresas São Alvos de Nova Operação

Policial em 13 Municípios
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Alexandre Pinheiro

O Grupo de Atuação Especial no

Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do
Ministério Público do Maranhão

realiza, na manhã desta quarta-feira, 6, a Operação
Maranhão Nostrum, com apoio

da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual  de

Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor), Centro
Tático Aéreo (CTA) e diversas

outras unidades. Mais de sessenta mandados de
busca e apreensão, expedidos pela

1ª Vara Criminal da Comarca da Grande Ilha de São
Luís, estão sendo cumpridos

em 13 municíp ios do Maranhão  (São Luís,
Maranhãozinho,  Zé Doca,  Araguanã,

Carutapera, Centro do Guilherme, Pedro do Rosário,
Pinheiro, Santa Inês,

Miranda do Norte, Presidente Médici, São José de
Ribamar, Parnarama) e na

cidade de Várzea Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da

Polícia Civil, além de promotores de justiça e
servidores do Gaeco integrantes

dos núcleos de São Luís, Imperatriz e Timon, bem
como promotores de justiça das

Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores

públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é

resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº º
011660-750/2018,

instaurado no âmbito do GAECO em 2018, para
apurar possíveis fraudes em

processos licitatórios para contratação da empresa
Águia Farma Distribuidora de

Medicamentos Ltda nos municípios maranhenses de
Araguanã, Carutapera, Centro do

Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a

2018, período no qual foi movimentado o montante de
R$ 159.745.884,37 originado

de contratos administrativos pactuados entre as
empresas investigadas e os

Municípios relacionados.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão

Nostrum recebeu esse nome em alusão ao "Mare
Nostrum", termo latino que

significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a

conquista de extensões territoriais que os tornavam
dominadores da província

romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de

dominação e poder em diversos municípios mostrou
uma organização criminosa com

controle da máquina pública para malversação de
recursos e práticas ilegais que

beneficiam ao mesmo grupo político.
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Pronunciamento: Belezinha Fala na Internet e Nada
Diz Sobre Escândalo dos Exames Falsos

Em pronunciamento oficial levado ao ar no início da
noite de ontem (04 de outubro) a prefeita Belezinha
falou por meia hora e não disse um...

Recurso Covid-19: TCE-MA Suspende Contrato
Suspeito de 5,7 Milhões da Gestão Belezinha

A administração da prefeita Belezinha acaba de sofrer
um duro revés no Tribunal de Contas do Maranhão
com a suspensão de uma licitação no ...

Belezinha Marca Pronunciamento e Deve Falar Sobre
Exames Fakes por 5 Milhões e 700 mil

Com pronunciamento oficial marcado para as 14 horas
desta segunda-feira, 04 de outubro, a expectativa é
que a prefeita Belezinha dê as pri...

Visualizar meu perfil completo

E-mail : chapandre@hotmail.com

Endereço : Rua Estudante Bernardo Martins, apto. 18,
Bairro da Cruz, Chapadinha, Maranhão, Cep:
65500.000

Fone : 9119 7352

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .

Site: https://alexandre-

pinheiro.blogspot.com/2021/10/159-milhoes-josimar-
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MP recomenda cassação do prefeito e vice
de Coroatá

 

BLOG ANTÔNIO MARTINS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nesta terça-feira (04), o Ministério Público do
Maranhão, através da promotora Al ine Si lva
Albuquerque, titular da 1ª Promotoria de Coroatá,
emitiu parecer pela cassação do prefeito da cidade,
Luís da Amovelar Filho (PT), do seu vice, Juscelino da
Fazendinha (PT) e do vereador Macílio Gonçalves
(PCdoB).

A referida Ação de Impugnação de Mandato Eletivo foi
proposta em razão do explícito abuso de poder
político, econômico, corrupção e captação ilícita de
voto nas eleições de 2020.

Segundo a Ação houve "farta compra de votos e troca
de bens e favores, dinheiro em espécie, promessa de
empregos, doação de areia, piçarra, tijolos, ferro e
telha". Uma das situações juntadas ao processo foi a
compra de votos denunciada pelo Conselheiro Tutelar
Jarbas Almeida que apresentou conversas no
WhatsApp, áudios e vídeos de um organizado
esquema onde recebia dinheiro do prefeito Luís da
Amovelar Filho e do vereador Macílio Gonçalves na
tentativa de comprar seu apoio político.

Segundo as provas, a proposta para Jarbas os
apoiasse incluía o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), um emprego na Prefeitura, um programa na TV,
um contrato junto à Secretaria de Cultura entre outras
coisas. A entrega do dinheiro foi toda documentada,
registrada em vídeo e o dinheiro depositado em uma
conta judicial.

No parecer, a promotora enfatiza que "pelo lastro
probatório juntado, verificou-se que a Prefeitura de
Coroatá foi uti l izada pelo réu LUÍS MENDES
FERREIRA FILHO, em conluio com o vereador
MACÍLIO, como instrumento para intermediar troca de
cargo público ou benefício, por apoio político do eleitor
JARBAS ALMEIDA".

"A negociata de compra de forma como forma de
garantir a reeleição de LUÍS MENDES FERREIRA
FILHO e MACÍLIO configura ato lesivo ao direito do
sufrágio universal, direto, secreto e período, ferindo a
liberdade dos eleitores que, diante de situações como
esta, desacreditam na probidade e boa-fé de seus
candidatos, que precisam comprar votos para garantir
mandato elet ivo, valendo-se, para tanto, da
"MAQUINA PÚBLICA", no caso, o Município de
Coroatá- MA para concretizar ato ilícito e lesivo ao

erário" pontuou no parecer.

"No mérito entende que a ação deve ser julgada
procedente, merecendo justa reprimenda" concluiu.

O processo segue agora a Dra. Anelise Nogueira
Reginato, juíza eleitoral, proferir sentença.

Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/mp-

recomenda-cassacao-do-prefeito-e-vice-de-coroata/
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Empresas de Josimar de Maranhãozinho são
alvos de operação da Polícia Civil por

suspeita de fraudes em processos licitatórios
 

BLOG DIEGO EMIR / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no e stado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de p romotores de j ustiça e servidores do G
aeco integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como p romotores de j ustiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os M unicípios
relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues . Eles também são

sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum M unicípio,
recebeu valores de outras empresas vencedor a s de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: http://diegoemir.com/2021/10/empresas-de-josimar-

de-maranhaozinho-sao-alvos-de-operacao-da-policia-

civil-por-suspeita-de-fraudes-em-processos-licitatorios/
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios por contratos com empresa de

Josimar de Maranhãozinho
 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alpanir Mesquita

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Redação: CCOM-MPMA.

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/10/gaeco-e-
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IMPERATRIZ: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECOMENDA DEPOIMENTO ESPECIAL

EM CRIMES PRATICADOS CONTRA
CRIANÇAS DE ATÉ 07 ANOS

 

BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Carlos Cristiano

O Ministério Público  do Maranhão expediu
Recomendação, no último dia 27, à Delegacia de
Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) de
Imperatriz orientando o depoimento especial de
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
crime de abuso e exploração sexual.

A Recomendação foi formulada pela titular da 4ª
Promotoria de Justiça Criminal, Samira Mercês dos
Santos, e remetida ao delegado titular da DPCA,
Fairlano Aires Azevêdo. O documento foi motivado por
conta de informações enviadas em diversos ofícios
pelo próprio delegado, que noticiou grande número de
inquéritos com dificuldades para conclusão das
investigações nos prazos determinados pelo Código
de Processo Penal por falta de materialidade.

Na Recomendação, a promotora de justiça explica que
o depoimento especial deve ser realizado quando
houver indícios de materialidade e autoria de crimes
praticados contra crianças de até sete anos de idade.

A representante ministerial reforça ainda que se faz
necessária a comunicação e ciência do fato ao
Ministério Público, especialmente à 4ª Promotoria de
Justiça Criminal, responsável pela persecução penal
de crimes contra criança e adolescente para
acompanhamento dos prazos e diligências do inquérito
policial.

A promotora de justiça esclarece também que a 4ª
Promotoria de Justiça Criminal requisita medidas
cautelares de prisão e antecipação da produção de
provas, principalmente nos casos em que os
investigados fogem do local do delito com o intuito de
dificultar a investigação dos crimes.

"Temos vários problemas com os inquéritos policiais,
tais como atraso do trâmite investigativo, da
comunicação ao judiciário, ausência de pedidos de
antecipação de provas etc. O depoimento especial é
imprescindível para esclarecer os fatos. A ausência da

pronta oitiva da vítima traz grandes dificuldades de
obtenção da prova porque o lapso temporal também é
fator de vitimização secundária e deve ser evitado",
destaca a representante do Ministério Público,
Samira Mercês.

A Delegacia tem quinze dias para informar sobre as
providências adotadas para o cumprimento do
recomendado.

DEPOIMENTO ESPECIAL

A metodologia do Depoimento Especial consiste em
levar a criança vítima ou testemunha de abuso para
uma sala especial, mais acolhedora, garantindo sua
segurança e dignidade. A metodologia se baseia em
escuta protegida e menos invasiva.

Neste espaço deve permanecer somente a criança e o
entrevistador, que poderá ser um assistente social ou
um psicólogo. Este profissional deverá ser capacitado
em entrevista forense com crianças e adolescentes,
possibilitando o relato livre e adequando as perguntas
à linguagem infanto-juvenil.

Redação: Iane Carolina (CCOM-MPMA)

Site: https://www.carloscristiano.com/2021/10/imperatriz-

ministerio-publico-recomenda.html
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PROMOTORIA INVESTIGA CONTRATO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO

FÉLIX DE BALSAS
 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá

Menu

Contrato firmado entre a Prefeitura de São Félix de
Balsas e a empresa AD Construções Elétricas está no
bojo de um inquérito instaurado pela Promotoria de
Justiça de Loreto.

Segundo os relatos, as investigações apontam indícios
de irregularidades no processo licitatório que resultou
na contratação da empresa citada acima.

As supostas falhas foram identificadas pelo Núcleo de
Assessoria Técnica do Ministério Público que
analisou toda a documentação contratual.

A AD Construções Elétricas foi contratada pela
Prefeitura de São Félix de Balsas para prestação de
serviços de Iluminação Pública pelo valor de R$
162.350,00 mil e, de acordo com o MP, vários
preceitos legais foram ignorados durante a tramitação
da licitação.

A análise foi realizada com base nas Leis nº 8.666/93
e nº 10.520/02, conforme informou o Parquet.

Diante dos fatos, o promotor de Justiça de Loreto,
que responde pela Comarcar de São Félix de Balsas,
Nilceu Celso Garbim Júnior, determinou a coleta de
maiores informações acerca dos fatos, uma vez que a
documentação acostada aos autos ainda não é
suficiente para concluir o caso.

Em consulta ao site da Receita Federal, a reportagem
verificou que a AD Construções Elétricas está em
nome de Dhanyella Resplandes Carneiro Sandes e foi
aberta em janeiro de 2017, no mesmo ano no qual se
sagrou vencedora do certame em São Félix de Balsas.

Fonte: Neto Ferreira

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook Instagram

Desculpe, sem enquetes no momento
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios do Maranhão

 

BLOG DO GLAUCIO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Gláucio Ericeira

Trabalho tem como alvo empresa que tem como sócio
o deputado federal e pré-candidato ao Governo do
Maranhão, Josimar de Maranhãozinho.

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Investigação - A Operação Maranhão Nostrum é
resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº º
011660-750/2018, instaurado no âmbito do GAECO
em 2018, para apurar possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado

federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

Nome - A Operação Maranhão Nostrum recebeu esse
nome em alusão ao "Mare Nostrum", termo latino que
significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a conquista de extensões
territoriais que os tornavam dominadores da província
romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação e poder em
diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://www.glaucioericeira.com.br/2021/10/gaeco-

e-policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios-do-
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Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação
Maranhão Nostrum em 13 municípios.

