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Violência política contra vereadora repercute
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
A deputada Daniella Tema (DEM) condenou, na
sessão plenária desta quinta-feira (7), o ato de
violência política cometido contra a vereadora Katyane
Leite (PTB), de Pedreiras, ocorrido no plenário da
Câmara Municipal. Segundo ela, Katyane foi impedida
de falar pelo vereador Emanuel Nascimento (PL), que,
deliberadamente, levantou-se e recolheu o microfone
usado pela parlamentar para que não se manifestasse.

direitos por meio de muita luta e, agora, não podemos
deixar um homem calar a voz de uma mulher",
reforçou.
Site:
https://digital.ofluminense.com.br/ofluminense/2021/10/0
8/1636b2/issue1073.pdf

O comportamento hostil de Nascimento foi gravado e
repercutiu em todo o Maranhão, provocando repúdio
de grande parte da classe política maranhense e
indignação da população.
"Primeiramente, manifesto minha solidariedade à
vereadora Katyane Leite, vítima pública da violência
política. Comunico que, após o ocorrido, como
procuradora da Mulher na As-sembleia Legislativa,
entrei em contato com a parlamentar municipal para
me colocar à disposição na prestação de assistência.
Além disso, fiz uma moção de repúdio, já
encaminhada à Assembleia", afirmou a deputada.
Daniella disse que está buscando amparo legal junto
ao Ministério Público do Maranhão para que as
medidas cabíveis sejam tomadas no sentido de
fortalecer o combate a esse tipo de comportamento
nas Casas Legislativas.
"Estamos buscando diálogo com o procurador geral de
Justiça, Dr. Eduardo Nicolau, porque o Ministério
Público precisa se manifestar diante do ocorrido, até
porque essa não é uma ação de iniciativa privada, mas
públi- ca. Nós não compactuamos com esse tipo de
comportamento e faremos tudo o que estiver ao nosso
alcance para que a mulher continue a ter voz,
principalmente no cenário político", frisou.
A deputada relembrou o ataque machista e a violência
política da qual foi vítima, recentemente, durante
cumprimento de agenda no município de Tuntum, ao
lado do governador Flávio Dino (PSB), que repreendeu
a atitude dos que tentaram impedi-la de falar "Alguns
dias atrás, eu passei por um episódio semelhante. Tive
minha fala cerceada em um ato covarde na cidade de
Tuntum. Portanto, ver uma vereadora dentro da
própria Câmara Municipal ter sua fala também
cerceada pelo vereador que covardemente fez isso, só
nos mostra que precisamos de punições mais severas
e leis mais duras. Precisamos, de fato, nos unir.
Ninguém vai calar a nossa voz. Conquistamos nossos
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AÇAILÂNDIA - MPMA realiza atividades
em comemoração à Semana do Idoso
Iane Carolina

O Ministério Público do Maranhão realizou nesta
quarta- feira, 6, uma manhã de atividades em
comemoração à Semana do Idoso. A iniciativa foi da
1ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia em
parceria com o município.
A ação, realizada na Praça da Bíblia, teve café da
manhã, música e profissionais que orientaram
atividades físicas e dança. Os idosos também
puderam fazer exames, como medição da pressão
arterial e teste de glicemia.
Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia,
Cristiane dos Santos Donatini disse que a atividade foi
pensada para dar voz às pessoas da terceira idade.
"1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa,
e nós sabemos que a população brasileira está
envelhecendo.
Então precisamos pensar como podemos criar e
manter políticas públicas que levem qualidade de vida
e um envelhecimento saudável", destaca a promotora
de justiça.
José Lopes de Oliveira tem 64 anos, adora forró e
garante que dança a noite toda. O aposentado, que
chamou a atenção por ser o mais alegre da manhã
cheia de música, elogiou a atividade feita pelo
Ministério Público do Maranhão.
"Nós vivemos uma pandemia e passamos até por
depressão, mas agora melhorou.
Essa ação veio em boa hora porque a coisa que eu
mais gosto na vida é dançar. Nunca bebi, nunca fumei.
Desde criança o que me traz alegria é dançar. E assim
eu mantenho minha saúde", conta seu José.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/onLY
Zb0=epLV3ye3P4LwIynZLQTv6qndHCFjIAm
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O Ministério Público do Maranhão esclarece
que:
A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660750/2018, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em
19 de outubro 2018; Esse procedimento originou-se de
uma Notícia de Fato sobre denúncias envolvendo
Josimar Cunha Rodrigues, o deputado federal Josimar
de Maranhãozinho, e as empresas Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda e Construtora
Madry, ambas ligadas ao parlamentar; Josimar Cunha
Rodrigues é, até hoje, sócio da Construtora Madry,
junto com sua irmã Irismar Cunha Rodrigues, também
investigada; Em relação à Águia Farma Distribuidora
De Medicamentos Ltda, Josimar Cunha Rodrigues fez
parte do quadro societário entre 20/08/2013 e
08/07/2015, período que está incluído na investigação,
que se estende, em relação ao mesmo, até novembro
de 2018; Embora Josimar Cunha Rodrigues não seja
mais sócio da Águia Farma desde 2015, o quadro
societário passou a ser composto por pessoas
diretamente ligadas a ele: Gildeilma dos Reis Martins e
Francisca Adelina Alves de Melo, funcionárias
particulares de Josimar de Maranhãozinho e
servidoras da Assembleia Legislativa do Maranhão
até o final de 2020; Destaca-se, ainda, que foi sócia da
empresa até dezembro 2020, também, a senhora
Maria Deusa, cunhada de Josimar e, atualmente,
prefeita de Maranhãozinho; No curso da investigação,
o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de
Dinheiro (LAB-LD) do Ministério Público do
Maranhão produziu Relatórios de Análise Técnica
acerca dos procedimentos licitatórios nos quais Águia
Farma Distribuidora De Medicamentos Ltda foi
vencedora entre 2014 e 2018 nos municípios Zé Doca,
Maranhãozinho, Centro do Guilherme, Araguanã,
Carutapera, Pedro do Rosário. Em todos foram
constatadas irregularidades; Houve também produção
de Relatório de Análise de RIF (Relatório de
Inteligência Financeira) acerca das movimentações
suspeitas apontadas pelo COAF (Conselho de
Controle de Atividades Financeiras), no montante de
R$ 159.745.884,37 (cento e cinquenta e nove milhões,
setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta
e quatro reais e trinta e sete centavos); Todos os
relatórios apontaram o recebimento de valores pela
Construtora Madry, que embora não fosse licitante, era
a principal beneficiária dos recursos oriundos das
empresas que logravam êxito nos procedimentos
licitatórios objeto da investigação; Da mesma forma, o
próprio investigado Josimar Cunha Rodrigues, no

período em questão, consta como principal favorecido
das empresas que participavam e ganhavam os
procedimentos licitatórios. Além dele, receberam
dinheiro dessas empresas parentes como Lucas
Emanuel Costa Cunha, seu sobrinho, e Irismar Cunha
Rodrigues, sua irmã.
Apurou-se também que as empresas que fazem parte
da organização criminosa tinham como sócios
pessoas ligadas ao investigado Josimar Cunha
Rodrigues, fazendo parte do quadro societário de mais
de uma empresa. São exemplo, Gildeilma dos Reis
Martins, sócia da Águia Farma e também da Joas
Consultoria Marketing Ltda no período investigado.
Diante de todos esses elementos, foi protocolado, no
dia 02 de junho de 2021, duas medidas: 1) A busca e
apreensão com pedido de indisponibilidade de bens e
afastamento dos servidores investigados; 2) Quebra
de sigilo bancário e fiscal dos investigados; Ambas as
medidas foram deferidas no dia 21 de setembro de
2021, sendo a busca cumprida em 6 de outubro de
2021; Como resultado das buscas, foram apreendidos
mais de R$ 100.000,00 em espécie nos endereços dos
investigados Josimar Cunha Rodrigues, Thiago Costa
Rodrigues, Mozeli Borges da Silva, Irismar Cunha
Rodrigues e outros. Também foram apreendidos
diversos veículos de luxo, uma lancha, barra de ouro e
diversos documentos das empresas; Destaca-se que,
em um dos endereços do investigado Josimar Cunha
Rodrigues, foram encontrados cheques em branco, já
assinados, da Construtora Madry, da qual o
investigado é atualmente sócio com sua irmã Irismar
Cunha Rodrigues, também investigada; Foram
efetuadas três prisões em flagrante, por posse ilegal
de arma de fogo; Além dos 13 municípios do
Maranhão, foi realizada busca e apreensão no
município de Várzea Alegre (CE), no endereço de
Lucas Emanuel Costa Cunha, sobrinho de Josimar
Cunha Rodrigues; A Operação envolveu mais de 60
alvos e 208 policiais, além de nove promotores de
justiça, entre integrantes do Gaeco e das Promotorias
de Zé Doca, Guimarães, Santa Inês e Maracaçumé.
Maranhão recebe vacinas para terceira dose contra a
Covid-19 Kelly Rocha, gestora regional de Saúde em
Imperatriz, recebeu as doses Divulgação Chegada de
vacinas para D3 em idosos e imunossuprimidos Ilano
Lima O Maranhão recebeu mais 230.720 doses de
vacinas contra a Covid-19, sendo 124.250 da
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AstraZeneca e 106.470 da Pfizer. As doses são
direcionadas para completar o esquema vacinal de
pessoas com 18 anos ou mais e, as da Pfizer, para a
terceira dose em idosos com idade igual ou acima de
70 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde.
em uso de drogas imunossupressoras, vivendo com
HIV/Aids ou que fazem uso de corticoides em doses
igual ou maior que 20 mg/dia de prednisona, ou
equivalente, por igual ou maior 14 dias.
Também estão incluídos indivíduos usuários de
medicamentos modificadores da resposta imune,
pacientes em hemodiálise e com doenças
imunomediadas inflamatórias crônicas, tais como
reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais
inflamatórias.
IMPERATRIZ A Regional de Saúde de Imperatriz
recebeu 28.994 doses: D2 - Coronavac e
AstraZeneca; D3 - Pfizer. Só para Imperatriz foram
13.786 doses. Até agora a Regional já recebeu
596.981 doses de contra a COVID-19.
(Com informações da Secom e Regional de
Imperatriz).
"Conforme a resolução da Comissão Intergestores
Bipartite, trabalhadores da saúde e idosos acima de 70
anos deverão receber a dose de reforço com vacina
Pfizer, que deve ser aplicada 5 meses após a última
dose do esquema vacinal, seja segunda dose ou dose
única. Já em indivíduos com alto grau de
imunossupressão, a vacina deverá ser aplicada como
dose adicional em um intervalo de 28 dias após a
última dose do esquema básico", explica a
superintendente de Epidemiologia e Controle de
Doenças da SES, Tayara Pereira.
Depois de recebidas, as vacinas passam pelo
processo de contagem e recontagem para depois
serem separadas e enviadas aos municípios.
A estratégia de distribuição permanece sendo a
mesma já utilizada pelo Governo do Estado, por meio
de helicópteros do Centro Tático Aéreo (CTA), um
avião e vans refrigeradas.
TERCEIRA DOSE Além de idosos com 70 anos ou
mais, faz parte do grupo que recebe a terceira dose
quem possui imunodeficiência primária grave, que
esteja submetido à quimioterapia para tratamento do
câncer, os transplantados de órgão ou de células
tronco hematopoiéticas (TCTH
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/onLY
Zb0=epLV3ye3P4LwIynZLQTv6qndHCFjIAm
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Ministério Público rebate acusações de
Josimar de Maranhãozinho e relata como
funcionava as empresas ligadas ao deputado
NOTA OFICIAL
O Ministério Público do Maranhão esclarece que:
A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660750/2018, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em
19 de outubro 2018;
Esse procedimento originou-se de uma Notícia de Fato
sobre denúncias envolvendo Josimar Cunha
Rodrigues, o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho, e as empresas Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda e Construtora
Madry, ambas ligadas ao parlamentar; Josimar Cunha
Rodrigues é, até hoje, sócio da Construtora Madry,
junto com sua irmã Irismar Cunha Rodrigues, também
investigada;
Em relação à Águia Farma Distribuidora De
Medicamentos Ltda, Josimar Cunha Rodrigues fez
parte do quadro societário entre 20/08/2013 e
08/07/2015, período que está incluído na investigação,
que se estende, em relação ao mesmo, até novembro
de 2018;

Zé Doca, Maranhãozinho, Centro do Guilherme,
Araguanã, Carutapera, Pedro do Rosário. Em todos
foram constatadas irregularidades;
Houve também produção de Relatório de Análise de
RIF (Relatório de Inteligência Financeira) acerca das
movimentações suspeitas apontadas pelo COAF
(Conselho de Controle de Atividades Financeiras), no
montante de R$ 159.745.884,37 (cento e cinquenta e
nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete
centavos);
Todos os relatórios apontaram o recebimento de
valores pela Construtora Madry, que embora não fosse
licitante, era a principal beneficiária dos recursos
oriundos das empresas que logravam êxito nos
procedimentos licitatórios objeto da investigação;
Da mesma forma, o próprio investigado Josimar
Cunha Rodrigues, no período em questão, consta
como principal favorecido das empresas que
participavam e ganhavam os procedimentos
licitatórios. Além dele, receberam dinheiro dessas
empresas parentes como Lucas Emanuel Costa
Cunha, seu sobrinho, e Irismar Cunha Rodrigues, sua
irmã.

Embora Josimar Cunha Rodrigues não seja mais sócio
da Águia Farma desde 2015, o quadro societário
passou a ser composto por pessoas diretamente
ligadas a ele: Gildeilma dos Reis Martins e Francisca
Adelina Alves de Melo, funcionárias particulares de
Josimar de Maranhãozinho e servidoras da
Assembleia Legislativa do Maranhão até o final de
2020;

Apurou-se também que as empresas que fazem parte
da organização criminosa tinham como sócios
pessoas ligadas ao investigado Josimar Cunha
Rodrigues, fazendo parte do quadro societário de mais
de uma empresa. São exemplo, Gildeilma dos Reis
Martins, sócia da Águia Farma e também da Joas
Consultoria Marketing Ltda no período investigado.

Destaca-se, ainda, que foi sócia da empresa até
dezembro 2020, também, a senhora Maria Deusa,
cunhada de Josimar e, atualmente, prefeita de
Maranhãozinho;

Diante de todos esses elementos, foi protocolado, no
dia 02 de junho de 2021, duas medidas: 1) A busca e
apreensão com pedido de indisponibilidade de bens e
afastamento dos servidores investigados;

No curso da investigação, o Laboratório de Tecnologia
Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) do Ministério
Público do Maranhão produziu Relatórios de Análise
Técnica acerca dos procedimentos licitatórios nos
quais Águia Farma Distribuidora De Medicamentos
Ltda foi vencedora entre 2014 e 2018 nos municípios

2) Quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados;
Ambas as medidas foram deferidas no dia 21 de
setembro de 2021, sendo a busca cumprida em 6 de
outubro de 2021;
Como resultado das buscas, foram apreendidos mais
5
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de R$ 100.000,00 em espécie nos endereços dos
investigados Josimar Cunha Rodrigues, Thiago Costa
Rodrigues, Mozeli Borges da Silva, Irismar Cunha
Rodrigues e outros. Também foram apreendidos
diversos veículos de luxo, uma lancha, barra de ouro e
diversos documentos das empresas;
Destaca-se que, em um dos endereços do investigado
Josimar Cunha Rodrigues, foram encontrados
cheques em branco, já assinados, da Construtora
Madry, da qual o investigado é atualmente sócio com
sua irmã Irismar Cunha Rodrigues, também
investigada;
Foram efetuadas três prisões em flagrante, por posse
ilegal de arma de fogo;
Além dos 13 municípios do Maranhão, foi realizada
busca e apreensão no município de Várzea Alegre
(CE), no endereço de Lucas Emanuel Costa Cunha,
sobrinho de Josimar Cunha Rodrigues;
A Operação envolveu mais de 60 alvos e 208 policiais,
além de nove promotores de justiça, entre integrantes
do Gaeco e das Promotorias de Zé Doca, Guimarães,
Santa Inês e Maracaçumé.
Coordenadoria de Comunicação - MPMA
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1068000/ministeriopublico-rebate-acusacoes-de-josimar-demaranhaozinho-e-relata-como-funcionava-as-empresasligadas-ao-deputado
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DURANTE A DEFLAGRAÇÃO DA
OPERAÇÃO MARANHÃO NOSTRUM
DO GAECO, POLÍCIA CIVIL PRENDE
EM FLAGRANTE HOMEM POR POSSE
DE ARMA DE FOGO EM CENTRO DO
GUILHERME
Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
Foto: Materiais apreendidos na ação policial
POR: ASCOM-PCMA
Na manhã da última quarta-feira(6), dando apoio a
operação Maranhão Nostrum coordenada pelo Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco), a Polícia Civil do Maranhão
conseguiu prender um homem em flagrante pelo crime
de posse ilegal de arma de fogo de uso permito na
cidade de Centro do Guilherme.
Fonte: PC/MA
© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/segurancapublica/policia-civil/durante-a-deflagracao-da-operacaomaranhao-nostrum-do-gaeco-policia-civil-prende-emflagrante-homem-por-posse-de-arma-de-fogo-em-centrodo-guilherme/
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PREFEITO DE CODÓ É INVESTIGADO
POR SUPOSTAS IRREGULADADES EM
CONTRATO ADVOCATÍCIO
Leandro de Sá