 

BLOG DO ROGÉRIO SILVA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rogério Silva

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018 , instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,

embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Fonte: CCOM-MPMA

Site:

https://www.blogdorogeriosilva.com.br/2021/10/gaeco-e-

policia-civil-deflagram-operacao-maranhao-nostrum-em-

13-municipios/

16

https://www.blogdorogeriosilva.com.br/2021/10/gaeco-e-policia-civil-deflagram-operacao-maranhao-nostrum-em-13-municipios/
https://www.blogdorogeriosilva.com.br/2021/10/gaeco-e-policia-civil-deflagram-operacao-maranhao-nostrum-em-13-municipios/
https://www.blogdorogeriosilva.com.br/2021/10/gaeco-e-policia-civil-deflagram-operacao-maranhao-nostrum-em-13-municipios/


MP pede cassação do prefeito de Coroatá
após compra de apoio por R$ 7 mil

 

BLOG GILBERTO LÉDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

A promotora Aline Silva Albuquerque, titular da 1ª
Promotoria de Coroatá, emitiu nesta semana parecer
pela cassação do prefeito Luís da Amovelar Filho (PT),
do seu vice, Juscelino da Fazendinha (PT), e do
vereador Macílio Gonçalves (PCdoB), por abuso de
poder econômico nas eleições de 2020.

Alvos de uma Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (Aime), eles são acusados, dentre outras
coisas, de haver tentado comprar, por R$ 7 mil, o
apoio do conselheiro tutelar Jarbas Almeida.

Liderança relevante em Coroatá, Almeida filmou toda a
negociação , e chegou a receber o dinheiro, que
depois depositou em juízo ( saiba mais ).

Segundo consta do processo, o vereador Macílio
Gonçalves teria assediado o conselheiro tutelar, em
nome do prefeito, para que ele mudasse sua posição
política e se aliasse ao grupo Amovelar. A transação
para a compra do apoio teria custado, ainda de acordo
com o denunciante, R$ 7 mil, entregues em espécie.

Toda a negociação foi gravada. O vídeo, também
anexado ao processo, mostra toda a conversa final
antes do acerto e a entrega do dinheiro. Foi esse o
valor foi integralmente devolvido pelo conselheiro à
Justiça.

Acordo

Da representação protocolada por Almeida constam
ainda, áudios trocados no WhatsApp, nos quais um
assessor do vereador Macílio Gonçalves, identificado
como Douglas, ainda revela que, após o repasse do
dinheiro, o líder político teria que tirar uma foto com o
atual prefeito e gravar um vídeo declarando apoio.
Todas as conversas foram realizadas com muita
naturalidade.

Jarbas entregou todo o material ao Ministério Público
Eleitoral em Coroatá, incluindo fotos, vídeos, e as
conversas mantidas por meio do aplicativo de troca de
mensagens.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/10/06/mp-pede-

cassacao-do-prefeito-de-coroata-apos-compra-de-apoio-

por-r-7-mil/
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MP e polícia miram suposto esquema de R$
159 milhões de Maranhãozinho

 

BLOG GILBERTO LÉDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

A ação mira supostas fraudes em licitações que
beneficiariam o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho (PL). Os desvios, de acordo com o
MP, chegariam à casa dos R$ 159 milhões, entre 2014
e 2018.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do
Gaeco   integrantes dos núcleos de São Luís,
Imperatriz e Timon, bem como promotores de justiça
das Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Investigação

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
D i s t r i b u i d o r a   d e  M e d i c a m e n t o s  L t d a  n o s
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foi movimentado o montante de R$
159.745.884,37originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e
os Municípios relacionados.

"Compõem o quadro societário da empresa Águia
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda os
investigados Josimar Cunha Rodrigues, mais
conhecido como Josimar de Maranhãozinho,
atualmente deputado federal e Ir ismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios de outra empresa,
Construtora Madry que, embora não tenha contratado
com nenhum Município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios", diz
nota do Ministério Público sobre a operação.

Outro lado

O Blog do Gilberto Léda já entrou em contato com a
assessoria do deputado, e aguarda posicionamento
oficial.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/10/06/mp-e-policia-

miram-suposto-esquema-de-r-159-milhoes-de-josimar-

de-maranhaozinho/
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Polícia e GAECO realizam operação que
mira Josimar de Maranhãozinho

 

BLOG JORGE ARAGÃO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO - A Operação Maranhão Nostrum é
resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº
011660-750/2018, instaurado no âmbito do GAECO
em 2018, para apurar possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de

certames licitatórios.

ORIGEM DO NOM E: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site:

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

a-e-gaeco-realizam-operacao-que-mira-josimar-de-
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URGENTE: Gaeco e Polícia Civil realizam
operação em Miranda do Norte e mais 12

municípios (Geral)
 

ME INFORMO / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Redação

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://meinformo.com.br/2021/10/urgente-gaeco-e-

policia-civil-realizam-operacao-em-miranda-do-norte-e-
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Promotoria de Justiça Itinerante realiza
reunião com Semosp

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 05. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foi realizada na manhã dessa terçafeira, 5, na sede da
Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante, uma
reunião entre o promotor de justiça Vicente de Paulo
Silva Martins e o titular da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São Luís (Semosp),
David ColDebella. Durante a reunião, o promotor de
justiça falou sobre a importância do trabalho em
parceria com a Prefeitura, o que contribuiu para o
atendimento de demandas de diversas comunidades
nas quais a Promotoria Itinerante já se instalou. Nesse
contexto, a Semosp costuma ser a Secretaria que
recebe o maior número de pedidos, principalmente
re lac ionados  a  serv iços  de  pav imentação,
asfaltamento e drenagem. Vicente Martins também
apresentou reivindicações apresentadas pela
comunidade Argola e Tambor, no Gapara, que já
foram encaminhadas à Secretaria de Governo do
Município. Em reunião, foi ajustado com o secretário
de Governo, Enéas Fernandes, a realização de um
estudo para implantação de serviços de pavimentação
e drenagem na comunidade, bem como melhoria da
iluminação pública e a realização de serviço de capina
e roçagem, estes últimos de forma emergencial e até
que a infraestrutura seja melhorada. O secretário
David ColDebella afirmou que a Secretaria já está
fazendo um levantamento de demandas da área e que
as informações serão prestadas ao Ministério
Público no prazo determinado. O titular da Semosp
também ressaltou a importância do aperfeiçoamento
da parceria com o MPMA.

2



Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios

 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Gilberto Lima

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/06/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-08.10.37-08.14.46-1633520297.mp3
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios

 

RÁDIO NATIVA FM 99,5 / IMPERATRIZ / MA - RÁDIO ALTERNATIVO. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Arimateia Junior

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades. Mais de sessenta mandados
de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara
Criminal da Comarca da Grande Ilha de São Luís,
estão sendo cumpridos em 13 municípios do
Maranhão (São Luís, Maranhãozinho, Zé Doca,
Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme, Pedro do
Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do Norte,
Presidente Médici, São José de Ribamar, Parnarama)
e na cidade de Várzea Alegre, no estado do Ceará.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/06/RDIONATIVAFM9

95IMPERATRIZMA-08.25.08-08.29.13-1633521015.mp3
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Nesta manhã de quarta-feira MPMA,
GAECO e polícia civil realizam a operação

Maranhão Nostro
 

RÁDIO EDUCADORA AM 560 / SÃO LUÍS / MA - RODA VIVA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

José Carlos Santos

Com mais de 60 mandados de busca e apreensão
sendo cumpridos na operação Maranhão Nostro, está
operação é o resultado de um procedimento
investigatório criminal instaurado no âmbito do
GAECO em 2018 para apurar possíveis fraudes em
licitações para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos.

Tags: Polícia civil, GAECO, MPMA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/06/RDIOEDUCADO

RAAM560SOLUSMA-08.30.25-08.32.27-1633527096.mp3
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios

 

RÁDIO CELESTIAL FM 100.7 / TIMON / MA - PROGRAMA DO GALO. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Simplicio

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/06/RDIOCELESTIAL

FM1007TIMONMA-08.01.54-08.05.37-1633518962.mp3
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Mais uma vez o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho é alvo do MPMA

 

RÁDIO AÇAÍ SORRISO FM 104.7 / ACAILANDIA / MA - GIRO DE NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Davison Mesquita

Mais de 60 mandados de busca e apreensão estão
sendo cumpridos em 13 municípios do Maranhão, o
GAECO, MPMA realizam nesta quarta-feira a
operação Maranhão Nostro com apoio da polícia civil
do Maranhão por meio da superintendência estadual
de prevenção e ao combate a corrupção, centro tático
aéreo e diversas outras unidades a operação tem
como a lvo  o  deputado federa l  Jos imar  de
Maranhãoz inho.

A operação Maranhão Nostro é resultado do
procedimento investigatório criminal instaurado no
âmbito da GAECO em 2018 para apurar possíveis
fraudes licitatórias para contratação da empresa Águia
Farma Distribuidora de Medicamentos, entre os anos
de 2014 e 2018 nesse período foi movimentado cerca
de 159 milhões originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e
municípios relacionados.

Tags: polícia civil, GEACO, MPMA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/10/06/RDIOAASORRIS

OFM1047ACAILANDIAMA-08.33.52-08.38.27-

1633529073.mp3
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GAECO e polícia civil realizam operação em
13 municípios do estado do Maranhão

 

TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Soares Júnior / Douglas Pinto

A polícia civil realizou a operação na residência do
deputado federal Josimar de Maranhãozinho onde a
polícia apreendeu materiais no local, o MPMA esteve
presente na operação que visa o combate a
corrupção.

Estão sendo cumpridos mais de 60 mandados de
busca e apreensão pela polícia e pelo MPMA em 13
municípios do estado do Maranhão, esse trabalho de
investigação teve início em 2018 para verificar fraudes
em processos de licitação realizados entre seis
prefeituras do interior do Maranhão e empresas ligas
ao Deputado que é sócio de uma empresa de
medicamentos a Farma Medicamentos segundo as
investigações do MPMA ela está envolvida a Águia
Farma Distribuidora de Medicamentos em fraudes de
processos de licitação entre 2014 e 2018 no qual foi
movimentado um valor aproximadamente de 160
milhões de reais com contratos entre as prefeituras.

Tags: polícia civil, MPMA

Multimídia:

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

LOBOSOLUSMA-08.20.21-08.23.04-1633521671.mp4
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Gaeco e Polícia Civil deflagram operação de
combate a fraudes em 13 municípios do

Maranhão
 

TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Keith Almeida

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realizou, na manhã desta
quarta-feira(6), a Operação Maranhão Nostrum, com
apoio da Polícia Civil do Maranhão, por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Multimídia:

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

SBTSOLUSMA-07.35.52-07.37.32-1633526079.mp4
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URGENTE: Gaeco e Polícia Civil realizam
operação em Miranda do Norte e mais 12

municípios (Geral)
 

ME INFORMO / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Redação

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://meinformo.com.br/2021/10/urgente-gaeco-e-

policia-civil-realizam-operacao-em-miranda-do-norte-e-

mais-12-municipios/
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Operação cumpre mandados em investigação
de suposto esquema milionário envolvendo

empresa de Josimar Maranhãozinho
 

DANIEL AGUIAR. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são

sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site:

http://notasdodanielaguiar.blogspot.com/2021/10/operac

ao-cumpre-mandados-em.html
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios

 

BLOG WILLIAN MARINHO / IMPERATRIZ / MA - NOTICIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

williamarinho

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no e stado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de p romotores de j ustiça e servidores do G
aeco integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como p romotores de j ustiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os M unicípios
relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues . Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,

embora não tenha contratado com nenhum M unicípio,
recebeu valores de outras empresas vencedor a s de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Redação: CCOM-MPMA

Site: http://www.willian.net.br/2021/10/gaeco-e-policia-

civil-realizam-operacao.html
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MPMA recomenda depoimento especial em
crimes praticados contra crianças de até 7

anos
 

BLOG WILLIAN MARINHO / IMPERATRIZ / MA - NOTICIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

williamarinho

IMPERATRIZ

O Ministério Público  do Maranhão expediu
Recomendação, no último dia 27, à Delegacia de
Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) de
Imperatriz orientando o depoimento especial de
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
crime de abuso e exploração sexual.

A Recomendação foi formulada pela titular da 4ª
Promotoria de Justiça Criminal, Samira Mercês dos
Santos, e remetida ao delegado titular da DPCA,
Fairlano Aires Azevêdo. O documento foi motivado por
conta de informações enviadas em diversos ofícios
pelo próprio delegado, que noticiou grande número de
inquéritos com dificuldades para conclusão das
investigações nos prazos determinados pelo Código
de Processo Penal por falta de materialidade.

Na Recomendação, a promotora de justiça explica que
o depoimento especial deve ser realizado quando
houver indícios de materialidade e autoria de crimes
praticados contra crianças de até sete anos de idade.

A representante ministerial reforça ainda que se faz
necessária a comunicação e ciência do fato ao
Ministério Público, especialmente à 4ª Promotoria de
Justiça Criminal, responsável pela persecução penal
de crimes contra criança e adolescente para
acompanhamento dos prazos e diligências do inquérito
policial.

A promotora de justiça esclarece também que a 4ª
Promotoria de Justiça Criminal requisita medidas
cautelares de prisão e antecipação da produção de
provas, principalmente nos casos em que os
investigados fogem do local do delito com o intuito de
dificultar a investigação dos crimes.

"Temos vários problemas com os inquéritos policiais,
tais como atraso do trâmite investigativo, da
comunicação ao judiciário, ausência de pedidos de
antecipação de provas etc. O depoimento especial é
imprescindível para esclarecer os fatos. A ausência da
pronta oitiva da vítima traz grandes dificuldades de

obtenção da prova porque o lapso temporal também é
fator de vitimização secundária e deve ser evitado",
destaca a representante do Ministério Público,
Samira Mercês.

A Delegacia tem quinze dias para informar sobre as
providências adotadas para o cumprimento do
recomendado.

DEPOIMENTO ESPECIAL

A metodologia do Depoimento Especial consiste em
levar a criança vítima ou testemunha de abuso para
uma sala especial, mais acolhedora, garantindo sua
segurança e dignidade. A metodologia se baseia em
escuta protegida e menos invasiva.

Neste espaço deve permanecer somente a criança e o
entrevistador, que poderá ser um assistente social ou
um psicólogo. Este profissional deverá ser capacitado
em entrevista forense com crianças e adolescentes,
possibilitando o relato livre e adequando as perguntas
à linguagem infanto-juvenil.

Redação : Iane Carolina (CCOM-MPMA)

Site: http://www.willian.net.br/2021/10/mpma-recomenda-

depoimento-especial-em.html
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Josimar de Maranhãozinho é alvo do Gaeco,
Seccor e CTA; investigação apura destino de

R$ 159 milhões
 

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/10/josimar-de-

maranhaozinho-e-alvo-do.html
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URGENTE : Gaeco e Polícia Civil realizam
operação em Carutapera e mais 12

municípios
 

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera ,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera , Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/10/urgente-

gaeco-e-policia-civil-realizam.html
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Promotora emite parecer pedindo cassação
de vereador de Coroatá por compra de voto

 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A titular da 1ª Promotoria de Coroatá, Aline Silva
Albuquerque, se manifestou a favor da cassação do
vereador Macílio Gonçalves (PCdoB), por atos de
abuso de poder político, econômico, corrupção e
captação ilícita de ilícita de voto nas eleições de 2020.
O parecer foi emitido na Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo (Aime) que tramita na Justiça
Eleitoral.

O parlamentar é acusado de tentar corromper o
conselheiro tutelar Jarbas Almeida em troca de apoio
durante o pleito municipal.

Macílio Gonçalves ofereceu a quantia de R$ 7 mil, um
trabalho na Academia Pública de Saúde, um horário
na TV no programa, um contrato junto à Secretaria de
Cultura e o atendimento da solicitação feita pelo
Conselho Tutelar ainda em 2017 e que não havia sido
atendida, por motivação política, tudo isso em troca de
"apoio político/voto" nas eleições de 2020.

A negociata foi toda gravada e enviada à Justiça.
Jarbas prestou declarações perante o Ministério
Público, informando que o vereador Macílio, após a
foto oficial de apoio, entregou a ele a quantia de R$
3.500,00 mil.

No vídeo, é possível ver o então candidato Macílio,
colocando certa quantia em dinheiro sobre a cadeira
branca ao seu lado esquerdo e o conselheiro pegando
o valor, conferindo e, em sequência, Jarbas dizendo
que vai atender ao vereador. Após a saída de Macílio,
que os acompanhava, Jarbas reaparece nas
gravações dizendo que o valor pecuniário se refere à
dinheiro público e que aqueles que lá estavam
tentavam comprá-lo, para obtenção de apoio político e
voto.

Para a promotora, "a negociata de compra configura
ato lesivo ao direito do sufrágio universal, direto,
secreto e período, ferindo a liberdade dos eleitores
que, diante de situações como esta, desacreditam na
probidade e boa-fé de seus candidatos, que precisam
comprar votos para garantir mandato eletivo, valendo-
se, para tanto, da "MAQUINA PÚBLICA", no caso,
para concretizar ato ilícito e lesivo ao erário".

Al ine Albuquerque completa: "desta maneira,
corresponde a ato proibido a agente público fazer uso
de serviços custeados pela administração pública que

extrapolem prerrogat ivas resguardadas nos
respectivos regulamentos, correspondendo verdadeiro
desvio de finalidade da função o uso de cargo público
como "instrumento de escambo", com intenção
eleitoral, ferindo de pronto a impessoalidade da função
pública, princípio constitucional inserto no caput do art.
37" .

Em razão disso, a representante ministerial entende
que a ação deve ser julgada procedente, sem prejuízo
de abertura de procedimento próprio para apuração
dos possíveis atos de Improbidade Administrativa.

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

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/10/promotor

a-emite-parecer-pedindo-cassacao-de-vereador-de-

coroata-por-compra-de-voto/
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios

 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de

certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

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

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/10/gaeco-e-

policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios/
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Operação tem como alvo Josimar de
Maranhãoziho e municípios onde ele tem

relação; São José de Ribamar presente
 

BLOG MATIAS MARINHO / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Matias Marinho

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

A ação mira supostas fraudes em licitações que
beneficiariam o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho (PL). Os desvios, de acordo com o
MP, chegariam à casa dos R$ 159 milhões, entre 2014
e 2018.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do
Gaeco   integrantes dos núcleos de São Luís,
Imperatriz e Timon, bem como promotores de justiça
das Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Investigação

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
D i s t r i b u i d o r a   d e  M e d i c a m e n t o s  L t d a  n o s
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foi movimentado o montante de R$
159.745.884,37originado de contratos administrativos

pactuados entre as empresas investigadas e
os Municípios relacionados.

"Compõem o quadro societário da empresa Águia
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda os
investigados Josimar Cunha Rodrigues, mais
conhecido como Josimar de Maranhãozinho,
atualmente deputado federal e Ir ismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios de outra empresa,
Construtora Madry que, embora não tenha contratado
com nenhum Município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios", diz
nota do Ministério Público sobre a operação.

Site: http://matiasmarinho.com.br/operacao-tem-como-

alvo-josimar-de-maranhaoziho-e-municipios-onde-ele-

tem-relacao-sao-jose-de-ribamar-presente/

16

http://matiasmarinho.com.br/operacao-tem-como-alvo-josimar-de-maranhaoziho-e-municipios-onde-ele-tem-relacao-sao-jose-de-ribamar-presente/
http://matiasmarinho.com.br/operacao-tem-como-alvo-josimar-de-maranhaoziho-e-municipios-onde-ele-tem-relacao-sao-jose-de-ribamar-presente/
http://matiasmarinho.com.br/operacao-tem-como-alvo-josimar-de-maranhaoziho-e-municipios-onde-ele-tem-relacao-sao-jose-de-ribamar-presente/


Josimar de Maranhãozinho é alvo do Gaeco,
Seccor e CTA; investigação apura destino de

R$ 159 milhões
 

BLOG MALDINE VIEIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Maldine Vieira

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do
Gaeco   integrantes dos núcleos de São Luís,
Imperatriz e Timon, bem como promotores de justiça
das Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018 , instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
D i s t r i b u i d o r a   d e  M e d i c a m e n t o s  L t d a  n o s
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foi movimentado o montante de R$
159.745.884,37 originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e
os Municípios relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também
são sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site:

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

o-seccor-e-cta-batem-a-porta-de-josimar-

maranhaozinho-investigacao-apura-destino-de-r-159-

milhoes/
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação;
Josimar de Maranhãozinho é investigado por

fraude em licitação
 

BLOG JORGE VIEIRA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Vieira

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no e stado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de p romotores de j ustiça e servidores do G
aeco integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como p romotores de j ustiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO - A Operação Maranhão Nostrum é
resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº
011660-750/2018, instaurado no âmbito do GAECO
em 2018, para apurar possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os M unicípios
relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues . Eles também são

sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum M unicípio,
recebeu valores de outras empresas vencedor a s de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME - A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://www.blogjorgevieira.com/gaeco-e-policia-

civil-realizam-operacao-josimar-de-maranhaozinho-e-

investigado-por-fraude-em-licitacao/
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Polícia e GAECO realizam operação que
mira Josimar de Maranhãozinho

 

BLOG JORGE ARAGÃO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO - A Operação Maranhão Nostrum é
resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº
011660-750/2018, instaurado no âmbito do GAECO
em 2018, para apurar possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de

certames licitatórios.

ORIGEM DO NOM E: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site:

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

a-e-gaeco-realizam-operacao-que-mira-josimar-de-

maranhaozinho/
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Operação da Polícia mira municípios de
Josimar Maranhãozinho e suposto esquema

de R$ 159 milhões
 

BLOG JOHN CUTRIM / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

John Cutrim

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no e stado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de p romotores de j ustiça e servidores do G
aeco integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como p romotores de j ustiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
f o i  m o v i m e n t a d o  o   m o n t a n t e  d e  R $
159.745.884,37originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e
os Municípios relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues . Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum M unicípio,
recebeu valores de outras empresas vencedor a s de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://johncutrim.com.br/operacao-policia-mira-

municipios-de-josimar-e-suposto-esquema-de-r-159-

milhoes/
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"MARE NOSTRUM" - Gaeco e Polícia Civil
realizam operação em 13 municípios

maranhenses
 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no e stado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de p romotores de j ustiça e servidores do G
aeco integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como p romotores de j ustiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os M unicípios
relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues . Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum M unicípio,
recebeu valores de outras empresas vencedor a s de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político. ( CCOM-MPMA)

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

gaeco-e-policia-civil-realizam-operacao-em-13-

municipios-maranhenses/
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MP pede cassação do prefeito de Coroatá
após compra de apoio por R$ 7 mil

 

BLOG GILBERTO LÉDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

A promotora Aline Silva Albuquerque, titular da 1ª
Promotoria de Coroatá, emitiu nesta semana parecer
pela cassação do prefeito Luís da Amovelar Filho (PT),
do seu vice, Juscelino da Fazendinha (PT), e do
vereador Macílio Gonçalves (PCdoB), por abuso de
poder econômico nas eleições de 2020.

Alvos de uma Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (Aime), eles são acusados, dentre outras
coisas, de haver tentado comprar, por R$ 7 mil, o
apoio do conselheiro tutelar Jarbas Almeida.

Liderança relevante em Coroatá, Almeida filmou toda a
negociação , e chegou a receber o dinheiro, que
depois depositou em juízo ( saiba mais ).

Segundo consta do processo, o vereador Macílio
Gonçalves teria assediado o conselheiro tutelar, em
nome do prefeito, para que ele mudasse sua posição
política e se aliasse ao grupo Amovelar. A transação
para a compra do apoio teria custado, ainda de acordo
com o denunciante, R$ 7 mil, entregues em espécie.

Toda a negociação foi gravada. O vídeo, também
anexado ao processo, mostra toda a conversa final
antes do acerto e a entrega do dinheiro. Foi esse o
valor foi integralmente devolvido pelo conselheiro à
Justiça.

Acordo

Da representação protocolada por Almeida constam
ainda, áudios trocados no WhatsApp, nos quais um
assessor do vereador Macílio Gonçalves, identificado
como Douglas, ainda revela que, após o repasse do
dinheiro, o líder político teria que tirar uma foto com o
atual prefeito e gravar um vídeo declarando apoio.
Todas as conversas foram realizadas com muita
naturalidade.

Jarbas entregou todo o material ao Ministério Público
Eleitoral em Coroatá, incluindo fotos, vídeos, e as
conversas mantidas por meio do aplicativo de troca de
mensagens.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/10/06/mp-pede-

cassacao-do-prefeito-de-coroata-apos-compra-de-apoio-

por-r-7-mil/
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MP e polícia miram suposto esquema de R$
159 milhões de Maranhãozinho

 

BLOG GILBERTO LÉDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

A ação mira supostas fraudes em licitações que
beneficiariam o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho (PL). Os desvios, de acordo com o
MP, chegariam à casa dos R$ 159 milhões, entre 2014
e 2018.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do
Gaeco   integrantes dos núcleos de São Luís,
Imperatriz e Timon, bem como promotores de justiça
das Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Investigação

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
D i s t r i b u i d o r a   d e  M e d i c a m e n t o s  L t d a  n o s
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foi movimentado o montante de R$
159.745.884,37originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e
os Municípios relacionados.