Menu
O prefeito de Codó, Zé Francisco, e o Secretário
Chefe da Casa Civil, Wagner Ribeiro Ferreira, são
alvos de uma investigação que apura possíveis
irregularidades na inexigibilidade de licitação nº
003/2021, que resultou na contratação da Sociedade
Advocatícia Brandão, Gomes e Oliveira, Advogados
Associados para prestação de serviços jurídicos de
atuação consultiva e contenciosa, em atendimento às
necessidades do município.
O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito
civil para averiguar e analisar que a indícios de
eventual improbidade administrativa, à vista dos
argumentos apresentados pelo denunciante.
A denúncia foi encaminhada ao Núcleo de Assessoria
Técnica da PGJ/MA, para a análise da legalidade e
regularidade formal do procedimento licitatório e
emissão de parecer técnico que possa subsidiar a
adoção das medidas cabíveis, por parte do Ministério
Público.
Fonte: Weberth Saraiva
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
Site: https://www.blogdodesa.com.br/prefeito-de-codo-einvestigado-por-supostas-irreguladades-em-contratoadvocaticio/
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SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vereador é
declarado inelegível por captação ilícita de
sufrágio
Leonardo

Leonardo Pereira também foi condenado a pagar
multa de R$ 4,8 mil
Após solicitação da Promotoria da 47ª Zona Eleitoral,
foi determinada, em 1º de outubro, a inelegibilidade,
por oito anos, do vereador Leonardo Martins Pereira
(mais conhecido como Serra Alta), de São José de
Ribamar, por abuso de poder econômico e político,
além de captação ilícita de sufrágio durante a
campanha de 2020. Pereira também está obrigado a
pagar multa de R$ 4.863,30.
Proferida pela juíza eleitoral Samira Barros Heluy, a
determinação judicial atende a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) e Representação ajuizadas,
em dezembro de 2020, pela titular da Promotoria,
Bianka Sekeff Sallem Rocha.
As manifestações ministeriais são baseadas na
comprovação de retenção de títulos de eleitor, em
troca de pagamento de R$ 50. Votos no então
candidato também eram trocados pelo favorecimento
na marcação de consultas e procedimentos junto ao
Sistema Único de Saúde (SUS).
LEI MÁRIA
Durante a operação Lei Mária, realizada pela Polícia
Federal, em novembro de 2020, foram encontrados na
residência do vereador materiais de campanha, cópias
de documentos de identificação e cartões do SUS,
além de gêneros alimentícios usados para pagamento
da compra de votos.
Também foi apreendida lista intitulada "Relatório de
Liderança - 2020", com nomes, telefones e endereços
de eleitores recrutados, para controle da quantidade
de votos comprados. Outra prova foi a grande
quantidade de alimentos não perecíveis encontrada.
Para a Promotoria Eleitoral, os produtos,
acondicionados em período eleitoral, comprovam
utilização destes para compra de votos e exibição de
poder econômico.
"Cartões do SUS dos eleitores mostram troca de votos

por consultas e exames na rede pública municipal,
facilitadas pela abertura que Leonardo Pereira tinha
para marcação de procedimentos que, em regra, não
dependem de troca ou permuta entre eleitor e
candidato", argumentou a promotora eleitoral, nas
manifestações.
Durante a ação da Polícia Federal, também foi
revistada uma residência declarada por Leonardo
Pereira no Pedido de Registro de Candidatura, cujos
proprietários afirmaram não conhecê-lo.
Na casa de um cabo eleitoral do vereador - também
registrada no mesmo documento - foram apreendidas
listas intituladas "Formulário de Marcação de
Consulta", com nomes e respectivos dados de 64
eleitores.
Outro cadastro encontrado na residência reforça
abuso de poder político. Para Bianka Rocha, como
vereador, exercendo mandato e sendo aliado do atual
prefeito, Leonardo Pereira tem contatos na
administração pública, em especial, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, facilitando marcação de
procedimentos médicos, que não deveria ser
condicionada a favores políticos.
"Isto coloca o candidato em vantagem em relação aos
demais que não têm acesso à máquina pública, que
trabalhou a seu favor enquanto deveria marcar
consultas a todos os cidadãos, indiscriminadamente",
explica.
Em posse de outro cabo eleitoral do vereador, foi
encontrado caderno com informações de diversos
eleitores, nomes e números dos respectivos títulos.
MODUS OPERANDI
Na residência de uma aliada ao vereador, foram
apreendidas 21 listas com nomes, números de títulos
eleitorais e endereços de diversos moradores do
município. Ela confirmou que trabalhou na campanha
de Leonardo Pereira e confessou que intermediou
compra de votos de eleitores em troca de dinheiro ou
marcação de consultas, exames e cirurgias,
corroborando provas de captação ilícita de sufrágio e
9
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abuso de poder político.
Por meio de prints do aplicativo Whatsapp, obtidos do
celular dela, foi identificado o modus operandi do
vereador e cabos eleitorais, que consistia no
pagamento de R$ 100 para eleitores que votassem
nele e recrutassem outros eleitores. Chamadas de
"Líderes de Grupo", elas eram responsáveis por
recrutar outros 10 eleitores, que recebiam R$ 50
individuais.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/sao-jose-deribamar-vereador-e-declarado-inelegivel-por-captacaoilicita-de-sufragio/
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Momentos de terror e pânico em escola
PATRÍCIA CUNHA

Imagina você estar no seu ambiente de trabalho e ser
surpreendido por assaltantes, ser insultado,
humilhado, agredido física e verbalmente, roubado e
ainda sequestrado? Cerca de 3 servidores do Centro
de Ensino Cidade Operária II (CE II) passaram por
esses momentos de terror na noite de quarta-feira, 6,
quando 4 indivíduos invadiram a escola, rendendo-os,
assaltando os pertences de quem estava lá na
ocasião, roubando o patrimônio da escola e fazendo
depredação, mas o terror também aconteceu fora da
escola.
"O pior já passou a vida foi preservada. Estou me
recuperando psicologicamente, mas estou muito
abalado. Já fiz exames de lesão corporal, também já
fiz perícia no veículo, porque eles me obrigaram a
dirigir, mas estou recebendo apoio da Secretaria de
Educação, da Secretaria de Segurança Pública, da
equipe da escola e de amigos, familiares", disse o
servidor que preferiu não se identificar.
Eram 19h30 quando os 4 indivíduos invadiram a
escola armados de facões.
Lá, segundo o servidor que falou com a reportagem de
O Imparcial, queriam joias e começaram a recolher
celulares, pertences pessoais equipamentos da escola
como televisões, notebooks, tablets. Fizeram a gestora
geral e o vigilante de reféns, amarraram e os
prenderam em um local isolado, enquanto exigiam um
cordão de ouro. Depois que pegaram tudo, agrediram
o diretor adjunto e sob ameaça de faca no pescoço o
obrigaram a sair com eles no carro do próprio servidor
em direção à casa dele. Depois que chegaram lá
levaram joi-as, relógios, e o obrigaram a dirigir com
eles novamente, desta vez com olhos vendados. "Me
vendaram para eu não ver para onde eu estava indo,
mas quando viram que não dava certo, tiraram a
venda, e já na região do Ibama, na Maiobinha, me
amarraram e me deixaram no porta-malas do carro
fugindo com todo o produto do roubo", disse.
Me venda ram pa ra eu não ver para onde eu es ta va
indo, mas quando vi ram que não da va certo, tira ram
a venda, e já na região do Ibama, na Maiobinha
Site:
https://digital.ofluminense.com.br/ofluminense/2021/10/0
8/1636b2/issue1073.pdf
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Fuga e pedido de ajuda no baino da
Maiobinha
Abalado, ele contou que conseguiu sair, pois a mala
ficou aberta, e pedir ajuda em uma residência próxima
dali, onde tomou água e foi acolhido. Àquela altura a
polícia militar já estava fazendo diligências na região
para capturar os assaltantes, quando o levaram para a
Delegacia Especial da Cidade Operária, com os
demais servidores, para registrar a ocorrência.
A informação é de que tanto a Secretaria de
Educação, quanto de Segurança Pública estão dando
suporte aos servidores e à escola. O caso está sendo
investigado, perícias estão sendo feitas e a escola só
retorna as atividades na próxima semana. "Eu queria
agradecer todos que sofreram, que oraram, que estão
me ajudando, dando suporte. Agradecer a todos
mesmo. Estou muito abalado, mas estou bem",
agradeceu o servidor.
O Secretário de Estado da Educação Felipe Camarão
se pronunciou sobre o caso e disse que já estão sendo
tomadas as providências tanto do ponto de vista
material, quanto do ponto de vista assistencial aos
envolvidos.
A suspeita é de que o crime tenha sido arquitetado,
uma vez que os assaltantes entraram por um local
específico onde uma das câmeras não estava
funcionando. "O secretário Jef-ferson Portela já foi
informado, assim como o governador Flávio Dino, e
determinaram rigor na apuração dos fatos.
Repudiamos veemente o ocorrido. A escola tinha
vigilância, tinha câmeras de segurança, me pareceu
um ataque bem planejado já que os bandidos
entraram por onde a câmera não funcionava, enfim,
todas as medidas estão sendo tomadas e nós va- mos
perseguir e prender quem cometeu esse terrível
delito", disse.
A escola tinha vigilância, tinha câ me ras de segu ran
ça, me pa re ceu um ata que bem planejado já que os
bandidos entraram por on de a câ me ra não funciona
va
Site:
https://digital.ofluminense.com.br/ofluminense/2021/10/0
8/1636b2/issue1073.pdf
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Daniella Tema condena violência política
contra vereadora de Pedreiras
A deputada Daniella Tema (DEM) condenou, na
sessão plenária de ontem (7), o ato de violência
política cometido contra a vereadora de Pedreiras,
Katyane Leite (PTB), ocorrido no plenário da Câmara
Municipal. Segundo ela, Katyane foi impedida de falar
pelo vereador Emanuel Nascimento (PL), que,
deliberadamente, levantou-se e recolheu o microfone
usado pela parlamentar para que não se manifestasse.
"O comportamento hostil de Nascimento foi gravado e
repercutiu em todo o Maranhão, provocando repúdio
de grande parte da classe política maranhense e
indignação da população", segundo disse a
parlamentar.
"Manifesto minha solidariedade à vereadora Katyane
Leite, vítima pública da violência política.
Comunico que, após o ocorrido, como procuradora da
Mulher na Assembleia Legislativa, entrei em contato
com a parlamentar municipal para me colocar à
disposição na prestação de assistência.

da própria Câmara Municipal ter sua fala também
ceifada pelo vereador que covardemente fez isso, só
nos mostra que precisamos de punições mais severas
e leis mais duras", reforçou.
Daniella Tema ainda lamentou o veto do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) ao primeiro artigo do
Projeto de Lei 4969/19, que trata do Programa de
Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. O
parágrafo previa a distribuição de absorventes
femininos gratuitos com o objetivo de combater a
pobreza menstrual no país. O PL foi proposto pela
deputada federal Marília Arraes (PT-PE) e mais 34
parlamentares e havia sido aprovado pelos plenários
da Câmara e do Senado
Site: https://cdndigitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issue59ae859cc3d16e746764e141c3577e0b.pdf

Além disso, fiz uma moção de repúdio, já
encaminhada à Assembleia", disse a deputada.
Daniella disse que está buscando amparo legal junto
ao Ministério Público do Maranhão para que as
medidas cabíveis sejam tomadas no sentido de
fortalecer o combate a esse tipo de comportamento
nas Casas Legislativas.
"Estamos buscando diálogo com o procurador geral de
Justiça, Dr. Eduardo Nicolau, porque o Ministério
Público precisa se manifestar diante do ocorrido, até
porque essa não é uma ação de iniciativa privada, mas
pública. Nós não compactuamos com esse tipo de
comportamento e faremos tudo o que estiver ao nosso
alcance para que a mulher continue a ter voz,
principalmente no cenário político", frisou.
A deputada relembrou o ataque machista e a violência
política da qual foi vítima, recentemente, durante
cumprimento de agenda no município de Tuntum, ao
lado do governador Flávio Dino (PSB), que repreendeu
a atitude dos que tentaram impedi-la de falar "Alguns
dias atrás passei por um episódio semelhante.
Tive minha fala cerceada em um ato covarde na
cidade de Tuntum. Portanto, ver uma vereadora dentro
2
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Desembargador do TJ/MA responde twitter
de Maranhãozinho e desqualifica operação
do MP
O desembargador Guerreiro Jr., que em maio do ano
passado foi alvo de procedimento investigatório aberto
pelo Conselho Nacional de Justiça por uso indevido
das redes sociais, voltou à carga nesta quinta-feira.
Desta vez, ao alto magistrado fez do Twitter uma
espécie de tribunal de exceção ao comentar post do
deputado federal Josimar do Maranhãzinho,
insinuando que operação do Ministério Público e da
Polícia Civil do Maranhão, que cumpriu mandato de
busca e apreensão em sua casa e no seu escritório,
possui conotação política.
Maranhãozinho, que possui foro especial na condição
de membro do Congresso Nacional, fez questão de
ressaltar que a operação foi executada pelo Estado e
autorizada por um juiz de 1instância.
""Tempos estranhos". Operação executada pelo
Estado, autorizada por juiz de 1instância buscando
evidências que não existem, dentro de minha casa e
escritório. Isso, "coincidentemente" após os eventos
que mostraram nossa força e afastarmos(sic) do
governo. Qual seria a motivação?", questionou
Maranhãozinho em sua página pessoal no Twitter.
Provocado, nada haveria além de um post 'educativo',
se o tivesse feito por 'ofício' em sua própria conta
pessoal, o desembargador respondeu.
"Segundo julgamento da Corte Suprema do Brasil a
competência do STF, quando da possibilidade de
envolvimento de parlamentar federal em ilícito penal,
alcança a fase de investigação, materializada pelo
desenvolvimento do inquérito (STF.Ing. 2842-DF)".
Não deu outra, rapidinho virou manchete de blogs e
sites.
Desembargador cita STF para divergir de juiz que
ordenou operação
Desembargador Guerreiro Júnior questiona operação
contra Josimar Maranhãozinho

Desembargador questiona Operação contra Josimar
A reação dos sites foi jornalística, sem que se possa
inferir qualquer motivação escusa ou mesmo de utilizar
o comentário do desembargador fora de contexto.
Guerreiro Jr. respondeu diretamente ao deputado
Maranhãozinho.
Resolução do CNJ 305/2019 (Aqui) que estabelece as
regras para uso das redes sociais, veda em seu art, 4,
entre outras, o magistrado manifestar opinião ou "juízo
depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de
órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em
obras teóricas ou no exercício do magistério".
Na quarta-feira, dia 06, um dia antes do comentário do
desembargador, com direito a jurisprudência do STF, o
Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do e a
Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Secor) cumpriram mais de 60 mandatos de
busca e apreensão, expedidos pelo juiz Ronaldo
Maciel, da 1Vara Criminal de São Luís.
Batizada de Maranhão Nostrum, a operação é
resultado de investigações iniciadas em 2018, que
terminaram por envolver empresa do deputado
Josimar em fraudes em processos licitatórios. Entre
2014 e 2018 o esquema, segundo o MP, amealhou
160 milhões de reais.
De imediato a assessoria de Maranhãozinho disparou
notas dizendo, dentre outras, que o deputado foi
surpreendido com "uma ação orquestrada pelo
Estado".
Nada que fugisse à regra das manifestações
protocolares de defesa, quando o caso envolve a
classe política. Até que um desembargador do
Tribunal de Justiça do Maranhão resolvesse se
manifestar sobre o assunto na página pessoal do
deputado suspeito de comandar todo esquema.
Santa inocência.

Desembargador aponta possível falha em operação
contra Josimar

Site: https://garrone.com.br/desembargador-do-tj-maresponde-twitter-de-maranhaozinho-e-desqualifica-
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Deu no Estadão: Polícia Federal investiga
Josimar Maranhãozinho por venda de
emenda
Blog do Neto Weba

Bloqueio

BRASÍLIA - A Polícia Federal investiga pelo menos
três deputados e um senador sob suspeita de
participarem de um esquema de "venda" de emendas
parlamentares no Congresso. Um deles é o deputado
Josimar Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo de
operação no fim do ano passado por desvios de
dinheiro público em contratos da área da saúde
firmados entre prefeituras e empresas do próprio
deputado. Os nomes dos demais investigados ainda
estão sob sigilo.

Ao autorizar a investigação, o ministro-relator no
Supremo, Ricardo Lewandowski , determinou o
bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar. Anteontem, Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.

Como o Estadão mostrou na quarta-feira, o ministro da
Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário,
admitiu, em audiência na Câmara, "não ter dúvida" de
que há corrupção envolvendo recursos federais
indicados por parlamentares via emendas. Ao ser
questionado sobre o orçamento secreto, esquema
montado pelo governo de Jair Bolsonaro para
aumentar sua base eleitoral no Congresso, Rosário
afirmou que sua pasta e a PF investigam a venda de
emendas e que, em breve, deve haver novidades.
Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de
saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",
afirma relatório da PF sobre a operação.

Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio. Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela reportagem,
Maranhãozinho não se manifestou sobre o assunto.
Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares. O caso teve origem em denúncia feita
pelo ex-prefeito de São José de Ribamar (MA), Eudes
Sampaio, que se disse ameaçado por agiotas que
buscavam obter porcentuais de recursos transferidos
para a prefeitura.
Versão
A menção do ministro da CGU a investigações sobre
vendas de emendas representou uma mudança de
postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio. Se, no
início, o discurso de ministros e do presidente Jair
Bolsonaro era de que não havia nada de errado, agora
o próprio chefe da CGU admite falta de transparência
sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade para o Congresso.
Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e senadores que
determinaram o que fazer com o dinheiro sem
qualquer critério técnico ou transparência.
3
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O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares. O Palácio do Planalto escolhe para
quem vai liberar dinheiro do orçamento secreto e
aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve
ser feito com o montante, incluindo a cidade que irá
receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
apoia o governo no Congresso.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens do
Estadão, o ministro Rogério Marinho teve de se
explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse que, se
houvesse qualquer problema, seria "na ponta", ou
seja, na execução de emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministros disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica". E admitiu não saber quem são
os parlamentares responsáveis por indicar recursos
via emenda de relator-geral, que compõe o orçamento
secreto. "Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção? Obviamente
que não. Podem acontecer problemas em alguns
ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa",
disse ele em evento da Caixa que marcou os mil dias
de mandato..
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/10/deu-noestadao-policia-federal.html
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PF investiga 4 parlamentares por venda de
emenda
A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados
e um senador sob suspeita de participarem de um
esquema de "venda" de emendas parlamentares no
Congresso. Um deles é o deputado Josimar
Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo de operação
no fim do ano passado por desvios de dinheiro público
em contratos da área da saúde firmados entre
prefeituras e empresas do próprio deputado. Os
nomes dos demais investigados ainda estão sob sigilo.
Como o Estadão mostrou na quarta-feira, o ministro da
Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário,
admitiu, em audiência na Câmara, "não ter dúvida" de
que há corrupção envolvendo recursos federais
indicados por parlamentares via emendas. Ao ser
questionado sobre o orçamento secreto, esquema
montado pelo governo de Jair Bolsonaro para
aumentar sua base eleitoral no Congresso, Rosário
afirmou que sua pasta e a PF investigam a venda de
emendas e que, em breve, deve haver novidades.

alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.
Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio. Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela reportagem,
Maranhãozinho não se manifestou sobre o assunto.
Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares. O caso teve origem em denúncia feita
pelo ex-prefeito de São José de Ribamar (MA), Eudes
Sampaio, que se disse ameaçado por agiotas que
buscavam obter porcentuais de recursos transferidos
para a prefeitura.
Versão

Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de
saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",
afirma relatório da PF sobre a operação.
Bloqueio
Ao autorizar a investigação, o ministro-relator no
Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou o
bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar. Anteontem, Maranhãozinho também foi

A menção do ministro da CGU a investigações sobre
vendas de emendas representou uma mudança de
postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio. Se, no
início, o discurso de ministros e do presidente Jair
Bolsonaro era de que não havia nada de errado, agora
o próprio chefe da CGU admite falta de transparência
sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade para o Congresso.
Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e senadores que
determinaram o que fazer com o dinheiro sem
qualquer critério técnico ou transparência.
O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares. O Palácio do Planalto escolhe para
quem vai liberar dinheiro do orçamento secreto e
aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve
ser feito com o montante, incluindo a cidade que irá
receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
apoia o governo no Congresso.
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Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens do
Estadão, o ministro Rogério Marinho teve de se
explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse que, se
houvesse qualquer problema, seria "na ponta", ou
seja, na execução de emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministros disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica". E admitiu não saber quem são
os parlamentares responsáveis por indicar recursos
via emenda de relator-geral, que compõe o orçamento
secreto. "Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção? Obviamente
que não. Podem acontecer problemas em alguns
ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa",
disse ele em evento da Caixa que marcou os mil dias
de mandato.
Site: https://politicalivre.com.br/2021/10/pf-investiga-4parlamentares-por-venda-de-emenda/
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Desembargador diz que competência para
julgar ação contra Josimar é do STF
Em sua conta no Twitter, o desembargador do Tribunal
de Justiça do Maranhão, Guerreiro Júnior, comentou
sobre a operação Maranhão Nostrus e pôs em xeque
a competência da Justiça Estadual em autorizar a
investigação contra o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho (PL).
O comentário do magistrado foi uma resposta a uma
postagem do parlamentar que estava questionando a
ação do Ministério Público realizada na manhã de
quarta-feira (6).
Segundo Guerreiro, a competência para atuar em
casos que envolvam deputado federal é do Supremo
Tribunal Federal (STF), assim versa o atual
entendimento da Suprema Corte.
"Segundo julgamento da Corte Suprema do Brasil a
competência do STF, quando da possibilidade de
envolvimento de parlamentar federal em ilícito penal,
alcança a fase de investigação, materializada pelo
desenvolvimento do inquérito (STF: Inq. 2842 - DF)",
afirmou.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/10/desembar
gador-diz-que-competencia-para-julgar-acao-contrajosimar-e-do-stf/
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Deputado do MA investigado pela CGU e PF
por venda de emendas
gilbertoleda

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU),
Wagner Rosário, afirmou em audiência na Câmara dos
Deputados que o órgão e a Polícia Federal investigam
suposto esquema de venda de emendas
parlamentares.
Rosário foi questionado por deputados sobre o tema
em audiência da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara.
O ministro não citou nome de supostos envolvidos ou
alvos das operações, mas O Estadão informa nesta
sexta-feira, 8, que pelo menos um deputado federal do
Maranhão é investigado por possível participação no
esquema: Josimar de Maranhãozinho (PL).
O parlamentar já foi alvo de operação no fim do ano
passado por desvios de dinheiro público em contratos
da área da saúde firmados entre prefeituras e
empresas do próprio deputado ( relembre ). Nesta
semana, ele foi alvo de outra ação, desta vez
desencadeada pelo Ministério Público do Maranhão
(MPMA) e pela Polícia Civil ( saiba mais ).
Os nomes dos demais investigados ainda estão sob
sigilo.
Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos
no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços, ou pelo próprio agente público.
"Sobre vendas de emendas, nós estamos investigando
vários casos. Claro, estão todos em sigilo porque já
fazemos esse trabalho em convênios, em geral.
Porque não é só trator, nós temos diversas outras
coisas acontecendo no Brasil, fruto de convênios em
diversos outros órgãos", afirmou Rosário ao ser
questionado por deputados.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/10/08/deputado-doma-investigado-pela-cgu-e-pf-por-venda-de-emendas/
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Operação contra Josimar apreendeu jóias,
cheques, dinheiro, arma e lancha
Jóias foram apreendidas
Autoridades divulgaram o resultado da Operação
"Maranhão Nostrum" deflagrada ontem, dia 6, pelo
Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas) do Ministério Público do
Maranhão, em parceria com a Polícia Civil do
Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de
Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor), Centro
Tático Aéreo (CTA) e outras unidades.
Mais de 60 mandados de busca e apreensão,
expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da
Grande Ilha de São Luís, foram cumpridos em 14
municípios do Maranhão e na cidade de Várzea
Alegre no Ceará.
Lanchas também foram apreendidas; dinheiro em
espécie e cheques foram encontrados
Durante a operação, que teve como alvo principal o
deputado federal Josimar de Maranhãozinho, foram
apreendidos documentos, computadores, cheques,
dinheiro, joias, veículos e lanchas.
Em Pinheiro, um dos municípios onde as equipes
atuaram, um homem foi preso por posse ilegal de
arma de fogo. Todo o material será analisado pelo
Gaeco.
Decisão judicial determinou apreensão de veículos
A decisão judicial também determinou o bloqueio de
contas e aplicações bancárias dos envolvidos até o
limite de quase R$ 160 milhões, total de recursos
públicos que teriam sido movimentados pela
organização. Além disso, o juiz Ronaldo Maciel
determinou o afastamento de Irismar Cunha Rodrigues
e de Herbeth Costa Penha dos cargos que ocupam
junto à Prefeitura de Zé Doca.
Um homem foi preso por posse ilegal de arma
Site:
https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/10/operaca
o-contra-josimar-apreendeu-joias.html
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Vereador de São José de Ribamar é
declarado inelegível por captação ilícita de
sufrágio
Após solicitação da Promotoria da 47ª Zona Eleitoral,
foi determinada, em 1º de outubro, a inelegibilidade,
por oito anos, do vereador Leonardo Martins Pereira
(mais conhecido como Serra Alta), de São José de
Ribamar, por abuso de poder econômico e político,
além de captação ilícita de sufrágio durante a
campanha de 2020. Pereira também está obrigado a
pagar multa de R$ 4.863,30.
Proferida pela juíza eleitoral Samira Barros Heluy, a
determinação judicial atende à Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (Aije) e Representação ajuizadas, em
dezembro de 2020, pela titular da Promotoria, Bianka
Sekeff Sallem Rocha.
As manifestações ministeriais são baseadas na
comprovação de retenção de títulos de eleitor, em
troca de pagamento de R$ 50. Votos no então
candidato também eram trocados pelo favorecimento
na marcação de consultas e procedimentos no
Sistema Único de Saúde (SUS).
Lei Maria
Durante a operação Lei Mária, realizada pela Polícia
Federal, em novembro de 2020, foram encontrados,
na residência do vereador, material de campanha,
cópias de documentos de identificação e cartões do
SUS, além de gêneros alimentícios usados para
pagamento da compra de votos.
Também foi apreendida lista intitulada "Relatório de
Liderança - 2020", com nomes, telefones e endereços
de eleitores recrutados, para controle da quantidade
de votos comprados. Outra prova foi a grande
quantidade de alimentos não perecíveis encontrada.
Para a Promotoria Eleitoral, os produtos,
acondicionados em período eleitoral, comprovam
utilização destes para compra de votos e exibição de
poder econômico.
"Cartões do SUS dos eleitores mostram troca de votos
por consultas e exames na rede pública municipal,
facilitadas pela abertura que Leonardo Pereira tinha
para marcação de procedimentos que, em regra, não
dependem de troca ou permuta entre eleitor e
candidato", argumentou a promotora eleitoral nas

manifestações.
Durante a ação da Polícia Federal, também foi
revistada uma residência declarada por Leonardo
Pereira no Pedido de Registro de Candidatura, cujos
proprietários afirmaram não conhecê-lo.
Na casa de um cabo eleitoral do vereador - também
registrada no mesmo documento - foram apreendidas
listas intituladas "Formulário de Marcação de
Consulta", com nomes e respectivos dados de 64
eleitores.
Outro cadastro encontrado na residência reforça
abuso de poder político. Para Bianka Rocha, como
vereador, exercendo mandato e sendo aliado do atual
prefeito, Leonardo Pereira tem contatos na
administração pública, em especial, na Secretaria
Municipal de Saúde, facilitando marcação de
procedimentos médicos, que não deveria ser
condicionada a favores políticos.
"Isto coloca o candidato em vantagem em relação aos
demais que não têm acesso à máquina pública, que
trabalhou a seu favor enquanto deveria marcar
consultas a todos os cidadãos, indiscriminadamente",
explica.
Em posse de outro cabo eleitoral do vereador, foi
encontrado caderno com informações de diversos
eleitores, nomes e números dos respectivos títulos.
"Modus operandi"
Na residência de uma aliada ao vereador, foram
apreendidas 21 listas com nomes, números de títulos
eleitorais e endereços de diversos moradores do
município. Ela confirmou que trabalhou na campanha
de Leonardo Pereira e confessou que intermediou
compra de votos de eleitores em troca de dinheiro ou
marcação de consultas, exames e cirurgias,
corroborando provas de captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder político.
Por meio de "prints" do aplicativo WhatsApp, obtidos
do celular dela, foi identificado o "modus operandi" do
vereador e cabos eleitorais, que consistia no
10
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pagamento de R$ 100 para eleitores que votassem
nele e recrutassem outros eleitores. Chamadas de
"Líderes de Grupo", elas eram responsáveis por
recrutar outros 10 eleitores, que recebiam R$ 50
individuais.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/10/vereadorde-sao-jose-de-ribamar-e.html
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SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - Vereador é
declarado inelegível por captação ilícita de
sufrágio
Leonardo

Leonardo Pereira também foi condenado a pagar
multa de R$ 4,8 mil
Após solicitação da Promotoria da 47ª Zona Eleitoral,
foi determinada, em 1º de outubro, a inelegibilidade,
por oito anos, do vereador Leonardo Martins Pereira
(mais conhecido como Serra Alta), de São José de
Ribamar, por abuso de poder econômico e político,
além de captação ilícita de sufrágio durante a
campanha de 2020. Pereira também está obrigado a
pagar multa de R$ 4.863,30.
Proferida pela juíza eleitoral Samira Barros Heluy, a
determinação judicial atende a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) e Representação ajuizadas,
em dezembro de 2020, pela titular da Promotoria,
Bianka Sekeff Sallem Rocha.
As manifestações ministeriais são baseadas na
comprovação de retenção de títulos de eleitor, em
troca de pagamento de R$ 50. Votos no então
candidato também eram trocados pelo favorecimento
na marcação de consultas e procedimentos junto ao
Sistema Único de Saúde (SUS).
LEI MÁRIA
Durante a operação Lei Mária, realizada pela Polícia
Federal, em novembro de 2020, foram encontrados na
residência do vereador materiais de campanha, cópias
de documentos de identificação e cartões do SUS,
além de gêneros alimentícios usados para pagamento
da compra de votos.
Também foi apreendida lista intitulada "Relatório de
Liderança - 2020", com nomes, telefones e endereços
de eleitores recrutados, para controle da quantidade
de votos comprados. Outra prova foi a grande
quantidade de alimentos não perecíveis encontrada.
Para a Promotoria Eleitoral, os produtos,
acondicionados em período eleitoral, comprovam
utilização destes para compra de votos e exibição de
poder econômico.
"Cartões do SUS dos eleitores mostram troca de votos

por consultas e exames na rede pública municipal,
facilitadas pela abertura que Leonardo Pereira tinha
para marcação de procedimentos que, em regra, não
dependem de troca ou permuta entre eleitor e
candidato", argumentou a promotora eleitoral, nas
manifestações.
Durante a ação da Polícia Federal, também foi
revistada uma residência declarada por Leonardo
Pereira no Pedido de Registro de Candidatura, cujos
proprietários afirmaram não conhecê-lo.
Na casa de um cabo eleitoral do vereador - também
registrada no mesmo documento - foram apreendidas
listas intituladas "Formulário de Marcação de
Consulta", com nomes e respectivos dados de 64
eleitores.
Outro cadastro encontrado na residência reforça
abuso de poder político. Para Bianka Rocha, como
vereador, exercendo mandato e sendo aliado do atual
prefeito, Leonardo Pereira tem contatos na
administração pública, em especial, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, facilitando marcação de
procedimentos médicos, que não deveria ser
condicionada a favores políticos.
"Isto coloca o candidato em vantagem em relação aos
demais que não têm acesso à máquina pública, que
trabalhou a seu favor enquanto deveria marcar
consultas a todos os cidadãos, indiscriminadamente",
explica.
Em posse de outro cabo eleitoral do vereador, foi
encontrado caderno com informações de diversos
eleitores, nomes e números dos respectivos títulos.
MODUS OPERANDI
Na residência de uma aliada ao vereador, foram
apreendidas 21 listas com nomes, números de títulos
eleitorais e endereços de diversos moradores do
município. Ela confirmou que trabalhou na campanha
de Leonardo Pereira e confessou que intermediou
compra de votos de eleitores em troca de dinheiro ou
marcação de consultas, exames e cirurgias,
corroborando provas de captação ilícita de sufrágio e
12
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abuso de poder político.
Por meio de prints do aplicativo Whatsapp, obtidos do
celular dela, foi identificado o modus operandi do
vereador e cabos eleitorais, que consistia no
pagamento de R$ 100 para eleitores que votassem
nele e recrutassem outros eleitores. Chamadas de
"Líderes de Grupo", elas eram responsáveis por
recrutar outros 10 eleitores, que recebiam R$ 50
individuais.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/sao-jose-deribamar-vereador-e-declarado-inelegivel-por-captacaoilicita-de-sufragio/
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MP/MA divulga Nota de Esclarecimento
sobre 'Operação Nostrum'
Juraci Filho

Menu
Ir para o conteúdo principal
Ir para o conteúdo secundário

Embora Josimar Cunha Rodrigues não seja mais sócio
da Águia Farma desde 2015, o quadro societário
passou a ser composto por pessoas diretamente
ligadas a ele: Gildeilma dos Reis Martins e Francisca
Adelina Alves de Melo, funcionárias particulares de
Josimar de Maranhãozinho e servidoras da
Assembleia Legislativa do Maranhão até o final de
2020;

Postado em: por: Juraci Filho - Deixe um Comentário!
O Ministério Público do Marahão (MP), divulgou,
nota oficial, sobre a Operação Nostrum, ocorrida na
quarta-feira (6), por meio do Gaeco e Polícia Civil,
onde o alvo principal foi o deputado federal
Josimar Maranhãozinho (PL)
O deputado Josimar de Maranhãozinho criticou a
Operação Nostrum, nas redes sociais. Segundo o
parlamentar, teve motivação política e aconteceu
"coincidentemente", após teve deixado o grupo do
governador Flávio Dino e ter se lançado pré-candidato
ao Governo do Maranhão.