"Compõem o quadro societário da empresa Águia
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda os
investigados Josimar Cunha Rodrigues, mais
conhecido como Josimar de Maranhãozinho,
atualmente deputado federal e Ir ismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios de outra empresa,
Construtora Madry que, embora não tenha contratado
com nenhum Município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios", diz
nota do Ministério Público sobre a operação.

Outro lado

O Blog do Gilberto Léda já entrou em contato com a
assessoria do deputado, e aguarda posicionamento
oficial.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/10/06/mp-e-policia-

miram-suposto-esquema-de-r-159-milhoes-de-josimar-

de-maranhaozinho/
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GAECO E POLÍCIA CIVIL REALIZAM
OPERAÇÃO EM 13 MUNICÍPIOS

 

BLOG FALANDO SÉRIO BACABAL. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial

no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do
Ministério Público do Maranhão

realiza, na manhã desta quarta-feira, 6, a Operação
Maranhão Nostrum, com apoio

da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual  de

Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor), Centro
Tático Aéreo (CTA) e diversas

outras unidades.

Mais de sessenta mandados de

busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal
da Comarca da Grande Ilha de

São Luís, estão sendo cumpridos em 13 municípios do
Maranhão (São Luís,

Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do

Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do Norte,
Presidente Médici, São José de

Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea Alegre,
no estado do Ceará.

Participam da operação 54

equipes da Polícia Civil, além de promotores de justiça
e servidores do Gaeco

integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de

justiça das Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca,
Santa Inês e Guimarães, além de

servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum

é resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº
º 011660-750/2018,

instaurado no âmbito do GAECO em 2018, para
apurar possíveis fraudes em

processos licitatórios para contratação da empresa
Águia Farma Distribuidora de

Medicamentos Ltda nos municípios maranhenses de
Araguanã, Carutapera, Centro do

Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a

2018, período no qual foi movimentado o montante de
R$ 159.745.884,37 originado

de contratos administrativos pactuados entre as
empresas investigadas e os

Municípios relacionados.

Compôs o quadro societário

da empresa Águ ia  Farma Dis t r ibu idora  de
Medicamentos  L tda os  inves t igados

Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho,

atualmente deputado federal e Irismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios

de outra empresa, Construtora Madry que, embora
não tenha contratado com nenhum

Município, recebeu valores de outras empresas
vencedoras de certames

licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação

Maranhão Nostrum recebeu esse nome em alusão ao
"Mare Nostrum", termo latino

que s igni f ica "O Nosso Mar" ,  dado ao Mar
Medi terrâneo pelos romanos,  após a
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BLOG FALANDO SÉRIO BACABAL. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

conquista de extensões territoriais que os tornavam
dominadores da província

romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação

e poder em diversos municípios mostrou uma
organização criminosa com controle

da máquina pública para malversação de recursos e
práticas ilegais que

beneficiam ao mesmo grupo político.

Redação: CCOM-MPMA

Site:

https://falandoseriobacabal.blogspot.com/2021/10/gaeco

-e-policia-civil-realizam-operacao.html
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios

 

BLOG EDUARDO RÊGO / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Eduardo Rego

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,

embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político. As informações
são do MPMA .

Site: https://www.eduardorego.com.br/2021/10/gaeco-e-

policia-civil-realizam-operacao.html
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Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação
Maranhão Nostrum em 13 municípios.

 

BLOG DO ROGÉRIO SILVA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rogério Silva

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018 , instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,

embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Fonte: CCOM-MPMA

Site:

https://www.blogdorogeriosilva.com.br/2021/10/gaeco-e-

policia-civil-deflagram-operacao-maranhao-nostrum-em-

13-municipios/
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Gaeco e MP atuam contra fraudes em
licitações no Maranhão

 

BLOG DO PEDRO FELIPE / PAÇO DO LUMIAR / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

A ação mira supostas fraudes em licitações que
beneficiariam o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho (PL). Os desvios, de acordo com o
MP, chegariam à casa dos R$ 159 milhões, entre 2014
e 2018.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do
Gaeco   integrantes dos núcleos de São Luís,
Imperatriz e Timon, bem como promotores de justiça
das Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Investigação

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
D i s t r i b u i d o r a   d e  M e d i c a m e n t o s  L t d a  n o s
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foi movimentado o montante de R$
159.745.884,37originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e
os Municípios relacionados.

"Compõem o quadro societário da empresa Águia
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda os

investigados Josimar Cunha Rodrigues, mais
conhecido como Josimar de Maranhãozinho,
atualmente deputado federal e Ir ismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios de outra empresa,
Construtora Madry que, embora não tenha contratado
com nenhum Município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios", diz
nota do Ministério Público sobre a operação.

Site: http://www.blogdopedrofelipe.com/2021/10/gaeco-e-

mp-atuam-contra-fraude-em.html
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URGENTE: Gaeco e Polícia Civil realizam
operação em Pinheiro e mais 12 municípios

 

BLOG DO PAULINHO CASTRO / PINHEIRO / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Sistema Pericumã

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,

embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site:

https://paulinhocastro.blogspot.com/2021/10/urgente-

gaeco-e-policia-civil-realizam.html
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Eleições 2022: Operação do GAECO frita
chances de Josimar Maranhãozinho

 

BLOG DO NETO CRUZ / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Neto Cruz

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

A ação mira supostas fraudes em licitações que
beneficiariam o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho (PL). Os desvios, de acordo com o
MP, chegariam à casa dos R$ 159 milhões, entre 2014
e 2018.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do
Gaeco   integrantes dos núcleos de São Luís,
Imperatriz e Timon, bem como promotores de justiça
das Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Investigação

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
D i s t r i b u i d o r a   d e  M e d i c a m e n t o s  L t d a  n o s
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foi movimentado o montante de R$
159.745.884,37originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e
os Municípios relacionados.

"Compõem o quadro societário da empresa Águia
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda os
investigados Josimar Cunha Rodrigues, mais
conhecido como Josimar de Maranhãozinho,
atualmente deputado federal e Ir ismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios de outra empresa,
Construtora Madry que, embora não tenha contratado
com nenhum Município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios", diz
nota do Ministério Público sobre a operação.

Josimar vem tentando colocar seu nome na corrida
eleitoral ao Palácio dos Leões.

Com mais esse escândalo, Maranhãozinho deve
pendurar a chuteira, pelo menos para o governo.

Fonte: Maramais

Site: https://netocruz.blog.br/2021/10/06/eleicoes-2022-

operacao-do-gaeco-frita-chances-de-josimar-

maranhaozinho/
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MP pede cassação do prefeito de Coroatá
após compra de apoio por R$ 7 mil

 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A promotora Aline Silva Albuquerque, titular da 1ª
Promotoria de Coroatá, emitiu nesta semana parecer
pela cassação do prefeito Luís da Amovelar Filho (PT),
do seu vice, Juscelino da Fazendinha (PT), e do
vereador Macílio Gonçalves (PCdoB), por abuso de
poder econômico nas eleições de 2020.

Alvos de uma Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (Aime), eles são acusados, dentre outras
coisas, de haver tentado comprar, por R$ 7 mil, o
apoio do conselheiro tutelar Jarbas Almeida.

Liderança relevante em Coroatá, Almeida filmou toda a
negociação, e chegou a receber o dinheiro, que depois
depositou em juízo (saiba mais).

Segundo consta do processo, o vereador Macílio
Gonçalves teria assediado o conselheiro tutelar, em
nome do prefeito, para que ele mudasse sua posição
política e se aliasse ao grupo Amovelar. A transação
para a compra do apoio teria custado, ainda de acordo
com o denunciante, R$ 7 mil, entregues em espécie.

Toda a negociação foi gravada. O vídeo, também
anexado ao processo, mostra toda a conversa final
antes do acerto e a entrega do dinheiro. Foi esse o
valor foi integralmente devolvido pelo conselheiro à
Justiça.

Acordo

Da representação protocolada por Almeida constam
ainda, áudios trocados no WhatsApp, nos quais um
assessor do vereador Macílio Gonçalves, identificado
como Douglas, ainda revela que, após o repasse do
dinheiro, o líder político teria que tirar uma foto com o
atual prefeito e gravar um vídeo declarando apoio.
Todas as conversas foram realizadas com muita
naturalidade.

Jarbas entregou todo o material ao Ministério Público
Eleitoral em Coroatá, incluindo fotos, vídeos, e as
conversas mantidas por meio do aplicativo de troca de
mensagens.

Blog do Gilberto Léda

Site: https://blogdominard.com.br/2021/10/mp-pede-

cassacao-do-prefeito-de-coroata-apos-compra-de-apoio-

por-r-7-mil/
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Empresas do deputado Josimar de
Maranhãozinho são alvos de operação do

Gaeco
 

BLOG DO MAYLSON REIS / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Deputado federal Josimar de Maranhãozinho

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Gaeco e Polícia Civil atuam em conjunto

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Operação acontece em 13 municípios

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito.

No presente contexto, a tendência de dominação e
poder em diversos municípios mostrou uma
organização criminosa com controle da máquina
pública para malversação de recursos e práticas
ilegais que beneficiam ao mesmo grupo político.

Site:

https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/10/empresa

s-do-deputado-josimar-de.html
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Operação Maranhão Nostrum: Gaeco e
Polícia Civil realizam operação em 13

municípios
 

BLOG DO LUDWIG / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ludwig Almeida

Inscreva-se em nosso canal

Grupo de Atuação Especial  no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma

Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político. As informações
são do MPMA.

Por Ludwig Almeida at
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Viver é lutar.

A vida é combate,

Que os fracos abate,

Que os fortes, os bravos,

Só pode exaltar.

(Poeta Gonçalves Dias)

(086) 98810-3601 e (086) 99907-2887

Timon parou e a gente ver o mando dos ex-prefeitos,
diz Schnneyder

O ex-candidato a prefeito de Timon, Comandante
Schnneyder concedeu nesta quinta-feira (30), uma
entrevista ao programa Tribuna Piauí da TV B...

Sarney articula palanques para o clã em 2022

Foto: Agência Senado Depois de um ano recluso em
casa em Brasília se precavendo contra o Covid-19, o
ex-presidente José Sarney voltou a São ...

Prefeitura de Caxias decreta a retomada das aulas
presenciais e define a continuidade das atividades
remotas

A Prefeitura Municipal de Caxias publicou no último dia
29 de setembro de 2021, o Decreto Municipal nº 372,
dispondo sobre a retomada das au...

Tem o atributo da lealdade , diz Flávio Dino sobre
Brandão

Às vésperas de anunciar sua decisão sobre quem
apoiar na disputa pelo Governo do Maranhão em
2022, o governador Flávio Dino (PSB) deu mais u...

Operação  Vesa l ius :  CGU e  PF combatem
i r regu la r idades  na  saúde  no  Maranhão

Operação Vesalius investiga fraudes na contratação
emergencial de empresa para fornecimento de
equipamentos médicos para diversas prefeitura...
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Gaeco: Empresas de Josimar Maranhãozinho
envolvidas em suposto esquema de R$ 159

milhões
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O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO - A Operação Maranhão Nostrum é
resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº
011660-750/2018, instaurado no âmbito do GAECO
em 2018, para apurar possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre

as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOM E: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.
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Urgente: Gaeco realiza operações em
Pinheiro, Pedro do Rosário, Miranda do

Norte e outras 10 cidades
 

BLOG DO JAILSON MENDES /  PINHEIRO / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jailson Mendes

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://jailsonmendes.com.br/2021/10/06/urgente-

gaeco-realiza-operacoes-em-pinheiro-pedro-do-rosario-

miranda-do-norte-e-outras-10-cidades-do-ma/

37

https://jailsonmendes.com.br/2021/10/06/urgente-gaeco-realiza-operacoes-em-pinheiro-pedro-do-rosario-miranda-do-norte-e-outras-10-cidades-do-ma/
https://jailsonmendes.com.br/2021/10/06/urgente-gaeco-realiza-operacoes-em-pinheiro-pedro-do-rosario-miranda-do-norte-e-outras-10-cidades-do-ma/
https://jailsonmendes.com.br/2021/10/06/urgente-gaeco-realiza-operacoes-em-pinheiro-pedro-do-rosario-miranda-do-norte-e-outras-10-cidades-do-ma/


Operação da GAECO mira prefeituras
comandadas por Maranhãozinho
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O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no e stado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de p romotores de j ustiça e servidores do G
aeco integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como p romotores de j ustiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e  os  Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues . Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum M unicípio,
recebeu valores de outras empresas vencedor a s de

certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: http://www.holdenarruda.com.br/2021/10/operacao-

da-gaeco-mira-prefeituras.html
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios do Maranhão
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Gláucio Ericeira

Trabalho tem como alvo empresa que tem como sócio
o deputado federal e pré-candidato ao Governo do
Maranhão, Josimar de Maranhãozinho.