Destaca-se, ainda, que foi sócia da empresa até
dezembro 2020, também, a senhora Maria Deusa,
cunhada de Josimar e, atualmente, prefeita de
Maranhãozinho;
No curso da investigação, o Laboratório de Tecnologia
Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) do Ministério
Público do Maranhão produziu Relatórios de Análise
Técnica acerca dos procedimentos licitatórios nos
quais Águia Farma Distribuidora De Medicamentos
Ltda foi vencedora entre 2014 e 2018 nos municípios
Zé Doca, Maranhãozinho, Centro do Guilherme,
Araguanã, Carutapera, Pedro do Rosário. Em todos
foram constatadas irregularidades;

Leia a nota na íntegra:
"O Ministério Público do Maranhão esclarece que:
A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660750/2018, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em
19 de outubro 2018;
Esse procedimento originou-se de uma Notícia de Fato
sobre denúncias envolvendo Josimar Cunha
Rodrigues, o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho, e as empresas Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda e Construtora
Madry, ambas ligadas ao parlamentar; Josimar Cunha
Rodrigues é, até hoje, sócio da Construtora Madry,
junto com sua irmã Irismar Cunha Rodrigues, também
investigada;
Em relação à Águia Farma Distribuidora De
Medicamentos Ltda, Josimar Cunha Rodrigues fez
parte do quadro societário entre 20/08/2013 e
08/07/2015, período que está incluído na investigação,
que se estende, em relação ao mesmo, até novembro
de 2018;

Houve também produção de Relatório de Análise de
RIF (Relatório de Inteligência Financeira) acerca das
movimentações suspeitas apontadas pelo COAF
(Conselho de Controle de Atividades Financeiras), no
montante de R$ 159.745.884,37 (cento e cinquenta e
nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete
centavos);
Todos os relatórios apontaram o recebimento de
valores pela Construtora Madry, que embora não fosse
licitante, era a principal beneficiária dos recursos
oriundos das empresas que logravam êxito nos
procedimentos licitatórios objeto da investigação;
Da mesma forma, o próprio investigado Josimar
Cunha Rodrigues, no período em questão, consta
como principal favorecido das empresas que
participavam e ganhavam os procedimentos
licitatórios. Além dele, receberam dinheiro dessas
empresas parentes como Lucas Emanuel Costa
Cunha, seu sobrinho, e Irismar Cunha Rodrigues, sua
irmã.
Apurou-se também que as empresas que fazem parte
da organização criminosa tinham como sócios
14
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pessoas ligadas ao investigado Josimar Cunha
Rodrigues, fazendo parte do quadro societário de mais
de uma empresa. São exemplo, Gildeilma dos Reis
Martins, sócia da Águia Farma e também da Joas
Consultoria Marketing Ltda no período investigado.
Diante de todos esses elementos, foi protocolado, no
dia 02 de junho de 2021, duas medidas:

Direitos Autorais © 2021 Blog do Juraci Filho All Rights
Reserved.
Theme: Catch Flames by Catch Themes
Site: http://www.blogdojuracifilho.com.br/2021/10/08/mpma-divulga-nota-de-esclarecimento-sobre-operacaonostrum/

1) A busca e apreensão com pedido de
indisponibilidade de bens e afastamento dos
servidores investigados;
2) Quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados;
Ambas as medidas foram deferidas no dia 21 de
setembro de 2021, sendo a busca cumprida em 6 de
outubro de 2021;
Como resultado das buscas, foram apreendidos mais
de R$ 100.000,00 em espécie nos endereços dos
investigados Josimar Cunha Rodrigues, Thiago Costa
Rodrigues, Mozeli Borges da Silva, Irismar Cunha
Rodrigues e outros. Também foram apreendidos
diversos veículos de luxo, uma lancha, barra de ouro e
diversos documentos das empresas;
Destaca-se que, em um dos endereços do investigado
Josimar Cunha Rodrigues, foram encontrados
cheques em branco, já assinados, da Construtora
Madry, da qual o investigado é atualmente sócio com
sua irmã Irismar Cunha Rodrigues, também
investigada;
Foram efetuadas três prisões em flagrante, por posse
ilegal de arma de fogo;
Além dos 13 municípios do Maranhão, foi realizada
busca e apreensão no município de Várzea Alegre
(CE), no endereço de Lucas Emanuel Costa Cunha,
sobrinho de Josimar Cunha Rodrigues;
A Operação envolveu mais de 60 alvos e 208 policiais,
além de nove promotores de justiça, entre integrantes
do Gaeco e das Promotorias de Zé Doca, Guimarães,
Santa Inês e Maracaçumé."
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Jornalista, Radialista e Publicitário
Pós-graduado em 'Jornalismo' e "Comunicação e
Marketing".
(98) 98157-9087
juraci@blogdojuracifilho.com.br
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Ministério Público se posiciona sobre Op.
Maranhão Nostrum, que envolve deputado
Maranhãozinho
A

foram constatadas irregularidades;

Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660750/2018, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em
19 de outubro 2018;

Houve também produção de Relatório de Análise de
RIF (Relatório de Inteligência Financeira) acerca das
movimentações suspeitas apontadas pelo COAF
(Conselho de Controle de Atividades Financeiras), no
montante de R$ 159.745.884,37 (cento e cinquenta e
nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete
centavos);

Esse procedimento originou-se de uma Notícia de Fato
sobre denúncias envolvendo Josimar Cunha
Rodrigues, o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho, e as empresas Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda e Construtora
Madry, ambas ligadas ao parlamentar; Josimar Cunha
Rodrigues é, até hoje, sócio da Construtora Madry,
junto com sua irmã Irismar Cunha Rodrigues, também
investigada;
Em relação à Águia Farma Distribuidora De
Medicamentos Ltda, Josimar Cunha Rodrigues fez
parte do quadro societário entre 20/08/2013 e
08/07/2015, período que está incluído na investigação,
que se estende, em relação ao mesmo, até novembro
de 2018;

Todos os relatórios apontaram o recebimento de
valores pela Construtora Madry, que embora não fosse
licitante, era a principal beneficiária dos recursos
oriundos das empresas que logravam êxito nos
procedimentos licitatórios objeto da investigação;
Da mesma forma, o próprio investigado Josimar
Cunha Rodrigues, no período em questão, consta
como principal favorecido das empresas que
participavam e ganhavam os procedimentos
licitatórios. Além dele, receberam dinheiro dessas
empresas parentes como Lucas Emanuel Costa
Cunha, seu sobrinho, e Irismar Cunha Rodrigues, sua
irmã.

Embora Josimar Cunha Rodrigues não seja mais sócio
da Águia Farma desde 2015, o quadro societário
passou a ser composto por pessoas diretamente
ligadas a ele: Gildeilma dos Reis Martins e Francisca
Adelina Alves de Melo, funcionárias particulares de
Josimar de Maranhãozinho e servidoras da
Assembleia Legislativa do Maranhão até o final de
2020;

Apurou-se também que as empresas que fazem parte
da organização criminosa tinham como sócios
pessoas ligadas ao investigado Josimar Cunha
Rodrigues, fazendo parte do quadro societário de mais
de uma empresa. São exemplo, Gildeilma dos Reis
Martins, sócia da Águia Farma e também da Joas
Consultoria Marketing Ltda no período investigado.

Destaca-se, ainda, que foi sócia da empresa até
dezembro 2020, também, a senhora Maria Deusa,
cunhada de Josimar e, atualmente, prefeita de
Maranhãozinho;

Diante de todos esses elementos, foi protocolado, no
dia 02 de junho de 2021, duas medidas: 1) A busca e
apreensão com pedido de indisponibilidade de bens e
afastamento dos servidores investigados;

No curso da investigação, o Laboratório de Tecnologia
Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) do Ministério
Público do Maranhão produziu Relatórios de Análise
Técnica acerca dos procedimentos licitatórios nos
quais Águia Farma Distribuidora De Medicamentos
Ltda foi vencedora entre 2014 e 2018 nos municípios
Zé Doca, Maranhãozinho, Centro do Guilherme,
Araguanã, Carutapera, Pedro do Rosário. Em todos

2) Quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados;
Ambas as medidas foram deferidas no dia 21 de
setembro de 2021, sendo a busca cumprida em 6 de
outubro de 2021;
Como resultado das buscas, foram apreendidos mais
de R$ 100.000,00 em espécie nos endereços dos
investigados Josimar Cunha Rodrigues, Thiago Costa
16
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Rodrigues, Mozeli Borges da Silva, Irismar Cunha
Rodrigues e outros. Também foram apreendidos
diversos veículos de luxo, uma lancha, barra de ouro e
diversos documentos das empresas;
Destaca-se que, em um dos endereços do investigado
Josimar Cunha Rodrigues, foram encontrados
cheques em branco, já assinados, da Construtora
Madry, da qual o investigado é atualmente sócio com
sua irmã Irismar Cunha Rodrigues, também
investigada;
Foram efetuadas três prisões em flagrante, por posse
ilegal de arma de fogo;
Além dos 13 municípios do Maranhão, foi realizada
busca e apreensão no município de Várzea Alegre
(CE), no endereço de Lucas Emanuel Costa Cunha,
sobrinho de Josimar Cunha Rodrigues;
A Operação envolveu mais de 60 alvos e 208 policiais,
além de nove promotores de justiça, entre integrantes
do Gaeco e das Promotorias de Zé Doca, Guimarães,
Santa Inês e Maracaçumé.
Site: http://www.holdenarruda.com.br/2021/10/ministeriopublico-se-posiciona-sobre.html

17

BLOG DO DOMINGOS COSTA. Sex, 8 de Outubro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Governador Flávio Dino não possui
nenhuma interferência na operação contra
Josimar
É uma tremenda mentira afirmar que o governador do
Maranhão Flavio Dino (PSB) tenha relação com a
"Operação Maranhão Nostrum" deflagrada contra o
deputado federal Josimar de Maranhaozinho.
É público que o chefe do Palácio dos Leões não
possui qualquer ingerência sobre o GAECO (Grupo de
Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas) do Ministério Público do Maranhão e/ou
a SECCOR (Superintendência Estadual de Prevenção
e Combate à Corrupção).
Quem conhece Dino sabe que ele respeita a
autonomia dos órgãos e não se dedica a armação
política contra adversários e muito menos contra
aliados, como é o caso de Josimar e Detinha.
Se houve eventuais erros na operação, os deméritos
devem ser atribuídos aos delegados, promotores, juiz
e demais autoridades envolvidas na investigação, mas
não a Flavio Dino.
Aliás, a participação em ação de polícia não faz parte
das atribuições do governador do Maranhão, que tem
destinado seu valioso tempo nas ações do Estado no
que diz respeito às políticas públicas voltadas para a
melhoria da qualidade de vida do povo maranhense.
Site: https://www.domingoscosta.com.br/governadorflavio-dino-nao-possui-nenhuma-interferencia-naoperacao-contra-josimar/
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Procuradoria da Mulher entra no caso de
vereadora agredida em Pedreiras
Redacao Blog

A deputado estadual Daniela Tema (DEM),
procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, vai
cobrar do Ministério Público do Maranhão,
providências para o caso de agressão a uma
vereadora, ocorrido na Câmara Municipal de
Pedreiras. Ela repudiou a atitude do parlamentar,
durante sessão plenária.
"O Ministério Público precisa se manifestar diante do
ocorrido. Fatos como estes nos entristecem", frisou a
parlamentar.
Vídeo da sessão na Câmara de Pedreiras mostra o
vereador Emanuel Nascimento (PL), tentando tirar o
microfone da colega de parlamento, a vereadora
Katyane Leite (PTB), no momento de sua fala.
"Estamos buscando amparo legal, junto ao Ministério
Público do Maranhão, para que as medidas cabíveis
sejam tomadas no sentido de fortalecer o combate a
esse tipo de comportamento nas Casas Legislativas",
frisou Daniela Tema.
A deputada entrou em contato com a vereadora,
colocando-se à disposição na prestação de assistência
e elaborou uma moção de repúdio, já protocolada na
Alema.
Solidariedade - O deputado estadual, Yglésio Moysés
(PROS) também se manifestou sobre o caso,
solidarizando-se com a vereadora de Pedreiras. "Por
uma divergência política, um vereador, por duas
vezes, tentou arrancar o microfone da parlamentar,
cerceando o direito e fala. E ainda, contando com a
leniência da presidente da Câmara. Uma vergonha,
uma mulher permitir tal atitude", enfatizou.
Site: https://silviatereza.com.br/procuradoria-da-mulherentra-no-caso-de-vereadora-agredida-em-pedreiras/
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Bancada do MA vota a favor de texto que
desconfigura Lei de Improbidade
Yuri Almeida

A bancada do Maranhão na Câmara dos Deputados
votou fechada a favor da proposta que desconfigura a
Lei de Improbidade Administrativa, passando a
exigir que se comprove a intenção de lesar a
administração pública para que se configure
irregularidade.
Por 395 votos a favor e 22 contrários, os deputados
acataram sete das oito alterações feitas pelo Senado,
em texto relatado pelo senador maranhense Weverton
Rocha (PDT) . Pelo Maranhão, todos os 12 deputados
que votaram na sessão de terça-feira (5) aprovaram a
mudança na lei, em vigor há quase três décadas com
o objetivo de penalizar na área cível agentes públicos
envolvidos em desvios, mas que agora podem se
beneficiar com as alterações nas regras de punição.
O próprio Weverton é alvo em duas ações por
improbidade, inclusive sob acusação de
enriquecimento ilícito . Com a nova lei, o pedetista
pode ser beneficiado com prescrição dos processos.

brecha para políticos contratarem os próprios parentes
em cargos da gestão pública. Foram 253 votos
contrários e 162 favoráveis.
Com a mudança, para ser enquadrado como
improbidade, terá de ser comprovado "dolo com
finalidade ilícita" na nomeação. Da bancada
maranhense, somente Bira e Josivaldo votaram pela
rejeição.
O texto, que segue para sanção do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido), também dá exclusividade ao
Ministério Público para propor ações de
improbidade administrativa.
Na semana passada, a pedido do PSB, do governador
Flávio Dino, o ministro Gil Mendes, do STF (Supremo
Tribunal Federal), suspendeu em uma canetada parte
da Lei de Improbidade .
Site:
https://atual7.com/noticias/politica/2021/10/bancada-doma-vota-a-favor-de-texto-que-desconfigura-lei-deimprobidade/

Participaram da sessão na Câmara e votaram
favoráveis ao retrocesso no combate à corrupção os
deputados maranhenses: Bira do Pindaré (PSB),
Edilázio Júnior (PSB), Gastão Vieira (PROS), Gil
Cutrim (Republicanos), Hildo Rocha (MDB), Josivaldo
JP (Podemos), Juscelino Filho (DEM), Marreca Filho
(Patriota), Pastor Gil (PL), Pedro Lucas Fernandes
(PTB), Rubens Pereira Júnior (PCdoB) e Zé Carlos
(PT).
Além de desconfigurar a Lei de Improbidade ao ponto
de dificultar a condenação de políticos, empresas e
empresários que tenham lesado os cofres públicos, o
texto também derruba direitos das pessoas com
deficiência .
Na mudança da legislação que combate atos que
atentam contra princípios da administração pública, foi
retirado o trecho que exigia do agente público, servidor
ou não, o cumprimento de requisitos de acessibilidade
previstos na Lei 13.146/2015, a chamada Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência, sob pena do
agente público incorrer em ato de improbidade.
A Câmara decidiu rejeitar apenas uma emenda feita
pelo Senado que tratava sobre nepotismo , abrindo
20
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Estadão: Agora é a Federal - PF Investiga
Josimar Maranhãozinho por Venda de
Emenda
Alexandre Pinheiro

batizado de "feirão das

BRASÍLIA - A Polícia Federal

emendas" por deputados e assessores. A suspeita é
de que parlamentares cobram

investiga pelo menos três deputados e um senador
sob suspeita de participarem
de um esquema de "venda" de emendas
parlamentares no Congresso. Um deles é o
deputado Josimar Maranhãozinho (PL-MA), que já foi
alvo de operação no fim do
ano passado por desvios de dinheiro público em
contratos da área da saúde
firmados entre prefeituras e empresas do próprio
deputado. Os nomes dos demais
investigados ainda estão sob sigilo.
Como o Estadão mostrou na

comissão para indicar recursos do Orçamento a uma
determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo
próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação
Descalabro, deflagrada em dezembro, apontou que ele
indicou um total de R$ 15
milhões em emendas para fundos de saúde
controlados por prefeituras
maranhenses, que, por sua vez, firmaram contratos
fictícios com empresas de

quarta-feira, o ministro da Controladoria-Geral da
União (CGU), Wagner Rosário, admitiu, em audiência
na Câmara, "não

fachada em nome de laranjas. O destinatário final do
dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.

ter dúvida" de que há corrupção envolvendo recursos
federais indicados por

"Posteriormente essas empresas efetuaram

parlamentares via emendas. Ao ser questionado sobre
o orçamento secreto,

saques em espécie e o dinheiro era entregue ao
deputado, no seu escritório

esquema montado pelo governo de Jair
Bolsonaro para aumentar sua base

regional parlamentar em São Luís", afirma relatório da
PF sobre a operação.

eleitoral no Congresso, Rosário afirmou que sua pasta
e a PF investigam a venda

Bloqueio
Ao autorizar a investigação, o

de emendas e que, em breve, deve haver novidades.
ministro-relator no Supremo, Ricardo Lewandowski ,
Há pelo menos dois inquéritos
sigilosos abertos no Supremo

determinou o bloqueio de mais de R$ 6 milhões em
patrimônio do parlamentar.

Tribunal Federal (STF) para apurar o esquema,

Anteontem, Maranhãozinho também foi alvo de
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operação da Polícia Civil e do

Chamado de "tratoraço" por envolver a

Ministério Público maranhense que investiga
suspeita de fraude em licitações R$

compra de tratores, o esquema do orçamento secreto
tem ajudado Bolsonaro a

160 milhões envolvendo uma de suas empresas.

manter uma base fiel no Congresso e, com isso,
escapar de processos de

Como desdobramento da Operação
Descalabro, um novo inquérito foi aberto, em maio.
Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela

impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e
senadores que determinaram o que fazer com o
dinheiro sem qualquer critério
técnico ou transparência.

reportagem, Maranhãozinho não se manifestou sobre
o assunto.
Em uma das investigações, a PF
encontrou papéis com nomes de parlamentares e
menções a possíveis pagamentos de
propina pela destinação de emendas parlamentares. O
caso teve origem em
denúncia feita pelo ex-prefeito de São José de
Ribamar (MA), Eudes Sampaio,

O esquema funciona com um conluio
entre governo e parlamentares. O Palácio do Planalto
escolhe para quem vai
liberar dinheiro do orçamento secreto e aceita que o
parlamentar indique o
valor e o que deve ser feito com o montante, incluindo
a cidade que irá
receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
apoia o governo no

que se disse ameaçado por agiotas que buscavam
obter porcentuais de recursos

Congresso.

transferidos para a prefeitura.

Segundo o Estadão apurou

Versão

com integrantes do governo, a estratégia de ministros
de tentar "terceirizar" a

A menção do ministro da CGU a
investigações sobre vendas de emendas representou
uma mudança de postura do
governo em relação a irregularidades envolvendo a
destinação de recursos via
orçamento secreto, caso revelado pelo Estadão em
maio. Se, no início,
o discurso de ministros e do presidente Jair Bolsonaro
era de que não havia

responsabilidade nos casos de irregularidade no
orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens
do Estadão, o ministro Rogério Marinho teve
de se explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse
que, se houvesse qualquer
problema, seria "na ponta", ou seja, na execução de
emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.

nada de errado, agora o próprio chefe da CGU admite
falta de transparência

Um exemplo dessa mudança de discurso

sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade

foi dado por Rosário na audiência da Câmara de
anteontem. Ao tratar da falta de

para o Congresso.

critérios dos ministérios para liberação de recursos, o
ministros disse que
22
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quarta...
"hoje o governo está seguindo o que o relator (do
Orçamento no Congresso)
indica". E admitiu não saber quem são os
parlamentares responsáveis por indicar
recursos via emenda de relator-geral, que compõe o
orçamento secreto. "Se o

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...
Visualizar meu perfil completo

Parlamento não me informar quem está beneficiado,
eu não sei", disse o
ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou
o discurso. Após passar meses repetindo não haver
corrupção no governo, disse

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 .

que, se houver algum caso, a culpa não é dele.
"Eliminou-se a corrupção?
Obviamente que não. Podem acontecer problemas em
alguns ministérios? Podem, mas

Site: https://alexandrepinheiro.blogspot.com/2021/10/estadao-agora-e-federalpf-investiga.html

não será da vontade nossa", disse ele em evento da
Caixa que marcou os mil dias
de mandato..
Postado por Alexandre Pinheiro às
Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest
Postar um comentário
Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)
Av. Raimundo Oliveira, 53 próximo ao Benú Mendes
Magno Bacelar de Volta à Politica Articulando Frente
Partidária e Cogitando Candidatura de Federal
Retomando as atividades políticas, o ex-prefeito
Magno Bacelar esteve reunido com a senadora
Eliziane Gama e com o presidente do partido C...
159 Milhões: Josimar Maranhãozinho e Empresas São
Alvos de Nova Operação Policial em 13 Municípios
O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta
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Daniella Tema condena violência política
contra vereadora de Pedreiras e lamenta veto
presidencial à distribuição de absorventes
Ivan Silva

Assecom / Dep Daniella Tema
Em pronunciamento durante sessão plenária, nesta
quinta-feira (07), a deputada estadual Daniella Tema
(DEM), mais uma vez, condenou o ato de violência
política cometido contra a vereadora de Pedreiras,
Katyane Leite (PTB), ocorrido no plenário da Câmara
Municipal, onde foi impedida de falar pelo vereador
Emanuel Nascimento (PL), que, deliberadamente,
levantou-se e recolheu o microfone usado pela
parlamentar para que ela não se manifestasse na
sessão.
O comportamento hostil de Nascimento foi gravado e
repercutiu em todo Maranhão, provocando repúdio de
grande parte da classe política maranhense e da
população.

ataque machista e a violência política da qual foi vítima
recentemente durante o cumprimento de agenda no
município de Tuntum ao lado do governador Flávio
Dino, que repreendeu a atitude dos que tentaram
impedir a fala da parlamentar.
"Alguns dias atrás, eu - como deputada, passei por um
episódio semelhante. Tive minha fala ceifada, através
de um ato covarde na cidade de Tuntum. Portanto, ver
uma vereadora dentro da própria Câmara Municipal ter
sua fala também ceifada pelo vereador que
covardemente fez isso, só nos mostra que nós
precisamos de punições mais severas, de leis mais
duras e que nós precisamos, de fato, nos unir.
Ninguém vai calar a nossa voz. Conquistamos nossos
direitos através de muita luta e, agora, não podemos
deixar um homem calar a voz de uma mulher",
reforçou.
VETO PRESIDENCIAL

"Primeiramente, manifesto minha solidariedade à
vereadora Katyane Leite, que foi uma vítima pública da
violência política. Comunico a todos que, após o
ocorrido, como Procuradora da Mulher, entrei em
contato imediatamente com a parlamentar municipal,
para nos colocar à disposição na prestação de
assistência. Além disso, fizemos uma Moção de
Repúdio, que já foi encaminhada à Assembleia
Legislativa", afirmou a deputada.
Daniella disse também que está buscando amparo
legal, junto ao Ministério Público do Maranhão, para
que as medidas cabíveis sejam tomadas no sentido de
fortalecer o combate a esse tipo de comportamento
nas Casas Legislativas.
"Estamos buscando diálogo com o Procurador Geral
de Justiça, Dr. Eduardo Nicolau, porque o Ministério
Público precisa se manifestar diante do ocorrido, até
porque essa não é uma ação de iniciativa privada, mas
de iniciativa pública. Nós não compactuamos com
esse tipo de comportamento e faremos tudo que
estiver ao nosso alcance para que a mulher continue a
ter voz, principalmente nesse cenário político", frisou
Tema.

Daniella Tema ainda lamentou o veto do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) ao 1º artigo do Projeto de
Lei 4969/19, que trata sobre o Programa de Proteção
e Promoção da Saúde Menstrual. O parágrafo previa a
distribuição de absorventes femininos gratuitos com o
objetivo de combater a precariedade menstrual no
país. O PL foi proposto pela deputada federal Marília
Arraes (PT-PE) e mais 34 parlamentares e havia sido
aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado.
"Outra coisa muito triste que ocorreu hoje, foi o veto do
presidente Bolsonaro a respeito dos absorventes. A
gente sabe que a pobreza menstrual é um problema
no Brasil e precisa ser combatido. Infelizmente,
tivemos esse retrocesso. E fatos como esses que eu
trouxe hoje para esta sessão muito nos entristecem",
finalizou.
Site:
http://www.barradocordanews.com/2021/10/daniellatema-condena-violencia.html

A deputada prosseguiu seu discurso, relembrando o
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PF investiga 3 deputados e 1 senador por
corrupção com dinheiro do orçamento
secreto
Da Redação

A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados
e um senador sob suspeita de participarem de um
esquema de "venda" de emendas parlamentares no
Congresso. Um deles é o deputado Josimar
Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo de operação
no fim do ano passado por desvios de dinheiro público
em contratos da área da saúde firmados entre
prefeituras e empresas do próprio deputado. Os
nomes dos demais investigados ainda estão sob sigilo.
O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU),
Wagner Rosário, admitiu, em audiência na Câmara,
"não ter dúvida" de que há corrupção envolvendo
recursos federais indicados por parlamentares via
emendas. Ao ser questionado sobre o orçamento
secreto, esquema montado pelo governo de Jair
Bolsonaro para aumentar sua base eleitoral no
Congresso, Rosário afirmou que sua pasta e a PF
investigam a venda de emendas e que, em breve,
deve haver novidades.
Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de
saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",
afirma relatório da PF sobre a operação.

Ao autorizar a investigação, o ministro-relator no
Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou o
bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar. Anteontem, Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.
Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio. Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela reportagem,
Maranhãozinho não se manifestou sobre o assunto.
Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares. O caso teve origem em denúncia feita
pelo ex-prefeito de São José de Ribamar (MA), Eudes
Sampaio, que se disse ameaçado por agiotas que
buscavam obter porcentuais de recursos transferidos
para a prefeitura.
Versão
A menção do ministro da CGU a investigações sobre
vendas de emendas representou uma mudança de
postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio. Se, no
início, o discurso de ministros e do presidente Jair
Bolsonaro era de que não havia nada de errado, agora
o próprio chefe da CGU admite falta de transparência
sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade para o Congresso.
Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e senadores que
determinaram o que fazer com o dinheiro sem
qualquer critério técnico ou transparência.

Bloqueio
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O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares. O Palácio do Planalto escolhe para
quem vai liberar dinheiro do orçamento secreto e
aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve
ser feito com o montante, incluindo a cidade que irá
receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
apoia o governo no Congresso.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens do
Estadão, o ministro Rogério Marinho teve de se
explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse que, se
houvesse qualquer problema, seria "na ponta", ou
seja, na execução de emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministro disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica". E admitiu não saber quem são
os parlamentares responsáveis por indicar recursos
via emenda de relator-geral, que compõe o orçamento
secreto. "Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção? Obviamente
que não. Podem acontecer problemas em alguns
ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa",
disse ele em evento da Caixa que marcou os mil dias
de mandato.
Site: https://eassim.com.br/pf-investiga-3-deputados-e-1senador-por-corrupcao-com-dinheiro-do-orcamentosecreto/
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Procurador-geral cumpre agenda de
compromissos em Caxias
Por: CCOM-MPMA | Data: 08/10/2021 08:32
- Atualizado em 08/10/2021 08:35
Compartilhar
Compartilhar

×

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
cumpriu na terça-feira (5) agenda de compromissos
em Caxias. Às 10h, no auditório das Promotorias de
Justiça de Caxias, em reunião com o prefeito Fábio
Gentil e o procurador-geral do Município, Adenilson
Dias de Sousa, foi debatida a instalação de um posto
de atendimento do Ministério Público 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, já que a sede das Promotorias fica longe do
centro.
A política institucional da atual gestão é a de sempre
aproximar o Ministério Público daqueles que mais
precisam de nós. As promotorias distritais em São Luís
seguem essa linha e, em Caxias, uma unidade de
atendimento nesse imóvel central e acessível, também
visa esse objetivo , esclareceu o diretor da Secretaria
para Assuntos Institucionais, José Márcio Maia Alves.
Durante o encontro, a Prefeitura de Caxias se
comprometeu a ceder 10 funcionários municipais para
o órgão ministerial. Em contrapartida, o MPMA irá doar
para o Município outro prédio, no centro da cidade,
onde funcionou a sede anterior das Promotorias.
A reunião foi acompanhada pelos promotores de
justiça da Comarca de Caxias e por uma comitiva de
membros da instituição que integram a administração
superior e que participaram, na quarta-feira (6), do
Encontro do Planejamento Estratégico do MPMA
2021-2029 da Regional Timon, no Gran Hotel Arrey,
em Teresina.

Planejamento e Gestão), José Márcio Maia Alves
(diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais),
Karla Adriana Farias Vieira (diretora da Escola
Superior do Ministério Público do Maranhão ESMP), Theresa Muniz de La Iglesia (chefe de
gabinete da PGJ), Lítia Cavalcanti (coordenadora do
Centro de Apoio Operacional dos Direitos do
Consumidor), Joaquim de Souza Júnior e Carlos
Henrique Brasil Teles de Menezes (integrantes da
Assessoria Especial da PGJ).
Também acompanharam a reunião o promotor de
justiça Gilberto Câmara Júnior (presidente da
Associação do Ministério Público do Maranhão Ampem), o diretor-geral da Procuradoria-Geral de
Justiça, Júlio César Guimarães, e o presidente da
Câmara de Vereadores de Caxias, Téodulo Aragão.
VISITA AO MEMORIAL DA BALAIADA
Após a reunião, a comitiva dos membros do
Ministério Público visitou o Memorial da Balaiada,
que é um centro educativo-cultural, composto por um
Museu e um Centro de Documentação, inaugurado em
2004. O espaço busca conservar em exposição todo o
material referente à Guerra da Balaiada e a seus
principais personagens, em especial seus três grandes
líderes: Cosme Bento das Chagas (o Líder Negro),
Raimundo Gomes Vieira (o Cara Preta) e Manuel
Francisco dos Anjos Ferreira (o Balaio).
Site: https://www.noca.com.br/noticia/52887-procuradorgeral-cumpre-agenda-de-compromissos-em-caxias

Dos promotores de Caxias, participaram Vicente
Gildásio Leite Júnior (diretor das Promotorias),
Williams Silva de Paiva, Tharles Cunha Rodrigues
Alves, Ana Cláudia Cruz dos Anjos, Rodrigo de
Vasconcelos Ferro, José Carlos Faria Filho e Cristiane
Carvalho de Melo Monteiro.
Na comitiva dos integrantes da administração,
estiveram presentes os promotores de justiça Carlos
Henrique Rodrigues Vieira (diretor da Secretaria de
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O Orçamento secreto de Marcio Bittar: PF
investiga 4 parlamentares por venda de
emenda T
T rês deputados e um senador são suspeitos de
cobrar comissão para indicar recursos do orçamento
secreto; ministro já admitiu "não ter dúvidas" de que há
corrupção

saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.

ESTADÃO
A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados
e um senador sob suspeita de participarem de um
esquema de "venda" de emendas parlamentares no
Congresso. Um deles é o deputado Josimar
Maranhãozinho (PL-MA/foto), que já foi alvo de
operação no fim do ano passado por desvios de
dinheiro público em contratos da área da saúde
firmados entre prefeituras e empresas do próprio
deputado.
Os nomes dos demais investigados ainda estão sob
sigilo.
Como o Estadão mostrou na quarta-feira, o ministro da
Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário,
admitiu, em audiência na Câmara, "não ter dúvida" de
que há corrupção envolvendo recursos federais
indicados por parlamentares via emendas.
Ao ser questionado sobre o orçamento secreto,
esquema montado pelo governo de Jair Bolsonaro
para aumentar sua base eleitoral no Congresso,
Rosário afirmou que sua pasta e a PF investigam a
venda de emendas e que, em breve, deve haver
novidades.
Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores.
A suspeita é de que parlamentares cobram comissão
para indicar recursos do Orçamento a uma
determinada prefeitura. O dinheiro seria pago por
empresas interessadas nas obras e serviços ou pelo
próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de

"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",
afirma relatório da PF sobre a operação.
Bloqueio
Ao autorizar a investigação, o ministro-relator no
Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou o
bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar.
Anteontem, Maranhãozinho também foi alvo de
operação da Polícia Civil e do Ministério Público
maranhense que investiga suspeita de fraude em
licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.
Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio. Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela reportagem,
Maranhãozinho não se manifestou sobre o assunto.
Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares.
O caso teve origem em denúncia feita pelo ex-prefeito
de São José de Ribamar (MA), Eudes Sampaio, que
se disse ameaçado por agiotas que buscavam obter
porcentuais de recursos transferidos para a prefeitura.
Versão
A menção do ministro da CGU a investigações sobre
vendas de emendas representou uma mudança de
postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio.
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Se, no início, o discurso de ministros e do presidente
Jair Bolsonaro era de que não havia nada de errado,
agora o próprio chefe da CGU admite falta de
transparência sobre os parlamentares por trás das
indicações, mas joga a responsabilidade para o
Congresso.

Site: https://portaldorosas.com.br/o-orcamento-secretode-marcio-bittar-pf-investiga-4-parlamentares-por-vendade-emenda-t/

Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment.
Bilhões de reais foram distribuídos para um grupo de
deputados e senadores que determinaram o que fazer
com o dinheiro sem qualquer critério técnico ou
transparência.
O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares. O Palácio do Planalto escolhe para
quem vai liberar dinheiro do orçamento secreto e
aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve
ser feito com o montante, incluindo a cidade que irá
receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
apoia o governo no Congresso.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio.
Após as reportagens do Estadão, o ministro Rogério
Marinho teve de se explicar a Bolsonaro. Em uma
conversa, disse que, se houvesse qualquer problema,
seria "na ponta", ou seja, na execução de emendas
por prefeitos, em conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministros disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica". E admitiu não saber quem são
os parlamentares responsáveis por indicar recursos
via emenda de relator-geral, que compõe o orçamento
secreto. "Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção? Obviamente
que não. Podem acontecer problemas em alguns
ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa",
disse ele em evento da Caixa que marcou os mil dias
de mandato.
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PF investiga 3 deputados e senador por
venda de emendas parlamentares
Ao menos 4 congressistas são alvo de uma
investigação da PF (Polícia Federal) sobre a venda de
emendas parlamentares. São pelo menos 2 inquéritos
sob sigilo no STF (Supremo Tribunal Federal) para
investigar o chamado "feirão das emendas". As
informações são do jornal O Estado de São Paulo.
Um dos investigados é o deputado Josimar
Maranhãozinho (PL-MA). Os nomes dos outros 3
continuam sob sigilo.

propinas pagas pelo direcionamento de emendas.
Procurado pelo Estadão, o deputado Maranhãozinho
não se manifestou sobre a investigação contra ele.
Site: https://www.poder360.com.br/congresso/pfinvestiga-3-deputados-e-senador-por-venda-deemendas-parlamentares/

A apuração sobre a venda de emendas foi divulgada
pelo ministro Wagner Rosário, da CGU (Controladoria
Geral da União) na 4ª feira (6.out.2021), em uma
audiência pública na Câmara dos Deputados. Na
ocasião rosário afirmou que "vários casos" estavam
em apuração e que não havia dúvidas de
irregularidades.
"Não temos dúvidas de que vai existir corrupção na
ponta, agora o nosso trabalho [de apuração] tem que
ser bastante cauteloso."
Segundo o Estadão, Maranhãozinho foi alvo da
Operação Descalabro, deflagrada em dezembro do
ano passado. O deputado é suspeito de direcionar R$
15 milhões em emendas para fundos de saúde
controlados por prefeituras do Maranhão. Essas
prefeituras fechavam contratos fictícios com empresas
de fachada para que o dinheiro voltasse para o
congressista.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís", diz
relatório da PF sobre a operação.
A investigação contra Maranhãozinho foi autorizada
pelo ministro Ricardo Lewandowski. Na época, o STF
também determinou que R$ 6 milhões do patrimônio
de Maranhãozinho fossem bloqueados.
Na 4ª feira (6.out), o deputado foi algo de uma
operação do Ministério Público do Maranhão. O
motivo foi a suspeita de fraude em licitações R$ 160
milhões.
Depois da Operação Descalabro, outra foi aberta em
maio, incluindo os outros 3 políticos. Documentos com
nomes de congressistas e menções a possíveis
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PF investiga três deputados e um senador por
venda de emendas parlamentares
Da redação,

afirma relatório da PF sobre a operação.