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Investigação - A Operação Maranhão Nostrum é
resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº º
011660-750/2018, instaurado no âmbito do GAECO
em 2018, para apurar possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado

federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

Nome - A Operação Maranhão Nostrum recebeu esse
nome em alusão ao "Mare Nostrum", termo latino que
significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a conquista de extensões
territoriais que os tornavam dominadores da província
romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação e poder em
diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.
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e-policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios-do-

maranhao/

39

https://www.glaucioericeira.com.br/2021/10/gaeco-e-policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios-do-maranhao/
https://www.glaucioericeira.com.br/2021/10/gaeco-e-policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios-do-maranhao/
https://www.glaucioericeira.com.br/2021/10/gaeco-e-policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios-do-maranhao/


Suposto esquema envolvendo empresas de
Josimar movimentou mais de R$ 159

milhões, aponta MP
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Gláucio Ericeira

Um suposto esquema envolvendo empresas
pertencentes ao deputado federal e pré-candidato ao
Governo do Maranhão, Josimar de Maranhãozinho
(PL), teria desviado dos cofres públicos o montante de
R$ 159.745.884,37.

A informação foi divulgada nesta manhã pelo
Ministério Público após a deflagração da Operação
Maranhão Nostrum.

Mais de 60 mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

O trabalho é resultado do Procedimento Investigatório
Criminal nº º 011660-750/2018, instaurado no âmbito
do GAECO em 2018, para apurar possíveis fraudes
em processos licitatórios para contratação da empresa
Águia Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda nos
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,

Josimar de Maranhãozinho é sócio proprietário da
empresa juntamente com Irismar Cunha Rodrigues.
Eles também são sócios de outra empresa,
Construtora Madry que, embora não tenha contratado
com nenhum Município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios.

Curiosamente, muitas das cidade onde foram
cumpridos os mandatos são controladas por gestores
aliados do deputado federal.
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Josimar de Maranhãozinho é alvo do Gaeco
e Polícia Civil
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Blog do Ezequiel Neves

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira (6), a Operação Maranhão Nostrum, com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do
Gaeco   integrantes dos núcleos de São Luís,
Imperatriz e Timon, bem como promotores de justiça
das Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Investigação - A Operação Maranhão Nostrum é
resultado do Procedimento Investigatório Criminal
nº 011660-750/2018, instaurado no âmbito do GAECO
em 2018, para apurar possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
D i s t r i b u i d o r a   d e  M e d i c a m e n t o s  L t d a  n o s
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foi movimentado o montante de R$
159.745.884,37 originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e
os Municípios relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também
são sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de

certames licitatórios.

O r i g e m  d o  n o m e  -  A  O p e r a ç ã o
Maranhão Nostrum recebeu esse nome em alusão ao
"Mare Nostrum", termo latino que significa "O Nosso
Mar", dado ao Mar Mediterrâneo pelos romanos, após
a conquista de extensões territoriais que os tornavam
dominadores da província romana da Hispânia até a
do Egito. No presente contexto, a tendência de
dominação e poder em diversos municípios mostrou
uma organização criminosa com controle da máquina
pública para malversação de recursos e práticas
ilegais que beneficiam ao mesmo grupo político.

Site:

https://www.blogdoezequielneves.com/2021/10/josimar-

de-maranhaozinho-e-alvo-do.html
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Josimar de Maranhãozinho é alvo de
operação do Gaeco pelo desvio de R$ 159

milhões de reais
 

BLOG DO DJALMA RODRIGUES - ÚLTIMAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são

sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site:

https://www.djalmarodrigues.com.br/2021/10/06/josimar-

de-maranhaozinho-e-alvo-de-operacao-do-gaeco-pelo-

desvio-de-r-159-milhoes-de-reais/
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Promotoria investiga contrato de iluminação
pública de São Félix de Balsas

 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá

Menu

Contrato firmado entre a Prefeitura de São Félix de
Balsas e a empresa AD Construções Elétricas está no
bojo de um inquérito instaurado pela Promotoria de
Justiça de Loreto.

Segundo os relatos, as investigações apontam indícios
de irregularidades no processo licitatório que resultou
na contratação da empresa citada acima.

As supostas falhas foram identificadas pelo Núcleo de
Assessoria Técnica do Ministério Público que
analisou toda a documentação contratual.

A AD Construções Elétricas foi contratada pela
Prefeitura de São Félix de Balsas para prestação de
serviços de Iluminação Pública pelo valor de R$
162.350,00 mil e, de acordo com o MP, vários
preceitos legais foram ignorados durante a tramitação
da licitação.

A análise foi realizada com base nas Leis nº 8.666/93
e nº 10.520/02, conforme informou o Parquet.

Diante dos fatos, o promotor de Justiça de Loreto,
que responde pela Comarcar de São Félix de Balsas,
Nilceu Celso Garbim Júnior, determinou a coleta de
maiores informações acerca dos fatos, uma vez que a
documentação acostada aos autos ainda não é
suficiente para concluir o caso.

Em consulta ao site da Receita Federal, a reportagem
verificou que a AD Construções Elétricas está em
nome de Dhanyella Resplandes Carneiro Sandes e foi
aberta em janeiro de 2017, no mesmo ano no qual se
sagrou vencedora do certame em São Félix de Balsas.

Fonte: Neto Ferreira

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook Instagram

Desculpe, sem enquetes no momento

Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os

direitos reservados ®. | Thema de Blog Responsivo
por: Jocean Martins
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Gaeco cumpre mandados contra possíveis
fraudes em São Luis e mais 12 cidades.

 

BLOG DO COUTINHO NETO / PEDREIRAS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Coutinho Neto

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, juntamente com a Polícia Civil
, cumpre nesta quarta-feira (06), mas de 60 mandados
de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara
Criminal da Comarca de São Luis.

A ação é realizada em São Luis, Maranhãozinho, Zé
Doca, Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme,
Pedro do Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do
Norte, Presidente Médici, São José de Ribamar,
Parnarama e na cidade cearense de Várzea Alegre.

O Gaeco iniciou as investigações em 2018, que
apontam possíveis fraudes em processos licitatórios
para a contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanâ, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de mais de R$ 154
milhões originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e os
municípios relacionados.

Segundo o Gaeco , compôs o quadro societário da
empresa Águia Farma Distribuidora de Medicamentos
Ltda os investigados Josimar Cunha Rodrigues,
conhecido por Josimar de Maranhãozinho , atualmente
deputado federal e Irismar Cunha Rodrigues .

Eles também são sócios de outra empresa, a
Construtora Madry que, embora não tenha contratado
com nenhum município, recebeu valores de ouras
empresas vencedoras de certames licitatórios.

Fonte: Jornal Pequeno .

Site: https://www.coutinhoneto.com.br/2021/10/gaeco-

cumpre-mandados-contra-possiveis.html
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Carutapera| Ex-prefeito André Dourado é
acordado pela Polícia Civil e GAECO que
cumprem mandado de busca e apreensão

 

BLOG DO CELSO ALMEIDA / SÃO LUÍS / MA - MARANHÃO. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Celso Almeida

A Po l íc ia  C iv i l  do  Maranhão  e  o  GAECO
amanheceram na porta do ex-prefeito André Santos
Dourado (PL) lhe fazendo uma visita logo no cedo
para cumprir mandados de busca e apreensão
(apreender documentos, computadores, celulares e
tudo mais que possa ajudar nas investigações dos
supostos desvios milionários).

Informações sobre a operação

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Vídeos gravados já na reta final do gestão do ex-
prefeito André, 2020, onde vários documentos foram
transportados sabe-se lá pra onde:

INVESTIGAÇÃO - A Operação Maranhão Nostrum é
resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº
011660-750/2018, instaurado no âmbito do GAECO
em 2018, para apurar possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma

Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://blogdocelsoalmeida.com/carutapera-ex-
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IMPERATRIZ: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECOMENDA DEPOIMENTO ESPECIAL

EM CRIMES PRATICADOS CONTRA
CRIANÇAS DE ATÉ 07 ANOS

 

BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Carlos Cristiano

O Ministério Público  do Maranhão expediu
Recomendação, no último dia 27, à Delegacia de
Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) de
Imperatriz orientando o depoimento especial de
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
crime de abuso e exploração sexual.

A Recomendação foi formulada pela titular da 4ª
Promotoria de Justiça Criminal, Samira Mercês dos
Santos, e remetida ao delegado titular da DPCA,
Fairlano Aires Azevêdo. O documento foi motivado por
conta de informações enviadas em diversos ofícios
pelo próprio delegado, que noticiou grande número de
inquéritos com dificuldades para conclusão das
investigações nos prazos determinados pelo Código
de Processo Penal por falta de materialidade.

Na Recomendação, a promotora de justiça explica que
o depoimento especial deve ser realizado quando
houver indícios de materialidade e autoria de crimes
praticados contra crianças de até sete anos de idade.

A representante ministerial reforça ainda que se faz
necessária a comunicação e ciência do fato ao
Ministério Público, especialmente à 4ª Promotoria de
Justiça Criminal, responsável pela persecução penal
de crimes contra criança e adolescente para
acompanhamento dos prazos e diligências do inquérito
policial.

A promotora de justiça esclarece também que a 4ª
Promotoria de Justiça Criminal requisita medidas
cautelares de prisão e antecipação da produção de
provas, principalmente nos casos em que os
investigados fogem do local do delito com o intuito de
dificultar a investigação dos crimes.

"Temos vários problemas com os inquéritos policiais,
tais como atraso do trâmite investigativo, da
comunicação ao judiciário, ausência de pedidos de
antecipação de provas etc. O depoimento especial é
imprescindível para esclarecer os fatos. A ausência da

pronta oitiva da vítima traz grandes dificuldades de
obtenção da prova porque o lapso temporal também é
fator de vitimização secundária e deve ser evitado",
destaca a representante do Ministério Público,
Samira Mercês.

A Delegacia tem quinze dias para informar sobre as
providências adotadas para o cumprimento do
recomendado.

DEPOIMENTO ESPECIAL

A metodologia do Depoimento Especial consiste em
levar a criança vítima ou testemunha de abuso para
uma sala especial, mais acolhedora, garantindo sua
segurança e dignidade. A metodologia se baseia em
escuta protegida e menos invasiva.

Neste espaço deve permanecer somente a criança e o
entrevistador, que poderá ser um assistente social ou
um psicólogo. Este profissional deverá ser capacitado
em entrevista forense com crianças e adolescentes,
possibilitando o relato livre e adequando as perguntas
à linguagem infanto-juvenil.

Redação: Iane Carolina (CCOM-MPMA)

Site: https://www.carloscristiano.com/2021/10/imperatriz-
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Operação contra municípios de
Maranhãozinho tem a ver com o

rompimento?
 

BLOG DO CAIO HOSTILIO / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Caio Hostilio

Acredito que não tenha nada a ver, haja vista que esse
tipo de operação tem sido independente do poder
executivo.. Porém em política tudo pode acontecer,
ainda mais quando as instituições são agachadas aos
anseios do mandatário. Não sei se isso se aplica no
Maranhão, deixo por conta dos leitores!!!

Contudo, o Gaeco agiu hoje (06), através da operação
Nostrum, partiu pra cima de vários municípios,
principalmente os ligados ao deputado Josimar de
Maranhãozinho.

Agora, é aguardar o desenrolar da operação!!!

Site: https://caiohostilio.com/2021/10/06/operacao-

contra-municipios-de-maranhaozinho-tem-a-ver-com-o-

rompimento/
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Gaeco e Polícia Civil realizam 'Operação
Maranhão Nostrum' em 13 municípios

 

BLOG DO ANTÔNIO MARCOS / AÇAILÂNDIA / MA - SEM CATEGORIA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, realiza na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de

certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/gaeco-e-

policia-civil-realizam-operacao-maranhao-nostrum-em-

13-municipios/
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios por contratos com empresa de

Josimar de Maranhãozinho
 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alpanir Mesquita

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Redação: CCOM-MPMA.

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/10/gaeco-e-

policia-civil-realizam-operacao.html
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Esquema de Josimar de Maranhãozinho
movimentou quase R$ 160 milhões em

prefeituras maranhenses durante quatro anos,
aponta Gaeco

 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alpanir Mesquita

Por Blog do Alpanir Mesquita.