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Bloqueio

Investigado sub suspeita de venda de emendas,
Josimar Maranhãozinho foi alvo de operação no ano
passado.

Ao autorizar a investigação, o ministro-relator no
Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou o
bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar. Anteontem, Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.

A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados
e um senador sob suspeita de participarem de um
esquema de "venda" de emendas parlamentares no
Congresso. Um deles é o deputado Josimar
Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo de operação
no fim do ano passado por desvios de dinheiro público
em contratos da área da saúde firmados entre
prefeituras e empresas do próprio deputado. Os
nomes dos demais investigados ainda estão sob sigilo.
Como o Estadão mostrou na quarta-feira, o ministro da
Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário,
admitiu, em audiência na Câmara, "não ter dúvida" de
que há corrupção envolvendo recursos federais
indicados por parlamentares via emendas. Ao ser
questionado sobre o orçamento secreto, esquema
montado pelo governo de Jair Bolsonaro para
aumentar sua base eleitoral no Congresso, Rosário
afirmou que sua pasta e a PF investigam a venda de
emendas e que, em breve, deve haver novidades.

Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio. Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela reportagem,
Maranhãozinho não se manifestou sobre o assunto.
Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares. O caso teve origem em denúncia feita
pelo ex-prefeito de São José de Ribamar (MA), Eudes
Sampaio, que se disse ameaçado por agiotas que
buscavam obter porcentuais de recursos transferidos
para a prefeitura.
Versão

Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de
saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",

A menção do ministro da CGU a investigações sobre
vendas de emendas representou uma mudança de
postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio. Se, no
início, o discurso de ministros e do presidente Jair
Bolsonaro era de que não havia nada de errado, agora
o próprio chefe da CGU admite falta de transparência
sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade para o Congresso.
Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e senadores que
determinaram o que fazer com o dinheiro sem
qualquer critério técnico ou transparência.
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O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares. O Palácio do Planalto escolhe para
quem vai liberar dinheiro do orçamento secreto e
aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve
ser feito com o montante, incluindo a cidade que irá
receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
apoia o governo no Congresso.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens do
Estadão, o ministro Rogério Marinho teve de se
explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse que, se
houvesse qualquer problema, seria "na ponta", ou
seja, na execução de emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministros disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica". E admitiu não saber quem são
os parlamentares responsáveis por indicar recursos
via emenda de relator-geral, que compõe o orçamento
secreto. "Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção? Obviamente
que não. Podem acontecer problemas em alguns
ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa",
disse ele em evento da Caixa que marcou os mil dias
de mandato.
A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados
e um senador sob suspeita de participarem de um
esquema de "venda" de emendas parlamentares no
Congresso. Um deles é o deputado Josimar
Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo de operação
no fim do ano passado por desvios de dinheiro público
em contratos da área da saúde firmados entre
prefeituras e empresas do próprio deputado. Os
nomes dos demais investigados ainda estão sob sigilo.
Como o Estadão mostrou na quarta-feira, o ministro da
Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário,
admitiu, em audiência na Câmara, "não ter dúvida" de
que há corrupção envolvendo recursos federais
indicados por parlamentares via emendas. Ao ser
questionado sobre o orçamento secreto, esquema
montado pelo governo de Jair Bolsonaro para
aumentar sua base eleitoral no Congresso, Rosário
afirmou que sua pasta e a PF investigam a venda de

emendas e que, em breve, deve haver novidades.
Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de
saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",
afirma relatório da PF sobre a operação.
Bloqueio
Ao autorizar a investigação, o ministro-relator no
Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou o
bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar. Anteontem, Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.
Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio. Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela reportagem,
Maranhãozinho não se manifestou sobre o assunto.
Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares. O caso teve origem em denúncia feita
pelo ex-prefeito de São José de Ribamar (MA), Eudes
Sampaio, que se disse ameaçado por agiotas que
buscavam obter porcentuais de recursos transferidos
para a prefeitura.
Versão
A menção do ministro da CGU a investigações sobre
vendas de emendas representou uma mudança de
postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio. Se, no
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início, o discurso de ministros e do presidente Jair
Bolsonaro era de que não havia nada de errado, agora
o próprio chefe da CGU admite falta de transparência
sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade para o Congresso.
Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e senadores que
determinaram o que fazer com o dinheiro sem
qualquer critério técnico ou transparência.
O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares. O Palácio do Planalto escolhe para
quem vai liberar dinheiro do orçamento secreto e
aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve
ser feito com o montante, incluindo a cidade que irá
receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
apoia o governo no Congresso.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens do
Estadão, o ministro Rogério Marinho teve de se
explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse que, se
houvesse qualquer problema, seria "na ponta", ou
seja, na execução de emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministros disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica". E admitiu não saber quem são
os parlamentares responsáveis por indicar recursos
via emenda de relator-geral, que compõe o orçamento
secreto. "Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção? Obviamente
que não. Podem acontecer problemas em alguns
ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa",
disse ele em evento da Caixa que marcou os mil dias
de mandato.
Site: http://www.nominuto.com/noticias/investigacao/pfinvestiga-tres-deputados-e-um-senador-por-venda-deemendas-parlamentares/221351/
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Ministério Público rebate acusações sobre
operação contra o deputado do MA
Em nota, órgão concedeu mais informações sobre a
investigação.
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) divugou
nota nessa quinta-feira (07) sobre a Operação
Maranhão Nostrum, deglagrada na última quarta (06),
onde o deputado federal Josimar do Maranhãozinho
(PL) foi alvo.
A operação foi desencadeada pelo Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) do Ministério Público do Maranhão (MPMA) que visa combater fraudes licitatórias em
prefeituras do Estado.
Confira abaixo a nota na íntegra:
O Ministério Público do Maranhão esclarece que:
A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660-

Josimar de Maranhãozinho e servidoras da
Assembleia Legislativa do Maranhão até o final de
2020;
Destaca-se, ainda, que foi sócia da empresa até
dezembro 2020, também, a senhora Maria Deusa,
cunhada de Josimar e, atualmente, prefeita de
Maranhãozinho;
No curso da investigação, o Laboratório de Tecnologia
Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD)
do Ministério Público do Maranhão produziu
Relatórios de Análise Técnica acerca dos
procedimentos licitatórios nos quais Águia Farma
Distribuidora De Medicamentos Ltda foi vencedora
entre 2014 e 2018 nos municípios Zé Doca,
Maranhãozinho, Centro do Guilherme, Araguanã,
Carutapera, Pedro do Rosário. Em todos foram
constatadas irregularidades;

750/2018, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em
19 de outubro 2018;

Houve também produção de Relatório de Análise de
RIF (Relatório de Inteligência Financeira) acerca das
movimentações suspeitas apontadas pelo COAF
(Conselho de Controle de Atividades

Esse procedimento originou-se de uma Notícia de Fato
sobre denúncias envolvendo Josimar Cunha

Financeiras), no montante de R$ 159.745.884,37
(cento e cinquenta e nove milhões, setecentos e

Rodrigues, o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho, e as empresas Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda e Construtora
Madry, ambas ligadas ao parlamentar;

quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro
reais e trinta e sete centavos);

Josimar Cunha Rodrigues é, até hoje, sócio da
Construtora Madry, junto com sua irmã Irismar Cunha
Rodrigues, também investigada;
Em relação à Águia Farma Distribuidora De
Medicamentos Ltda, Josimar Cunha Rodrigues fez
parte do quadro societário entre 20/08/2013 e
08/07/2015, período que está incluído na investigação,
que se estende, em relação ao mesmo, até novembro
de 2018;
Embora Josimar Cunha Rodrigues não seja mais sócio
da Águia Farma desde 2015, o quadro societário
passou a ser composto por pessoas diretamente
ligadas a ele: Gildeilma dos Reis Martins e Francisca
Adelina Alves de Melo, funcionárias particulares de

Todos os relatórios apontaram o recebimento de
valores pela Construtora Madry, que embora não fosse
licitante, era a principal beneficiária dos recursos
oriundos das empresas que logravam êxito nos
procedimentos licitatórios objeto da investigação;
Da mesma forma, o próprio investigado Josimar
Cunha Rodrigues, no período em questão, consta
como principal favorecido das empresas que
participavam e ganhavam os procedimentos
licitatórios. Além dele, receberam dinheiro dessas
empresas parentes como Lucas Emanuel Costa
Cunha, seu sobrinho, e Irismar Cunha Rodrigues, sua
irmã.
Apurou-se também que as empresas que fazem parte
da organização criminosa tinham como sócios
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pessoas ligadas ao investigado Josimar Cunha
Rodrigues, fazendo parte do quadro societário de mais
de uma empresa. São exemplo, Gildeilma dos Reis
Martins, sócia da Águia Farma e também da Joas
Consultoria Marketing Ltda no período investigado.
Diante de todos esses elementos, foi protocolado, no
dia 02 de junho de 2021, duas medidas: 1) A
busca e apreensão com pedido de indisponibilidade de
bens e afastamento dos servidores investigados; 2)
Quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados;
Ambas as medidas foram deferidas no dia 21 de
setembro de 2021, sendo a busca cumprida em 6 de
outubro de 2021;
Como resultado das buscas, foram apreendidos mais
de R$ 100.000,00 em espécie nos endereços
dos investigados Josimar Cunha Rodrigues, Thiago
Costa Rodrigues, Mozeli Borges da Silva, Irismar
Cunha Rodrigues e outros. Também foram
apreendidos diversos veículos de luxo, uma lancha,
barra de ouro e diversos documentos das empresas;
Destaca-se que, em um dos endereços do investigado
Josimar Cunha Rodrigues, foram
encontrados cheques em branco, já assinados, da
Construtora Madry, da qual o investigado é
atualmente sócio com sua irmã Irismar Cunha
Rodrigues, também investigada;
Foram efetuadas três prisões em flagrante, por posse
ilegal de arma de fogo;
Além dos 13 municípios do Maranhão, foi realizada
busca e apreensão no município de Várzea
Alegre (CE), no endereço de Lucas Emanuel Costa
Cunha, sobrinho de Josimar Cunha Rodrigues;
A Operação envolveu mais de 60 alvos e 208 policiais,
além de nove promotores de justiça, entre integrantes
do Gaeco e das Promotorias de Zé Doca, Guimarães,
Santa Inês e Maracaçumé.
Site: https://ma98.com.br/2021/10/08/ministerio-publicorebate-acusacoes-sobre-operacao-contra-o-deputadodo-ma/
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PF investiga 4 parlamentares por venda de
emenda - Política - Estadão
08 de outubro de 2021 | 05h00

Bloqueio

BRASÍLIA - A Polícia Federal investiga pelo menos
três deputados e um senador sob suspeita de
participarem de um esquema de "venda" de emendas
parlamentares no Congresso. Um deles é o deputado
Josimar Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo de
operação no fim do ano passado por desvios de
dinheiro público em contratos da área da saúde
firmados entre prefeituras e empresas do próprio
deputado. Os nomes dos demais investigados ainda
estão sob sigilo.

Ao autorizar a investigação, o ministro-relator no
Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou o
bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar. Anteontem, Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.

Governo segura emendas do orçamento secreto e
gera disputa no Senado
Como o Estadão mostrou na quarta-feira, o ministro da
Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário,
admitiu, em audiência na Câmara, "não ter dúvida" de
que há corrupção envolvendo recursos federais
indicados por parlamentares via emendas. Ao ser
questionado sobre o orçamento secreto, esquema
montado pelo governo de Jair Bolsonaro para
aumentar sua base eleitoral no Congresso, Rosário
afirmou que sua pasta e a PF investigam a venda de
emendas e que, em breve, deve haver novidades.

Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio. Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela reportagem,
Maranhãozinho não se manifestou sobre o assunto.
Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares. O caso teve origem em denúncia feita
pelo ex-prefeito de São José de Ribamar (MA), Eudes
Sampaio, que se disse ameaçado por agiotas que
buscavam obter porcentuais de recursos transferidos
para a prefeitura.
Versão

Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de
saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",
afirma relatório da PF sobre a operação.

A menção do ministro da CGU a investigações sobre
vendas de emendas representou uma mudança de
postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio. Se, no
início, o discurso de ministros e do presidente Jair
Bolsonaro era de que não havia nada de errado, agora
o próprio chefe da CGU admite falta de transparência
sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade para o Congresso.
Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e senadores que
determinaram o que fazer com o dinheiro sem
qualquer critério técnico ou transparência.
O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares. O Palácio do Planalto escolhe para
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quem vai liberar dinheiro do orçamento secreto e
aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve
ser feito com o montante, incluindo a cidade que irá
receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
apoia o governo no Congresso.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens do
Estadão, o ministro Rogério Marinho teve de se
explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse que, se
houvesse qualquer problema, seria "na ponta", ou
seja, na execução de emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministros disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica". E admitiu não saber quem são
os parlamentares responsáveis por indicar recursos
via emenda de relator-geral, que compõe o orçamento
secreto. "Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção? Obviamente
que não. Podem acontecer problemas em alguns
ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa",
disse ele em evento da Caixa que marcou os mil dias
de mandato.
Encontrou algum erro? Entre em contato
Os comentários são exclusivos para assinantes do
Estadão.
Site: https://ligademocratica.com/publicacao/140744/pfinvestiga-4-parlamentares-por-venda-de-emendapolitica-estadao.htm
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PF investiga 4 parlamentares por venda de
emenda
Por Redação Jornal de Brasília

A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados
e um senador sob suspeita de participarem de um
esquema de "venda" de emendas parlamentares no
Congresso. Um deles é o deputado Josimar
Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo de operação
no fim do ano passado por desvios de dinheiro público
em contratos da área da saúde firmados entre
prefeituras e empresas do próprio deputado. Os
nomes dos demais investigados ainda estão sob sigilo.
Como o Estadão mostrou na quarta-feira, o ministro da
Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário,
admitiu, em audiência na Câmara, "não ter dúvida" de
que há corrupção envolvendo recursos federais
indicados por parlamentares via emendas. Ao ser
questionado sobre o orçamento secreto, esquema
montado pelo governo de Jair Bolsonaro para
aumentar sua base eleitoral no Congresso, Rosário
afirmou que sua pasta e a PF investigam a venda de
emendas e que, em breve, deve haver novidades.

bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar. Anteontem, Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.
Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio. Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela reportagem,
Maranhãozinho não se manifestou sobre o assunto.
Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares. O caso teve origem em denúncia feita
pelo ex-prefeito de São José de Ribamar (MA), Eudes
Sampaio, que se disse ameaçado por agiotas que
buscavam obter porcentuais de recursos transferidos
para a prefeitura.
Versão

Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de
saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",
afirma relatório da PF sobre a operação.
Bloqueio
Ao autorizar a investigação, o ministro-relator no
Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou o

A menção do ministro da CGU a investigações sobre
vendas de emendas representou uma mudança de
postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio. Se, no
início, o discurso de ministros e do presidente Jair
Bolsonaro era de que não havia nada de errado, agora
o próprio chefe da CGU admite falta de transparência
sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade para o Congresso.
Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e senadores que
determinaram o que fazer com o dinheiro sem
qualquer critério técnico ou transparência.
O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares. O Palácio do Planalto escolhe para
quem vai liberar dinheiro do orçamento secreto e
aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve
ser feito com o montante, incluindo a cidade que irá
receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
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apoia o governo no Congresso.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens do
Estadão, o ministro Rogério Marinho teve de se
explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse que, se
houvesse qualquer problema, seria "na ponta", ou
seja, na execução de emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministros disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica". E admitiu não saber quem são
os parlamentares responsáveis por indicar recursos
via emenda de relator-geral, que compõe o orçamento
secreto. "Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção? Obviamente
que não. Podem acontecer problemas em alguns
ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa",
disse ele em evento da Caixa que marcou os mil dias
de mandato.
Estadão Conteúdo
Site: https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica-epoder/pf-investiga-4-parlamentares-por-venda-deemenda/
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Ao menos quatro parlamentares são alvos da
PF por suspeita de venda de emendas
A Polícia Federal investiga quatro parlamentares
acusados de participar de um esquema de venda de
emendas no Congresso. O único nome sob suspeita
que não está em sigilo é o do deputado federal
Josimar Maranhãozinho (PL-MA), alvo de uma
operação no ano passado por desvio de dinheiro
público em contratos na área de saúde.
Na última quarta-feira, o ministro da ControladoriaGeral da União (CGU), Wagner Rosário, admitiu à
Câmara que não tinha dúvidas de que há corrupção
com recursos federais no repasse de emendas a
parlamentares. Questionado sobre o orçamento
paralelo mantido pelo governo Bolsonaro, o ministro
avisou que a pasta e a PF apuram o caso e que deve
ter em breve novas informações.
A suspeita principal é de que os parlamentares cobram
uma comissão para indicar recursos do Orçamento a
determinada prefeitura, de acordo com informações do
Estadão. Este dinheiro seria pago por empresas e
construturas interessadas em assumir as obras ou o
serviço.
O ministro-relator no Supremo, Ricardo Lewandowski ,
determinou o bloqueio de mais de R$ 6 milhões em
patrimônio do parlamentar. Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.

municipais de saúde de São Gonçalo-RJ (com R$ 53
milhões), Duque de Caxias (R$ 25 milhões) e Curitiba
(R$ 24 milhões) serão os mais beneficiados. Somente
neste ano, o Orçamento destaca R$ 17,2 bilhões de
emendas de relator, que serão utilizados não só na
saúde, mas também na área de Desenvolvimento
Regional, do ministro Rogério Marinho - pasta
responsável pelas grandes obras de infraestrutura.
O governo não respondeu se a destinação da verba
será de responsabilidade do relator-geral do
Orçamento, o senador Márcio Bittar (MDB-AC), nem
sobre os critérios adotados para esta seleção.
Em nota, a Secretaria de Governo da Presidência da
República informou que "não tem ingerência sobre a
distribuição de recursos, e não dá aval sobre dotações
dos órgãos ministeriais".
Classificação Indicativa: Livre
Site:
http://www.bnews.com.br/noticias/principal/politica/3261
28,ao-menos-quatro-parlamentares-sao-alvos-da-pf-porsuspeita-de-venda-de-emendas.html

ORÇAMENTO SECRETO
A nova modalidade de emendas foi criada para
agradar redutos eleitorais em troca da manutenção do
apoio político ao governo, conforme publicado pelo
Estadão em uma série de reportagens. De acordo com
um relatório da equipe técnica do Tribunal de Contas
da União (TCU), a destinação de verbas desta
maneira fere a Constituição Federal, já que são
executadas sem a devida identificação dos deputados
e sem um critério objetivo para a sua distribuição.
Desta forma, o Planalto consegue concentrar os
investimentos em locais onde tem apoio declarado do
político que tem mais eleitores, ocasionando uma
disputa desigual nas urnas.
Neste primeiro montante de repasses, os fundos
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DURANTE A DEFLAGRAÇÃO DA
OPERAÇÃO MARANHÃO NOSTRUM
DO GAECO, POLÍCIA CIVIL PRENDE
EM FLAGRANTE HOMEM POR POSSE
DE ARMA DE FOGO EM CENTRO DO
GUILHERME
Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
Foto: Materiais apreendidos na ação policial
POR: ASCOM-PCMA
Na manhã da última quarta-feira(6), dando apoio a
operação Maranhão Nostrum coordenada pelo Grupo
de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco), a Polícia Civil do Maranhão
conseguiu prender um homem em flagrante pelo crime
de posse ilegal de arma de fogo de uso permito na
cidade de Centro do Guilherme.
Fonte: PC/MA
© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/segurancapublica/policia-civil/durante-a-deflagracao-da-operacaomaranhao-nostrum-do-gaeco-policia-civil-prende-emflagrante-homem-por-posse-de-arma-de-fogo-em-centrodo-guilherme/
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PF investiga 4 parlamentares por venda de
emenda
Breno Pires, O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA - A Polícia Federal investiga pelo menos
três deputados e um senador sob suspeita de
participarem de um esquema de "venda" de emendas
parlamentares no Congresso. Um deles é o deputado
Josimar Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo de
operação no fim do ano passado por desvios de
dinheiro público em contratos da área da saúde
firmados entre prefeituras e empresas do próprio
deputado. Os nomes dos demais investigados ainda
estão sob sigilo.
Como o Estadão mostrou na quarta-feira, o ministro da
Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário
, admitiu, em audiência na Câmara, "não ter dúvida" de
que há corrupção envolvendo recursos federais
indicados por parlamentares via emendas . Ao ser
questionado sobre o orçamento secreto, esquema
montado pelo governo de Jair Bolsonaro para
aumentar sua base eleitoral no Congresso, Rosário
afirmou que sua pasta e a PF investigam a venda de
emendas e que, em breve, deve haver novidades.

Supremo, Ricardo Lewandowski , determinou o
bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar. Anteontem, Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.
Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio. Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela reportagem,
Maranhãozinho não se manifestou sobre o assunto.
Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares. O caso teve origem em denúncia feita
pelo ex-prefeito de São José de Ribamar (MA), Eudes
Sampaio , que se disse ameaçado por agiotas que
buscavam obter porcentuais de recursos transferidos
para a prefeitura.
Versão

Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de
saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",
afirma relatório da PF sobre a operação.
Bloqueio
Ao autorizar a investigação, o ministro-relator no

A menção do ministro da CGU a investigações sobre
vendas de emendas representou uma mudança de
postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio. Se, no
início, o discurso de ministros e do presidente Jair
Bolsonaro era de que não havia nada de errado, agora
o próprio chefe da CGU admite falta de transparência
sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade para o Congresso.
Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e senadores que
determinaram o que fazer com o dinheiro sem
qualquer critério técnico ou transparência.
O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares. O Palácio do Planalto escolhe para
quem vai liberar dinheiro do orçamento secreto e
aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve
ser feito com o montante, incluindo a cidade que irá
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receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
apoia o governo no Congresso.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens do
Estadão , o ministro Rogério Marinho teve de se
explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse que, se
houvesse qualquer problema, seria "na ponta", ou
seja, na execução de emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministros disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica". E admitiu não saber quem são
os parlamentares responsáveis por indicar recursos
via emenda de relator-geral, que compõe o orçamento
secreto. "Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção? Obviamente
que não. Podem acontecer problemas em alguns
ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa",
disse ele em evento da Caixa que marcou os mil dias
de mandato.
Site: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pfinvestiga-parlamentares-emenda,70003863195
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Deputados e senador são investigados pela
PF por venda de emendas do orçamento
secreto
A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados
e um senador sob suspeita de participarem de um
esquema de "venda" de emendas parlamentares no
Congresso. Um deles é o deputado Josimar
Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo de operação
no fim do ano passado por desvios de dinheiro público
em contratos da área da saúde firmados entre
prefeituras e empresas do próprio deputado. Os
nomes dos demais investigados ainda estão sob sigilo.
O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU),
Wagner Rosário, admitiu, em audiência na Câmara,
"não ter dúvida" de que há corrupção envolvendo
recursos federais indicados por parlamentares via
emendas. Ao ser questionado sobre o orçamento
secreto, esquema montado pelo governo de Jair
Bolsonaro para aumentar sua base eleitoral no
Congresso, Rosário afirmou que sua pasta e a PF
investigam a venda de emendas e que, em breve,
deve haver novidades.
Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo próprio agente público.
No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de
saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",
afirma relatório da PF sobre a operação.

Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou o
bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar. Anteontem, Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.
Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio. Desta vez, além de
Maranhãozinho, mais dois deputados e um senador
são alvo. Procurado ontem pela reportagem,
Maranhãozinho não se manifestou sobre o assunto.
Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares. O caso teve origem em denúncia feita
pelo ex-prefeito de São José de Ribamar (MA), Eudes
Sampaio, que se disse ameaçado por agiotas que
buscavam obter porcentuais de recursos transferidos
para a prefeitura.
Versão
A menção do ministro da CGU a investigações sobre
vendas de emendas representou uma mudança de
postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio. Se, no
início, o discurso de ministros e do presidente Jair
Bolsonaro era de que não havia nada de errado, agora
o próprio chefe da CGU admite falta de transparência
sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade para o Congresso.
Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e senadores que
determinaram o que fazer com o dinheiro sem
qualquer critério técnico ou transparência.

Bloqueio
Ao autorizar a investigação, o ministro-relator no

O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares. O Palácio do Planalto escolhe para
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quem vai liberar dinheiro do orçamento secreto e
aceita que o parlamentar indique o valor e o que deve
ser feito com o montante, incluindo a cidade que irá
receber. Em troca, o deputado ou senador favorecido
apoia o governo no Congresso.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens do
Estadão, o ministro Rogério Marinho teve de se
explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse que, se
houvesse qualquer problema, seria "na ponta", ou
seja, na execução de emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministros disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica". E admitiu não saber quem são
os parlamentares responsáveis por indicar recursos
via emenda de relator-geral, que compõe o orçamento
secreto. "Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção? Obviamente
que não. Podem acontecer problemas em alguns
ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa",
disse ele em evento da Caixa que marcou os mil dias
de mandato.
Site:
http://domtotal.com/noticia/1543842/2021/10/deputadose-senador-sao-investigados-pela-pf-por-venda-deemendas-do-orcamento-secreto/
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Ao menos quatro parlamentares são alvos da
PF por suspeita de venda de emendas
Por: Redação BNews

A Polícia Federal investiga quatro parlamentares
acusados de participar de um esquema de venda de
emendas no Congresso. O único nome sob suspeita
que não está em sigilo é o do deputado federal
Josimar Maranhãozinho (PL-MA), alvo de uma
operação no ano passado por desvio de dinheiro
público em contratos na área de saúde.
Na última quarta-feira, o ministro da ControladoriaGeral da União (CGU), Wagner Rosário, admitiu à
Câmara que não tinha dúvidas de que há corrupção
com recursos federais no repasse de emendas a
parlamentares. Questionado sobre o orçamento
paralelo mantido pelo governo Bolsonaro, o ministro
avisou que a pasta e a PF apuram o caso e que deve
ter em breve novas informações.
A suspeita principal é de que os parlamentares cobram
uma comissão para indicar recursos do Orçamento a
determinada prefeitura, de acordo com informações do
Estadão. Este dinheiro seria pago por empresas e
construturas interessadas em assumir as obras ou o
serviço.
O ministro-relator no Supremo, Ricardo Lewandowski ,
determinou o bloqueio de mais de R$ 6 milhões em
patrimônio do parlamentar. Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.

Neste primeiro montante de repasses, os fundos
municipais de saúde de São Gonçalo-RJ (com R$ 53
milhões), Duque de Caxias (R$ 25 milhões) e Curitiba
(R$ 24 milhões) serão os mais beneficiados. Somente
neste ano, o Orçamento destaca R$ 17,2 bilhões de
emendas de relator, que serão utilizados não só na
saúde, mas também na área de Desenvolvimento
Regional, do ministro Rogério Marinho - pasta
responsável pelas grandes obras de infraestrutura.
O governo não respondeu se a destinação da verba
será de responsabilidade do relator-geral do
Orçamento, o senador Márcio Bittar (MDB-AC), nem
sobre os critérios adotados para esta seleção.
Em nota, a Secretaria de Governo da Presidência da
República informou que "não tem ingerência sobre a
distribuição de recursos, e não dá aval sobre dotações
dos órgãos ministeriais".
Classificação Indicativa: Livre
Site:
https://www.bnews.com.br/noticias/principal/politica/326
128,ao-menos-quatro-parlamentares-sao-alvos-da-pfpor-suspeita-de-venda-de-emendas.html

ORÇAMENTO SECRETO
A nova modalidade de emendas foi criada para
agradar redutos eleitorais em troca da manutenção do
apoio político ao governo, conforme publicado pelo
Estadão em uma série de reportagens. De acordo com
um relatório da equipe técnica do Tribunal de Contas
da União (TCU), a destinação de verbas desta
maneira fere a Constituição Federal, já que são
executadas sem a devida identificação dos deputados
e sem um critério objetivo para a sua distribuição.
Desta forma, o Planalto consegue concentrar os
investimentos em locais onde tem apoio declarado do
político que tem mais eleitores, ocasionando uma
disputa desigual nas urnas.
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Ministério Público rebate acusações de
Josimar de Maranhãozinho e relata como
funcionava as empresas ligadas ao deputado
NOTA OFICIAL
O Ministério Público do Maranhão esclarece que:
A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660750/2018, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em
19 de outubro 2018;
Esse procedimento originou-se de uma Notícia de Fato
sobre denúncias envolvendo Josimar Cunha
Rodrigues, o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho, e as empresas Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda e Construtora
Madry, ambas ligadas ao parlamentar; Josimar Cunha
Rodrigues é, até hoje, sócio da Construtora Madry,
junto com sua irmã Irismar Cunha Rodrigues, também
investigada;
Em relação à Águia Farma Distribuidora De
Medicamentos Ltda, Josimar Cunha Rodrigues fez
parte do quadro societário entre 20/08/2013 e
08/07/2015, período que está incluído na investigação,
que se estende, em relação ao mesmo, até novembro
de 2018;

Zé Doca, Maranhãozinho, Centro do Guilherme,
Araguanã, Carutapera, Pedro do Rosário. Em todos
foram constatadas irregularidades;
Houve também produção de Relatório de Análise de
RIF (Relatório de Inteligência Financeira) acerca das
movimentações suspeitas apontadas pelo COAF
(Conselho de Controle de Atividades Financeiras), no
montante de R$ 159.745.884,37 (cento e cinquenta e
nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete
centavos);
Todos os relatórios apontaram o recebimento de
valores pela Construtora Madry, que embora não fosse
licitante, era a principal beneficiária dos recursos
oriundos das empresas que logravam êxito nos
procedimentos licitatórios objeto da investigação;
Da mesma forma, o próprio investigado Josimar
Cunha Rodrigues, no período em questão, consta
como principal favorecido das empresas que
participavam e ganhavam os procedimentos
licitatórios. Além dele, receberam dinheiro dessas
empresas parentes como Lucas Emanuel Costa
Cunha, seu sobrinho, e Irismar Cunha Rodrigues, sua
irmã.

Embora Josimar Cunha Rodrigues não seja mais sócio
da Águia Farma desde 2015, o quadro societário
passou a ser composto por pessoas diretamente
ligadas a ele: Gildeilma dos Reis Martins e Francisca
Adelina Alves de Melo, funcionárias particulares de
Josimar de Maranhãozinho e servidoras da
Assembleia Legislativa do Maranhão até o final de
2020;

Apurou-se também que as empresas que fazem parte
da organização criminosa tinham como sócios
pessoas ligadas ao investigado Josimar Cunha
Rodrigues, fazendo parte do quadro societário de mais
de uma empresa. São exemplo, Gildeilma dos Reis
Martins, sócia da Águia Farma e também da Joas
Consultoria Marketing Ltda no período investigado.

Destaca-se, ainda, que foi sócia da empresa até
dezembro 2020, também, a senhora Maria Deusa,
cunhada de Josimar e, atualmente, prefeita de
Maranhãozinho;

Diante de todos esses elementos, foi protocolado, no
dia 02 de junho de 2021, duas medidas: 1) A busca e
apreensão com pedido de indisponibilidade de bens e
afastamento dos servidores investigados;

No curso da investigação, o Laboratório de Tecnologia
Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) do Ministério
Público do Maranhão produziu Relatórios de Análise
Técnica acerca dos procedimentos licitatórios nos
quais Águia Farma Distribuidora De Medicamentos
Ltda foi vencedora entre 2014 e 2018 nos municípios

2) Quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados;
Ambas as medidas foram deferidas no dia 21 de
setembro de 2021, sendo a busca cumprida em 6 de
outubro de 2021;
Como resultado das buscas, foram apreendidos mais
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de R$ 100.000,00 em espécie nos endereços dos
investigados Josimar Cunha Rodrigues, Thiago Costa
Rodrigues, Mozeli Borges da Silva, Irismar Cunha
Rodrigues e outros. Também foram apreendidos
diversos veículos de luxo, uma lancha, barra de ouro e
diversos documentos das empresas;
Destaca-se que, em um dos endereços do investigado
Josimar Cunha Rodrigues, foram encontrados
cheques em branco, já assinados, da Construtora
Madry, da qual o investigado é atualmente sócio com
sua irmã Irismar Cunha Rodrigues, também
investigada;
Foram efetuadas três prisões em flagrante, por posse
ilegal de arma de fogo;
Além dos 13 municípios do Maranhão, foi realizada
busca e apreensão no município de Várzea Alegre
(CE), no endereço de Lucas Emanuel Costa Cunha,
sobrinho de Josimar Cunha Rodrigues;
A Operação envolveu mais de 60 alvos e 208 policiais,
além de nove promotores de justiça, entre integrantes
do Gaeco e das Promotorias de Zé Doca, Guimarães,
Santa Inês e Maracaçumé.
Coordenadoria de Comunicação - MPMA
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1068000/ministeriopublico-rebate-acusacoes-de-josimar-demaranhaozinho-e-relata-como-funcionava-as-empresasligadas-ao-deputado
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PF investiga "venda" de emenda por
parlamentares
Breno Pires

A Polícia Federal investiga pelo menos três deputados
e um senador sob suspeita de participarem de um
esquema de "venda" de emendas parlamentares no
Congresso. Um deles é o deputado Josimar
Maranhãozinho (PL-MA), que já foi alvo de operação
no fim do ano passado por desvios de dinheiro público
em contratos da área da saúde firmados entre
prefeituras e empresas do próprio deputado.

o bloqueio de mais de R$ 6 milhões em patrimônio do
parlamentar. Anteontem, Maranhãozinho também foi
alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério
Público maranhense que investiga suspeita de fraude
em licitações R$ 160 milhões envolvendo uma de suas
empresas.
Como desdobramento da Operação Descalabro, um
novo inquérito foi aberto, em maio.