Conforme noticiamos ( saiba mais ), na manhã desta
quarta-feira (06) o Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do
Ministério Público do Maranhão, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
d i v e r s a s  o u t r a s  u n i d a d e s ,  d e f l a g r a m  a
Operação Nostrum para apurar possíveis fraudes em
processos licitatórios.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, foram cumpridos em 13
municípios do Maranhão (São Luís, Maranhãozinho,
Zé Doca, Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme,
Pedro do Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do
Norte, Presidente Médici, São José de Ribamar,
Parnarama) e na cidade de Várzea Alegre, no estado
do Ceará.

A operação tem como principal alvo o deputado
federal Josimar de Maranhãozinho, que é sócio da
empresa Águia Farma Distribuidora de Medicamentos
Ltda. De acordo com o MP, a referida empresa
movimentou quase R$ 160 milhões em contratos
firmados com as prefeituras de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 e 2018.

Todos os municípios investigados têm como prefeitos
os familiares ou outras pessoas ligadas ao deputado
federal, que, em sua defesa, se diz vítima de
perseguição dos adversários políticos. A mesma
estratégia utilizada quando foi alvo da Operação
Descalabro, deflagrada pela Polícia Federal em
dezembro de 2020 ( reveja e relembre ).

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/10/esquema-
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios

 

BLOG DO ACÉLIO / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Acélio Trindade

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,

embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://www.blogdoacelio.com.br/gaeco-e-policia-

civil-realizam-operacao-em-13-municipios/
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Empresas de Josimar de Maranhãozinho são
alvos de operação da Polícia Civil por

suspeita de fraudes em processos licitatórios
 

BLOG DIEGO EMIR / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no e stado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de p romotores de j ustiça e servidores do G
aeco integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como p romotores de j ustiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os M unicípios
relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues . Eles também são

sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum M unicípio,
recebeu valores de outras empresas vencedor a s de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: http://diegoemir.com/2021/10/empresas-de-josimar-

de-maranhaozinho-sao-alvos-de-operacao-da-policia-
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Após romper com Flávio Dino, Josimar e
aliados são alvos de operação

 

BLOG DA SÍLVIA TEREZA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Redacao Blog

O deputado federal Josimar de Maranhãozinho virou
mira de operação do Ministério Público  do
Maranhão. Batizada de "Maranhão Nostrum", a ação
investiga empresas do parlamentar e supostas fraudes
em processos licitatórios, entre 2014 a 2018, que
teriam movimentação de mais de R$ 159 milhões. O
trabalho é coordenado pelo Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco-MPMA).

Entre as empresas investigadas estão a Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda, da qual
Maranhãozinho é sócio; e a Construtora Madry, que
teria, supostamente, recebido valores de empresas
vencedoras de licitações.

A operação expediu mais de 60 mandados de busca e
apreensão, sendo 13 cumpridos nas cidades de São
Luís, Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama; e também, em Várzea
Alegre, no Ceará.

O nome da operação se refere ao termo latino 'Mare
Nostrum', que significa 'O Nosso Mar', dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito.

Site: https://silviatereza.com.br/apos-romper-com-flavio-
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Josimar é alvo de megaoperação midiática
do Ministério Público e Polícia Civil após

romper com Dino
 

BLOG ATUAL 7 / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Yuri Almeida

Um mês após passar de amigo a inimigo político do
governador Flávio Dino (PSB) , o deputado federal
Jos ima r  Ma ranhãoz inho  (PL )  f o i  a l vo  de
megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-
feira (6) pelo Ministério Público e Polícia Civil
maranhense.

Batizada de Maranhão Nostrum, a ação já era
especulada nos bast idores e contou com a
participação até do CTA (Centro Tático Aéreo),
reforçando possível motivação política diante do
espetáculo midiático de demonstração de força pelo
Palácio dos Leões.

Mais de 60 mandados de busca e apreensão foram
cumpridos por agentes do Gaeco (Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas) e
da Seccor (Superintendência Estadual de Prevenção e
Combate à Corrupção), sendo 13 em municípios
maranhenses e um no Ceará.

A medida foi autorizada pela 1ª Vara Criminal de São
Luís, privativa para processamento e julgamento dos
crimes de organização criminosa.

Ao detalhar a operação, o Ministério Público
informou que o procedimento investigatório foi iniciado
em 2018, com objetivo de apurar possíveis fraudes em
processos licitatórios para contratação das empresas,
que teriam o parlamentar como sócio-proprietário,
pelas prefeituras de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca até quatro anos antes, movimentando quase R$
160 milhões.

Líder do PL, legenda de maior força política no
Maranhão , Josimar vem se cacifando para a disputa
pelo Palácio dos Leões em 2022, podendo ser o
candidato de Jair Bolsonaro no estado . Nas últimas
semanas, confirmou musculatura ao promover atos de
pré-campanha em que reuniu centenas de prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores anilhados ao seu projeto
político.

Site: https://atual7.com/noticias/politica/2021/10/josimar-
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MP recomenda cassação do prefeito e vice
de Coroatá

 

BLOG ANTÔNIO MARTINS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nesta terça-feira (04), o Ministério Público do
Maranhão, através da promotora Al ine Si lva
Albuquerque, titular da 1ª Promotoria de Coroatá,
emitiu parecer pela cassação do prefeito da cidade,
Luís da Amovelar Filho (PT), do seu vice, Juscelino da
Fazendinha (PT) e do vereador Macílio Gonçalves
(PCdoB).

A referida Ação de Impugnação de Mandato Eletivo foi
proposta em razão do explícito abuso de poder
político, econômico, corrupção e captação ilícita de
voto nas eleições de 2020.

Segundo a Ação houve "farta compra de votos e troca
de bens e favores, dinheiro em espécie, promessa de
empregos, doação de areia, piçarra, tijolos, ferro e
telha". Uma das situações juntadas ao processo foi a
compra de votos denunciada pelo Conselheiro Tutelar
Jarbas Almeida que apresentou conversas no
WhatsApp, áudios e vídeos de um organizado
esquema onde recebia dinheiro do prefeito Luís da
Amovelar Filho e do vereador Macílio Gonçalves na
tentativa de comprar seu apoio político.

Segundo as provas, a proposta para Jarbas os
apoiasse incluía o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), um emprego na Prefeitura, um programa na TV,
um contrato junto à Secretaria de Cultura entre outras
coisas. A entrega do dinheiro foi toda documentada,
registrada em vídeo e o dinheiro depositado em uma
conta judicial.

No parecer, a promotora enfatiza que "pelo lastro
probatório juntado, verificou-se que a Prefeitura de
Coroatá foi uti l izada pelo réu LUÍS MENDES
FERREIRA FILHO, em conluio com o vereador
MACÍLIO, como instrumento para intermediar troca de
cargo público ou benefício, por apoio político do eleitor
JARBAS ALMEIDA".

"A negociata de compra de forma como forma de
garantir a reeleição de LUÍS MENDES FERREIRA
FILHO e MACÍLIO configura ato lesivo ao direito do
sufrágio universal, direto, secreto e período, ferindo a
liberdade dos eleitores que, diante de situações como
esta, desacreditam na probidade e boa-fé de seus
candidatos, que precisam comprar votos para garantir
mandato elet ivo, valendo-se, para tanto, da
"MAQUINA PÚBLICA", no caso, o Município de
Coroatá- MA para concretizar ato ilícito e lesivo ao

erário" pontuou no parecer.

"No mérito entende que a ação deve ser julgada
procedente, merecendo justa reprimenda" concluiu.

O processo segue agora a Dra. Anelise Nogueira
Reginato, juíza eleitoral, proferir sentença.

Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/mp-

recomenda-cassacao-do-prefeito-e-vice-de-coroata/
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159 Milhões: Josimar Maranhãozinho e
Empresas São Alvos de Nova Operação

Policial em 13 Municípios
 

BLOG ALEXANDRE PINHEIRO / CHAPADINHA/ MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alexandre Pinheiro

O Grupo de Atuação Especial no

Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do
Ministério Público do Maranhão

realiza, na manhã desta quarta-feira, 6, a Operação
Maranhão Nostrum, com apoio

da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual  de

Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor), Centro
Tático Aéreo (CTA) e diversas

outras unidades. Mais de sessenta mandados de
busca e apreensão, expedidos pela

1ª Vara Criminal da Comarca da Grande Ilha de São
Luís, estão sendo cumpridos

em 13 municíp ios do Maranhão  (São Luís,
Maranhãozinho,  Zé Doca,  Araguanã,

Carutapera, Centro do Guilherme, Pedro do Rosário,
Pinheiro, Santa Inês,

Miranda do Norte, Presidente Médici, São José de
Ribamar, Parnarama) e na

cidade de Várzea Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da

Polícia Civil, além de promotores de justiça e
servidores do Gaeco integrantes

dos núcleos de São Luís, Imperatriz e Timon, bem
como promotores de justiça das

Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores

públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é

resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº º
011660-750/2018,

instaurado no âmbito do GAECO em 2018, para
apurar possíveis fraudes em

processos licitatórios para contratação da empresa
Águia Farma Distribuidora de

Medicamentos Ltda nos municípios maranhenses de
Araguanã, Carutapera, Centro do

Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a

2018, período no qual foi movimentado o montante de
R$ 159.745.884,37 originado

de contratos administrativos pactuados entre as
empresas investigadas e os

Municípios relacionados.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão

Nostrum recebeu esse nome em alusão ao "Mare
Nostrum", termo latino que

significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a

conquista de extensões territoriais que os tornavam
dominadores da província

romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de

dominação e poder em diversos municípios mostrou
uma organização criminosa com

controle da máquina pública para malversação de
recursos e práticas ilegais que

beneficiam ao mesmo grupo político.
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noite de ontem (04 de outubro) a prefeita Belezinha
falou por meia hora e não disse um...
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Operação Maranhão Nostrum é deflagrada
em 13 municípios

 

SUA CIDADE / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira (6), a Operação Maranhão Nostrum, com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de 60 mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de

certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME

A Operação Maranhão Nostrum recebeu esse nome
em alusão ao "Mare Nostrum", termo latino que
significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a conquista de extensões
territoriais que os tornavam dominadores da província
romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação e poder em
diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Fonte: MPMA

Site:

http://www.suacidade.com/noticias/cidades/operacao-

maranhao-nostrum-e-deflagrada-em-13-municipios
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Josimar de Maranhãozinho é alvo do Gaeco,
Seccor e CTA; investigação apura destino de

R$ 159 milhões (Social)
 

PORTAL RIO PARNAÍBA / PARNAÍBA / PI. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum

Cancelar Resposta

Site: https://rioparnaiba.com/josimar-de-maranhaozinho-

e-alvo-do-gaeco-seccor-e-cta-investigacao-apura-

destino-de-r-159-milhoes/
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios do Maranhão

 

PORTAL IMARANHÃO / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira (6), a Operação Maranhão Nostrum, com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
13 municípios do Maranhão. Entre os municípios
estão São Luís, Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã,
Carutapera, Centro do Guilherme, Pedro do Rosário,
Pinheiro, Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente
Médici, São José de Ribamar, Parnarama e na cidade
de Várzea Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

De acordo com a polícia, a investigação da empresa
Águia Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda,
sendo investigado Josimar Cunha Rodrigues, mais
conhecido como Josimar de Maranhãozinho,
atualmente deputado federal, e Irismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios de outra empresa,
a Construtora Madry que recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios.
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Municípios são alvo de operação do Gaeco e
Polícia Civil nesta manhã

 

PORTAL ICURURUPU / CURURUPU / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Redacao

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,

embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME

A Operação Maranhão Nostrum recebeu esse nome
em alusão ao "Mare Nostrum ", termo latino que
significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a conquista de extensões
territoriais que os tornavam dominadores da província
romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação e poder em
diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://icururupu.com.br/municipios-sao-alvo-de-

operacao-do-gaeco-e-policia-civil-nesta-manha/
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Gaeco e Polícia Civil investigam fraudes
licitatórias em 13 cidades do MA

 

PORTAL GUARÁ / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Mais uma operação de combate à corrupção foi
deflagrada no Maranhão. Uma cidade do Ceará
também foi alvo da ação, que contou com a
participação do Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do
Ministério Público do Maranhão, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

A Operação Maranhão Nostrum contou com mais de
sessenta mandados de busca e apreensão, expedidos
pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Grande Ilha de
São Luís, foram cumpridos em 13 municípios do
Maranhão: São Luís, Maranhãozinho, Zé Doca,
Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme, Pedro do
Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do Norte,
Presidente Médici, São José de Ribamar, Parnarama,
e na cidade de Várzea Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Investigação

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,

embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

Origem do nome

A Operação Maranhão Nostrum recebeu esse nome
em alusão ao "Mare Nostrum", termo latino que
significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a conquista de extensões
territoriais que os tornavam dominadores da província
romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação e poder em
diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://portalguara.com/gaeco-e-policia-civil-

investigam-fraudes-licitatorias-em-13-cidades-do-ma/
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Empresa do deputado Josimar de
Maranhãozinho é alvo de operação do

GAECO
 

PORTAL GP1 / TERESINA / PI - MARANHÃO. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas ( Gaeco ) do Ministério
Público do Maranhão realizou, na manhã desta
quarta-feira (06), a Operação Maranhão Nostrum, que
apura possíveis fraudes em licitações para contratação
da empresa Águ ia  Farma Dis t r ibu idora  de
Medicamentos Ltda. cujo um dos sócios é o deputado
federal Josimar de Maranhãozinho.

Mais de 60 mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, foram cumpridos em 13
municípios (São Luís, Maranhãozinho, Zé Doca,
Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme, Pedro do
Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do Norte,
Presidente Médici, São José de Ribamar, Parnarama)
e na cidade de Várzea Alegre, no estado do Ceará.

Investigações

A Operação Maranhão Nostrum foi deflagrada em
função do procedimento investigatório criminal nº º
011660-750/2018, instaurado no âmbito do GAECO
em 2018, para apurar possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda. nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37,
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda. os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal, e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

Participaram da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e

Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

A ação contou com a participação da Polícia Civil do
Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de
Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor), Centro
Tático Aéreo (CTA) e outras unidades operacionais da
Polícia Civil do Maranhão.

A Operação Maranhão Nostrum recebeu esse nome
em alusão ao "Mare Nostrum", termo latino que
significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a conquista de extensões
territoriais que os tornavam dominadores da província
romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação e poder em
diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site:

http://www.gp1.com.br/maranhao/noticia/2021/10/6/empr

esa-do-deputado-josimar-de-maranhaozinho-e-alvo-de-

operacao-do-gaeco-511438.html
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Polícia investiga esquema de R$ 159 milhões
de desvio de dinheiro público em municípios
ligados a Josimar Maranhãozinho (Notícias)

 

PORTAL DO NEGÃO / AÇAILÂNDIA / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nilton

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://portaldonegao.com.br/policia-investiga-

esquema-de-r-159-milhoes-de-desvio-de-dinheiro-

publico-em-municipios-ligados-a-josimar-

maranhaozinho/

67

https://portaldonegao.com.br/policia-investiga-esquema-de-r-159-milhoes-de-desvio-de-dinheiro-publico-em-municipios-ligados-a-josimar-maranhaozinho/
https://portaldonegao.com.br/policia-investiga-esquema-de-r-159-milhoes-de-desvio-de-dinheiro-publico-em-municipios-ligados-a-josimar-maranhaozinho/
https://portaldonegao.com.br/policia-investiga-esquema-de-r-159-milhoes-de-desvio-de-dinheiro-publico-em-municipios-ligados-a-josimar-maranhaozinho/
https://portaldonegao.com.br/policia-investiga-esquema-de-r-159-milhoes-de-desvio-de-dinheiro-publico-em-municipios-ligados-a-josimar-maranhaozinho/


Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios (Polícia)

 

PORTAL DO MUNIM. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Portal do Munim

MARANHÃO - O Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do
Ministério Público do Maranhão realiza, na manhã
desta quarta-feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum ,
com apoio da Polícia Civil do Maranhão, por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do
Gaeco   integrantes dos núcleos de São Luís,
Imperatriz e Timon, bem como promotores de justiça
das Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
D i s t r i b u i d o r a   d e  M e d i c a m e n t o s  L t d a  n o s
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foi movimentado o montante de R$
159.745.884,37originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e
os Municípios relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também
são sócios de outra empresa, Construtora Madry que,

embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

FONTE: CCOM-MPMA

Site: https://www.portaldomunim.com.br/gaeco-e-policia-

civil-realizam-operacao-em-13-municipios/
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MPMA: Gaeco e Polícia Civil realizam
operação em 13 municípios em investigação

de fraudes em licitações
 

PORTAL DIÁRIO GM / MASSAPÊ DO PIAUÍ / PI - POLÍCIA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Elias Costa

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como

Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

Fonte: CCOM MPMA.

Site: https://www.diariogm.com.br/policia/mpma-gaeco-

e-policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios-em-

investigacao-de-fraudes-em-licitacoes
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

I NVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de

certames licitatórios.

ORI GEM DO NOME : A Operação Maranhão
Nostrum recebeu esse nome em alusão ao "Mare
Nostrum", termo latino que significa "O Nosso Mar",
dado ao Mar Mediterrâneo pelos romanos, após a
conquista de extensões territoriais que os tornavam
dominadores da província romana da Hispânia até a
do Egito. No presente contexto, a tendência de
dominação e poder em diversos municípios mostrou
uma organização criminosa com controle da máquina
pública para malversação de recursos e práticas
ilegais que beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://omaranhense.com/gaeco-e-policia-civil-

realizam-operacao-em-13-municipios/
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios

 

O JORNALEIRO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Site: https://jornaleiroma.com/2021/10/06/gaeco-e-

policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios/
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MP investiga fraudes em licitações
envolvendo empresa de Josimar de

Maranhãozinho
 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Divulgação/MP-MA

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira (6), a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são

sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

A Operação Maranhão Nostrum recebeu esse nome
em alusão ao "Mare Nostrum ", termo latino que
significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a conquista de extensões
territoriais que os tornavam dominadores da província
romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação e poder em
diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://oimparcial.com.br/noticias/2021/10/mp-

investiga-fraudes-em-licitacoes-envolvendo-empresa-de-

josimar-de-maranhaozinho/
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MP cumpre mandados em suposto esquema
de Josimar de Maranhãozinho (Política |

Investigação)
 

O ESTADO DO MARANHÃO ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS - O Grupo de Atuação Especial no Combate
às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades. A operação tem como alvo o
deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL).

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado

federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Ascom MPMA

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/10/06/mp-

cumpre-mandados-em-suposto-esquema-de-josimar-de-

maranhaozinho/
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios do Maranhão

 

MA10 SEMPRE NOTÍCIA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Assessoria

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira (6), a Operação Maranhão Nostrum, com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
13 municípios do Maranhão. Entre os municípios
estão São Luís, Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã,
Carutapera, Centro do Guilherme, Pedro do Rosário,
Pinheiro, Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente
Médici, São José de Ribamar, Parnarama e na cidade
de Várzea Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Site: https://www.ma10.com.br/2021/10/06/gaeco-e-
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Operação cumpre 60 mandados contra
possíveis fraudes em São Luís e mais 12

cidades
 

MA 98 / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Segundo o Gaeco, faz parte do quadro societário da
empresa Águia Farma Distribuidora de Medicamentos,
o deputado federal Josimar de Maranhãozinho.

Uma operação realizada nesta quarta-feira (06), pelo
Grupo de Atuação Especial  no Combate as
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, juntamente com a Policia
Militar, cumpre ais de sessenta mandados de busca e
apreensão, expedidos pela 1* Vara Criminal da
Comarca da Grande Ilha de São Luís.

A ação é realizada em São Luís, Maranhãozinho, Zé
Doca, Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme,
Pedro do Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do
Norte, Presidente Médici, São José de Ribamar,
Parnarama e na cidade de Várzea Alegre, no estado
do Ceará.

As investigações, iniciadas em 2018, apontam,
segundo o Gaeco, possíveis fraudes em processos
licitatórios para a contratação da empresa Águia
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda nos
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 e 2018,
período no qual foi movimentado o montante de mais
de  R$154 mi lhões  o r ig inado  de  con t ra tos
administrativos pactuados entre as empresas
investigadas e os municípios relacionados.

Segundo o Gaeco, compôs o quadro societário da
empresa Águia Farma Distribuidora de Medicamentos
Ltda os investigados Josimar Cunha Rodrigues, mais
conhecido como Josimar de Maranhãozinho,
atualmente deputado federal e Irismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios de outra empresa,
Construtora Madry que, embora não tenha contrato
com nenhum município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios.

Site: https://ma98.com.br/2021/10/06/operacao-cumpre-

60-mandados-contra-possiveis-fraudes-em-sao-luis-e-

mais-12-cidades/

75

https://ma98.com.br/2021/10/06/operacao-cumpre-60-mandados-contra-possiveis-fraudes-em-sao-luis-e-mais-12-cidades/
https://ma98.com.br/2021/10/06/operacao-cumpre-60-mandados-contra-possiveis-fraudes-em-sao-luis-e-mais-12-cidades/
https://ma98.com.br/2021/10/06/operacao-cumpre-60-mandados-contra-possiveis-fraudes-em-sao-luis-e-mais-12-cidades/


Operação cumpre 60 mandados contra
possíveis fraudes em São Luís e mais 12

cidades
 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foto: Reprodução

Uma operação realizada nesta quarta-feira (6), pelo
Grupo de Atuação Especial  no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão, juntamente com a Polícia Civil,
cumpre ais de sessenta mandados de busca e
apreensão, emxpedidos pela 1ª Vara Criminal da
Comarca da Grande Ilha de São Luís.

A ação é realizada em São Luis, Maranhãozinho, Zé
Doca, Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme,
Pedro do Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do
Norte, Presidente Médici, São José de Ribamar,
Parnarama) e na cidade de Várzea Alegre, no estado
do Ceará.

As investigações, iniciadas em 2018, apontam,
segundo o Gaeco, possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de mais de R$ 154
milhões originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e os
Municípios relacionados.

Segundo o Gaeco, compôs o quadro societário da
empresa Águia Farma Distribuidora de Medicamentos
Ltda os investigados Josimar Cunha Rodrigues, mais
conhecido como Josimar de Maranhãozinho,
atualmente deputado federal e Irismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios de outra empresa,
Construtora Madry que, embora não tenha contratado
com nenhum Município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/10/06/operacao-
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Polícia Civil faz operação dentro de
empresas de Josimar de Maranhãozinho

 

G7 MA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realizou na manhã desta
quarta-feira (6), a Operação Maranhão Nostrum , com
apoio da Polícia Civil do Maranhão, por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar e Parnarama), além da cidade de
Várzea Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do
Gaeco   integrantes dos núcleos de São Luís,
Imperatriz e Timon, bem como promotores de justiça
das Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
D i s t r i b u i d o r a   d e  M e d i c a m e n t o s  L t d a  n o s
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foi movimentado o montante de R$
159.745.884,37originado de contratos administrativos
pactuados entre as empresas investigadas e
os Municípios relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também
são sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de

certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME DA OPERAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum recebeu esse nome
em alusão ao "Mare Nostrum ", termo latino que
significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a conquista de extensões
territoriais que os tornavam dominadores da província
romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação e poder em
diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Por Diego Emir

Site: https://g7ma.com/policia-civil-faz-operacao-dentro-
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77

https://g7ma.com/policia-civil-faz-operacao-dentro-de-empresas-de-josimar-de-maranhaozinho/
https://g7ma.com/policia-civil-faz-operacao-dentro-de-empresas-de-josimar-de-maranhaozinho/


Operação investiga fraudes em licitações
envolvendo empresa de Josimar de

Maranhãozinho
 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por G1 MA - São Luís

Uma operação está cumprindo mais de 60 mandados
de busca e apreensão em 13 municípios do Maranhão
com o objetivo de apurar possíveis fraudes em
licitações para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda. O atual deputado
federal Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido
como Josimar de Maranhãozinho é sócio da empresa
investigada.

De acordo com o MP-MA, os mandados estão sendo
c u m p r i d o s  n o s  m u n i c í p i o s  d e  S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal instaurado no
âmbito do GAECO em 2018 para apurar possíveis
fraudes em processos licitatórios para contratação da
empresa Águia Farma Distribuidora de Medicamentos
Ltda nos municípios maranhenses de Araguanã,
Carutapera, Centro do Guilherme, Maranhãozinho,
Pedro do Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a
2018, período no qual foi movimentado o montante de
R$ 159.745.884,37 or ig inado de cont ra tos
administrativos pactuados entre as empresas
investigadas e os Municípios relacionados.

Até a última atualização dessa reportagem, o
deputado Josimar de Maranhãozinho não retornou a
solicitação de posicionamento.

Site:
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Josimar Maranhãozinho e irmã são alvos de
operação contra corrupção do Gaeco

 

EXTRA ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco ,  do MP do
Maranhão) ,  a Superintendência Estadual de
Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor) e o
Centro Tático Aéreo (CTA) deflagraram, na manhã
d e s t a  q u a r t a - f e i r a  ( 6 ) ,  a  O p e r a ç ã o
'Maranhão Nostrum', que mira a empresa Águia
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda, que tem
como sócio principal o deputado federal maranhense
Josimar Cunha Rodrigues, o "Josimar Maranhãozinho"
(PL). O Gaeco investiga fraudes em processos
licitatórios para a contratação da empresa. A outra
sócia da Águia Farma, Irismar Cunha Rodrigues, irmã
de Josimar, também é investigada.

Irismar é chefe de Gabinete da prefeita de Zé Doca,
Maria Josenilda Cunha Rodrigues, a Josinha Cunha
(PL), outra irmã de Josimar.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos nesta
quarta em 13 municípios do Maranhão (São Luís,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama). Também há um
mandado sendo cumprido na cidade de Várzea Alegre,
no estado do Ceará, cidade natal de Josimar
Maranhãozinho

INVESTIGAÇÃO

A Operação 'Maranhão Nostrum' é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do Gaeco em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
D i s t r i b u i d o r a   d e  M e d i c a m e n t o s  L t d a  n o s
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foi movimentado o montante de mais
de R$ 159,74 milhões, dinheiro originado de contratos
administrativos pactuados entre as empresas
investigadas e os municípios relacionados.

Josimar Maranhãozinho e a irmã Irismar Cunha
Rodrigues também são sócios de outra empresa, a
Construtora Madry que, embora não tenha contratado

com nenhum município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios.

Participam da Operação Maranhão Nostrum 54
equipes da Polícia Civil, além de promotores de justiça
e servidores do Gaeco integrantes dos núcleos de São
Luís, Imperatriz e Timon, bem como promotores
de Justiça das comarcas de Maracaçumé, Zé Doca,
Santa Inês e Guimarães, além de servidores públicos.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site:
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Operação da Gaeco e Polícia Civil investiga
fraudes em licitações envolvendo empresa de

Josimar de Maranhãozinho (São Luís)
 

ENQUANTO ISSO NO MARANHAO / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Redação

Uma operação está cumprindo mais de 60 mandados
de busca e apreensão em 13 municípios do Maranhão
com o objetivo de apurar possíveis fraudes em
licitações para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda. O atual deputado
federal Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido
como Josimar de Maranhãozinho é sócio da empresa
investigada.

De acordo com o MP-MA, os mandados estão sendo
c u m p r i d o s  n o s  m u n i c í p i o s  d e  S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Investigação

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal instaurado no
âmbito do GAECO em 2018 para apurar possíveis
fraudes em processos licitatórios para contratação da
empresa Águia Farma Distribuidora de Medicamentos
Ltda nos municípios maranhenses de Araguanã,
Carutapera, Centro do Guilherme, Maranhãozinho,
Pedro do Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a
2018, período no qual foi movimentado o montante de
R$ 159.745.884,37 or ig inado de cont ra tos
administrativos pactuados entre as empresas
investigadas e os Municípios relacionados.

Site: https://enquantoissonomaranhao.com.br/operacao-
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Josimar de Maranhãozinho investigado por
supostas fraudes licitatórias

 

DANIELA BANDEIRA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniela Bandeira

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, nesta quarta-feira (6), a
operação Maranhão Nostrum, com apoio da Polícia
Civil do Maranhão, por meio da Superintendência
Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção
(Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e diversas outras
unidades.

A operação apura possíveis fraudes em processos
licitatórios para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda. A atuação da
empresa abrange os municípios maranhenses de
Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme,
Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé Doca. As
fraudes teriam ocorrido entre os anos de 2014 a 2018,
período no qual foram movimentados mais de R$ 159
milhões em contratos administrativos.

O deputado federal Josimar de Maranhãozinho,
compõe o quadro da empresa. Ele também é sócio de
outra empresa, a Construtora Madry que, segundo a
operação, teria recebido valores de outras empresas
vencedoras de licitações.

Foram expedidos mais de sessenta mandados de
busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal
da Comarca da Grande Ilha de São Luís, estão sendo
cumpridos em 13 municípios do Maranhão (São Luís,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama); e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Site: https://danielabandeira.com.br/2021/10/josimar-de-
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MP pede cassação do prefeito de Coroatá
após compra de apoio por R$ 7 mil

 

CODÓ NOTÍCIAS / CODÓ / MA - NOTICIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jeferson Abreu

A promotora Aline Silva Albuquerque, titular da 1ª
Promotoria de Coroatá, emitiu nesta semana parecer
pela cassação do prefeito Luís da Amovelar Filho (PT),
do seu vice, Juscelino da Fazendinha (PT), e do
vereador Macílio Gonçalves (PCdoB), por abuso de
poder econômico nas eleições de 2020.

Alvos de uma Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (Aime), eles são acusados, dentre outras
coisas, de haver tentado comprar, por R$ 7 mil, o
apoio do conselheiro tutelar Jarbas Almeida.

Liderança relevante em Coroatá, Almeida filmou toda a
negociação , e chegou a receber o dinheiro, que
depois depositou em juízo ( saiba mais ).

Segundo consta do processo, o vereador Macílio
Gonçalves teria assediado o conselheiro tutelar, em
nome do prefeito, para que ele mudasse sua posição
política e se aliasse ao grupo Amovelar. A transação
para a compra do apoio teria custado, ainda de acordo
com o denunciante, R$ 7 mil, entregues em espécie.

Toda a negociação foi gravada. O vídeo, também
anexado ao processo, mostra toda a conversa final
antes do acerto e a entrega do dinheiro. Foi esse o
valor foi integralmente devolvido pelo conselheiro à
Justiça.

Acordo

Da representação protocolada por Almeida constam
ainda, áudios trocados no WhatsApp, nos quais um
assessor do vereador Macílio Gonçalves, identificado
como Douglas, ainda revela que, após o repasse do
dinheiro, o líder político teria que tirar uma foto com o
atual prefeito e gravar um vídeo declarando apoio.
Todas as conversas foram realizadas com muita
naturalidade.

Jarbas entregou todo o material ao Ministério Público
Eleitoral em Coroatá, incluindo fotos, vídeos, e as
conversas mantidas por meio do aplicativo de troca de
mensagens.

Gilberto Leda

Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,

YouTube e Instagram .

Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/10/mp-pede-

cassacao-do-prefeito-de-coroata-apos-compra-de-apoio-

por-r-7-mil/
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MP e polícia miram suposto esquema de R$
159 milhões de Josimar Maranhãozinho

 

CAXIAS ONLINE / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de

certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://caxiasmaonline.com.br/mp-e-policia-miram-

suposto-esquema-de-r-159-milhoes-de-josimar-

maranhaozinho/
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Urgente: Operação da Polícia mira deputado
federal e faz buscas em 13 municípios do

Maranhão
 

CARTA PIAUÍ. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Costa que compôs o quadro societário da empresa
Águia Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda os
investigados Josimar Cunha Rodrigues, mais
conhecido como Josimar de Maranhãozinho,
atualmente deputado federal e Irismar Cunha
Rodrigues. Eles também são sócios de outra empresa,
Construtora Madry que, embora não tenha contratado
com nenhum Município, recebeu valores de outras
empresas vencedoras de certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME

A Operação Maranhão Nostrum recebeu esse nome
em alusão ao "Mare Nostrum ", termo latino que
significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a conquista de extensões
territoriais que os tornavam dominadores da província
romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação e poder em
diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

Site: http://cartapiaui.com.br/colunas/coluna-do-

maranhao/urgente-operacao-da-policia-mira-deputado-

federal-e-faz-buscas-em-13-municipios-do-maranhao-

42466.html
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Gaeco e Polícia Civil realizam operação em
13 municípios

 

ARIMATÉIA JR / IMPERATRIZ / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão

Nostrum , com apoio da Polícia Civil do Maranhão, por
meio da Superintendência Estadual de Prevenção e
Combate à Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo
(CTA) e diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no e stado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de p romotores de j ustiça e servidores do G
aeco integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como p romotores de j ustiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os M unicípios
relacionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora d e Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues . Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum M unicípio,

recebeu valores de outras empresas vencedor a s de
certames licitatórios.

ORIGEM DO NOME: A Operação Maranhão Nostrum
recebeu esse nome em alusão ao "Mare Nostrum ",
termo latino que significa "O Nosso Mar", dado ao Mar
Mediterrâneo pelos romanos, após a conquista de
extensões territoriais que os tornavam dominadores da
província romana da Hispânia até a do Egito. No
presente contexto, a tendência de dominação e poder
em diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Fonte:

CCOM-MPMA

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1066664/gaeco-e-

policia-civil-realizam-operacao-em-13-municipios
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Josimar Maranhãozinho entra na mira do
Gaeco: R$ 151 milhões investigados

(Justiça)
 

A CARTA POLÍTICA / SÃO LUÍS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da Redação

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum , com apoio
da Pol íc ia Civ i l  do Maranhão ,  por meio da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados
Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são

sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

A Operação Maranhão Nostrum recebeu esse nome
em alusão ao "Mare Nostrum ", termo latino que
significa "O Nosso Mar", dado ao Mar Mediterrâneo
pelos romanos, após a conquista de extensões
territoriais que os tornavam dominadores da província
romana da Hispânia até a do Egito. No presente
contexto, a tendência de dominação e poder em
diversos municípios mostrou uma organização
criminosa com controle da máquina pública para
malversação de recursos e práticas ilegais que
beneficiam ao mesmo grupo político.

Site: https://acartapolitica.com.br/2021/10/06/josimar-

maranhaozinho-entra-na-mira-do-gaeco-r-151-milhoes-

investigados/
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GAECO E POLÍCIA CIVIL FAZEM
OPERAÇÃO EM SANTA INÊS E MAIS 12
MUNICÍPIOS EM EMPRESAS LIGADAS

A JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO
 

AGORA SANTA INÊS ONLINE / SANTA INÊS / MA. Qua, 6 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta quarta-
feira, 6, a Operação Maranhão Nostrum, com apoio da
Po l í c i a  C i v i l  do  Maranhão ,  po r  me io  da
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor), Centro Tático Aéreo (CTA) e
diversas outras unidades.

Mais de sessenta mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, estão sendo cumpridos em
1 3  m u n i c í p i o s  d o  M a r a n h ã o  ( S ã o  L u í s ,
Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Pedro do Rosário, Pinheiro,
Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São
José de Ribamar, Parnarama) e na cidade de Várzea
Alegre, no estado do Ceará.

Participam da operação 54 equipes da Polícia Civil,
além de promotores de justiça e servidores do Gaeco
integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e
Timon, bem como promotores de justiça das
Comarcas de Maracaçumé, Zé Doca, Santa Inês e
Guimarães, além de servidores públicos.

INVESTIGAÇÃO

A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº º 011660-
750/2018, instaurado no âmbito do GAECO em 2018,
para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda nos municípios
maranhenses de Araguanã, Carutapera, Centro do
Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do Rosário e Zé
Doca entre os anos de 2014 a 2018, período no qual
foi movimentado o montante de R$ 159.745.884,37
originado de contratos administrativos pactuados entre
as empresas invest igadas e os Munic íp ios
re lac ionados.

Compôs o quadro societário da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda os investigados

Josimar Cunha Rodrigues, mais conhecido como
Josimar de Maranhãozinho, atualmente deputado
federal e Irismar Cunha Rodrigues. Eles também são
sócios de outra empresa, Construtora Madry que,
embora não tenha contratado com nenhum Município,
recebeu valores de outras empresas vencedoras de
certames licitatórios.

O R I G E M  D O  N O M E :   A  O p e r a ç ã o
Maranhão Nostrum recebeu esse nome em alusão ao
"Mare Nostrum", termo latino que significa "O Nosso
Mar", dado ao Mar Mediterrâneo pelos romanos, após
a conquista de extensões territoriais que os tornavam
dominadores da província romana da Hispânia até a
do Egito. No presente contexto, a tendência de
dominação e poder em diversos municípios mostrou
uma organização criminosa com controle da máquina
pública para malversação de recursos e práticas
ilegais que beneficiam ao mesmo grupo político.

Fotos pasta: Operação

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=19036
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