Os nomes dos demais investigados ainda estão sob
sigilo.

Desta vez, além de Maranhãozinho, mais dois
deputados e um senador são alvo. Procurado ontem
pela reportagem, Maranhãozinho não se manifestou
sobre o assunto.

Como o Estadão mostrou ontem, o ministro da
Controladoria- Geral da União (CGU), Wagner
Rosário, admitiu, em audiência na Câmara, "não ter
dúvida" de que há corrupção envolvendo recursos
federais indicados por parlamentares via emendas. Ao
ser questionado sobre o orçamento secreto, esquema
montado pelo governo de Jair Bolsonaro para
aumentar sua base eleitoral no Congresso, Rosário
afirmou que sua pasta e a PF investigam a venda de
emendas e que, em breve, deve haver novidades.

Em uma das investigações, a PF encontrou papéis
com nomes de parlamentares e menções a possíveis
pagamentos de propina pela destinação de emendas
parlamentares. O caso teve origem em denúncia feita
pelo ex-prefeito de São José de Ribamar (MA), Eudes
Sampaio, que se disse ameaçado por agiotas que
buscavam obter porcentuais de recursos transferidos
para a prefeitura.

Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos no
Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o
esquema, batizado de "feirão das emendas" por
deputados e assessores. A suspeita é de que
parlamentares cobram comissão para indicar recursos
do Orçamento a uma determinada prefeitura. O
dinheiro seria pago por empresas interessadas nas
obras e serviços ou pelo próprio agente público.

Versão. A menção do ministro da CGU a investigações
sobre vendas de emendas representou uma mudança
de postura do governo em relação a irregularidades
envolvendo a destinação de recursos via orçamento
secreto, caso revelado pelo Estadão em maio. Se, no
início, o discurso de ministros e do presidente Jair
Bolsonaro era de que não havia nada de errado, agora
o próprio chefe da CGU admite falta de transparência
sobre os parlamentares por trás das indicações, mas
joga a responsabilidade para o Congresso.

No caso de Maranhãozinho, a Operação Descalabro,
deflagrada em dezembro, apontou que ele indicou um
total de R$ 15 milhões em emendas para fundos de
saúde controlados por prefeituras maranhenses, que,
por sua vez, firmaram contratos fictícios com
empresas de fachada em nome de laranjas. O
destinatário final do dinheiro, de acordo com a
investigação, seria o próprio deputado.
"Posteriormente essas empresas efetuaram saques
em espécie e o dinheiro era entregue ao deputado, no
seu escritório regional parlamentar em São Luís",
afirma relatório da PF sobre a operação.
Bloqueio. Ao autorizar a investigação, o ministrorelator no Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou

Chamado de "tratoraço" por envolver a compra de
tratores, o esquema do orçamento secreto tem
ajudado Bolsonaro a manter uma base fiel no
Congresso e, com isso, escapar de processos de
impeachment. Bilhões de reais foram distribuídos para
um grupo de deputados e senadores que
determinaram o que fazer com o dinheiro sem
qualquer critério técnico ou transparência.
O esquema funciona com um conluio entre governo e
parlamentares.
O Palácio do Planalto escolhe para quem vai liberar
dinheiro do orçamento secreto e aceita que o
parlamentar indique o valor e o que deve ser feito com
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o montante, incluindo a cidade que irá receber. Em
troca, o deputado ou senador favorecido apoia o
governo no Congresso.
Segundo o Estadão apurou com integrantes do
governo, a estratégia de ministros de tentar
"terceirizar" a responsabilidade nos casos de
irregularidade no orçamento secreto começou a ser
traçada ainda em maio. Após as reportagens do
Estadão, o ministro Rogério Marinho teve de se
explicar a Bolsonaro. Em uma conversa, disse que, se
houvesse qualquer problema, seria "na ponta", ou
seja, na execução de emendas por prefeitos, em
conchavo com os parlamentares.
Um exemplo dessa mudança de discurso foi dado por
Rosário na audiência da Câmara de anteontem. Ao
tratar da falta de critérios dos ministérios para
liberação de recursos, o ministros disse que "hoje o
governo está seguindo o que o relator (do Orçamento
no Congresso) indica".
E admitiu não saber quem são os parlamentares
responsáveis por indicar recursos via emenda de
relator-geral, que compõe o orçamento secreto.
"Se o Parlamento não me informar quem está
beneficiado, eu não sei", disse o ministro.
Em setembro, Bolsonaro também adaptou o discurso.
Após passar meses repetindo não haver corrupção no
governo, disse que, se houver algum caso, a culpa
não é dele. "Eliminou-se a corrupção?
Obviamente que não.
Podem acontecer problemas em alguns ministérios?
Podem, mas não será da vontade nossa", disse ele em
evento da Caixa que marcou os mil dias de mandato.
Investigação
"Essas empresas efetuaram saques e o dinheiro era
entregue ao deputado, no seu escritório regional
parlamentar em São Luís." Polícia Federal EM
RELATÓRIO DA OPERAÇÃO DESCALABRO, QUE
MIROU JOSIMAR MARANHÃOZINHO (PL-MA)
Site: http://digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo
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AÇAILÂNDIA - MPMA realiza atividades
em comemoração à Semana do Idoso
Iane Carolina

O Ministério Público do Maranhão realizou nesta
quarta- feira, 6, uma manhã de atividades em
comemoração à Semana do Idoso. A iniciativa foi da
1ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia em
parceria com o município.
A ação, realizada na Praça da Bíblia, teve café da
manhã, música e profissionais que orientaram
atividades físicas e dança. Os idosos também
puderam fazer exames, como medição da pressão
arterial e teste de glicemia.
Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Açailândia,
Cristiane dos Santos Donatini disse que a atividade foi
pensada para dar voz às pessoas da terceira idade.
"1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa,
e nós sabemos que a população brasileira está
envelhecendo.
Então precisamos pensar como podemos criar e
manter políticas públicas que levem qualidade de vida
e um envelhecimento saudável", destaca a promotora
de justiça.
José Lopes de Oliveira tem 64 anos, adora forró e
garante que dança a noite toda. O aposentado, que
chamou a atenção por ser o mais alegre da manhã
cheia de música, elogiou a atividade feita pelo
Ministério Público do Maranhão.
"Nós vivemos uma pandemia e passamos até por
depressão, mas agora melhorou.
Essa ação veio em boa hora porque a coisa que eu
mais gosto na vida é dançar. Nunca bebi, nunca fumei.
Desde criança o que me traz alegria é dançar. E assim
eu mantenho minha saúde", conta seu José.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/onLY
Zb0=epLV3ye3P4LwIynZLQTv6qndHCFjIAm
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O Ministério Público do Maranhão esclarece
que:
A Operação Maranhão Nostrum é resultado do
Procedimento Investigatório Criminal nº 011660750/2018, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em
19 de outubro 2018; Esse procedimento originou-se de
uma Notícia de Fato sobre denúncias envolvendo
Josimar Cunha Rodrigues, o deputado federal Josimar
de Maranhãozinho, e as empresas Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda e Construtora
Madry, ambas ligadas ao parlamentar; Josimar Cunha
Rodrigues é, até hoje, sócio da Construtora Madry,
junto com sua irmã Irismar Cunha Rodrigues, também
investigada; Em relação à Águia Farma Distribuidora
De Medicamentos Ltda, Josimar Cunha Rodrigues fez
parte do quadro societário entre 20/08/2013 e
08/07/2015, período que está incluído na investigação,
que se estende, em relação ao mesmo, até novembro
de 2018; Embora Josimar Cunha Rodrigues não seja
mais sócio da Águia Farma desde 2015, o quadro
societário passou a ser composto por pessoas
diretamente ligadas a ele: Gildeilma dos Reis Martins e
Francisca Adelina Alves de Melo, funcionárias
particulares de Josimar de Maranhãozinho e
servidoras da Assembleia Legislativa do Maranhão
até o final de 2020; Destaca-se, ainda, que foi sócia da
empresa até dezembro 2020, também, a senhora
Maria Deusa, cunhada de Josimar e, atualmente,
prefeita de Maranhãozinho; No curso da investigação,
o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de
Dinheiro (LAB-LD) do Ministério Público do
Maranhão produziu Relatórios de Análise Técnica
acerca dos procedimentos licitatórios nos quais Águia
Farma Distribuidora De Medicamentos Ltda foi
vencedora entre 2014 e 2018 nos municípios Zé Doca,
Maranhãozinho, Centro do Guilherme, Araguanã,
Carutapera, Pedro do Rosário. Em todos foram
constatadas irregularidades; Houve também produção
de Relatório de Análise de RIF (Relatório de
Inteligência Financeira) acerca das movimentações
suspeitas apontadas pelo COAF (Conselho de
Controle de Atividades Financeiras), no montante de
R$ 159.745.884,37 (cento e cinquenta e nove milhões,
setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta
e quatro reais e trinta e sete centavos); Todos os
relatórios apontaram o recebimento de valores pela
Construtora Madry, que embora não fosse licitante, era
a principal beneficiária dos recursos oriundos das
empresas que logravam êxito nos procedimentos
licitatórios objeto da investigação; Da mesma forma, o
próprio investigado Josimar Cunha Rodrigues, no

período em questão, consta como principal favorecido
das empresas que participavam e ganhavam os
procedimentos licitatórios. Além dele, receberam
dinheiro dessas empresas parentes como Lucas
Emanuel Costa Cunha, seu sobrinho, e Irismar Cunha
Rodrigues, sua irmã.
Apurou-se também que as empresas que fazem parte
da organização criminosa tinham como sócios
pessoas ligadas ao investigado Josimar Cunha
Rodrigues, fazendo parte do quadro societário de mais
de uma empresa. São exemplo, Gildeilma dos Reis
Martins, sócia da Águia Farma e também da Joas
Consultoria Marketing Ltda no período investigado.
Diante de todos esses elementos, foi protocolado, no
dia 02 de junho de 2021, duas medidas: 1) A busca e
apreensão com pedido de indisponibilidade de bens e
afastamento dos servidores investigados; 2) Quebra
de sigilo bancário e fiscal dos investigados; Ambas as
medidas foram deferidas no dia 21 de setembro de
2021, sendo a busca cumprida em 6 de outubro de
2021; Como resultado das buscas, foram apreendidos
mais de R$ 100.000,00 em espécie nos endereços dos
investigados Josimar Cunha Rodrigues, Thiago Costa
Rodrigues, Mozeli Borges da Silva, Irismar Cunha
Rodrigues e outros. Também foram apreendidos
diversos veículos de luxo, uma lancha, barra de ouro e
diversos documentos das empresas; Destaca-se que,
em um dos endereços do investigado Josimar Cunha
Rodrigues, foram encontrados cheques em branco, já
assinados, da Construtora Madry, da qual o
investigado é atualmente sócio com sua irmã Irismar
Cunha Rodrigues, também investigada; Foram
efetuadas três prisões em flagrante, por posse ilegal
de arma de fogo; Além dos 13 municípios do
Maranhão, foi realizada busca e apreensão no
município de Várzea Alegre (CE), no endereço de
Lucas Emanuel Costa Cunha, sobrinho de Josimar
Cunha Rodrigues; A Operação envolveu mais de 60
alvos e 208 policiais, além de nove promotores de
justiça, entre integrantes do Gaeco e das Promotorias
de Zé Doca, Guimarães, Santa Inês e Maracaçumé.
Maranhão recebe vacinas para terceira dose contra a
Covid-19 Kelly Rocha, gestora regional de Saúde em
Imperatriz, recebeu as doses Divulgação Chegada de
vacinas para D3 em idosos e imunossuprimidos Ilano
Lima O Maranhão recebeu mais 230.720 doses de
vacinas contra a Covid-19, sendo 124.250 da
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AstraZeneca e 106.470 da Pfizer. As doses são
direcionadas para completar o esquema vacinal de
pessoas com 18 anos ou mais e, as da Pfizer, para a
terceira dose em idosos com idade igual ou acima de
70 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde.
em uso de drogas imunossupressoras, vivendo com
HIV/Aids ou que fazem uso de corticoides em doses
igual ou maior que 20 mg/dia de prednisona, ou
equivalente, por igual ou maior 14 dias.
Também estão incluídos indivíduos usuários de
medicamentos modificadores da resposta imune,
pacientes em hemodiálise e com doenças
imunomediadas inflamatórias crônicas, tais como
reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais
inflamatórias.
IMPERATRIZ A Regional de Saúde de Imperatriz
recebeu 28.994 doses: D2 - Coronavac e
AstraZeneca; D3 - Pfizer. Só para Imperatriz foram
13.786 doses. Até agora a Regional já recebeu
596.981 doses de contra a COVID-19.
(Com informações da Secom e Regional de
Imperatriz).
"Conforme a resolução da Comissão Intergestores
Bipartite, trabalhadores da saúde e idosos acima de 70
anos deverão receber a dose de reforço com vacina
Pfizer, que deve ser aplicada 5 meses após a última
dose do esquema vacinal, seja segunda dose ou dose
única. Já em indivíduos com alto grau de
imunossupressão, a vacina deverá ser aplicada como
dose adicional em um intervalo de 28 dias após a
última dose do esquema básico", explica a
superintendente de Epidemiologia e Controle de
Doenças da SES, Tayara Pereira.
Depois de recebidas, as vacinas passam pelo
processo de contagem e recontagem para depois
serem separadas e enviadas aos municípios.
A estratégia de distribuição permanece sendo a
mesma já utilizada pelo Governo do Estado, por meio
de helicópteros do Centro Tático Aéreo (CTA), um
avião e vans refrigeradas.
TERCEIRA DOSE Além de idosos com 70 anos ou
mais, faz parte do grupo que recebe a terceira dose
quem possui imunodeficiência primária grave, que
esteja submetido à quimioterapia para tratamento do
câncer, os transplantados de órgão ou de células
tronco hematopoiéticas (TCTH
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/onLY
Zb0=epLV3ye3P4LwIynZLQTv6qndHCFjIAm
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Exposição abre programação alusiva ao Dia
da Menina no MPMA - EM FOCO
A exposição coletiva "Ser Menina: Direito à vida,
descobertas e conquistas" abrirá, nesta sexta-feira, 8,
às 8h, a programação realizada pelo Ministério
Público do Maranhão, por meio de sua Escola
Superior, em alusão ao Dia Internacional da Menina e
ao Dia Estadual da Menina (instituído pela lei n°
11.371/2020, de autoria da deputada DaniellaTema),
celebrado no dia 11 de outubro. A mostra reúne obras
dos estudantes do Centro de Ensino Maria José
Aragão, da Cidade Operária, e da Fundação Justiça e
Paz se Abraçarão, produzidas em oficina ministrada
pela artista plástica e arquiteta Cláudia Sopas.
A abertura oficial será no Espaço Márcia Sandes, na
Procuradoria Geral de Justiça, no Calhau, mas a
exposição também estará em cartaz no Espaço de
Artes llzé Cordeiro, no Centro Cultural do MPMA, no
Centro. Nos dois espaços, a exposição poderá ser
conferida até o mês de novembro, tanto de forma
presencial quanto virtual.

chamar atenção para a necessidade de desenvolver o
potencial das meninas.
No MPMA, três meninas assumirão cargos de
liderança: uma ocupará a cadeira do procurador-geral
de justiça, Eduardo Nicolau; outra ficará no lugar da
diretora da Escola Superior do MPMA, Karla Adriana
Farias Vieira; e uma terceira assumirá a coordenação
do Centro de Apoio Operacional da Infância e
Juventude (CAOp Infância) no lugar do coordenador
Gleudson Malheiros.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia08-10-2021/

Os trabalhos desenvolvidos no Centro de Ensino Maria
José Aragão fazem parte do "Projeto Pare. Pense.
Leia!", realizado mensalmente com o objetivo de tornar
a prática da leitura prazerosa e produtiva e
proporcionar a possibilidade de uma leitura crítica do
mundo. Foram discutidos esejos, sonhos, descobertas,
conquistas, empoderamento, enfrentamento à
violência, imposições comportamentais entre outros
temas.
Uma parceria com a Fundação Justiça e Paz se
Abraçarão, localizada no bairro da Cidade Olímpica,
em São Luís, proporcionou um segundo grupo de
obras. As quinze jovens reunidas na oficina, todas
moradoras da macrorregião de São Luís, com idade
entre 11 e 25 anos, são atendidas pelo projeto Menina
Cidadã, focado no empoderamento de meninas, na
luta por direitos, arte e cultura e em temas como a
pobreza menstruai, uma questão de saúde pública que
afeta diretamente a vida escolar das meninas.
#MENINASOCUPAM O Ministério Público do
Maranhão aderiu, mais uma vez, ao movimento
#Meninasocupam, realizado pela ONG Plan
International como forma de engajar a sociedade e
representantes do poder público na promoção dos
direitos das meninas. O movimento realiza ocupações
em espaços de tomada de decisão, com uma menina
assumindo o lugar de liderança por um dia para
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Josimar vê digitais de Dino em operação
policial contra ele
Um dia após ter sido o alvo principal da Operação
Maranhão Nostrum, do Gaeco e da Polícia Civil,
contra mutretagens em licitações para contratos em
várias prefeituras, o d ep uta d o fed era l J osi ma r
Maranhãozinho (PL) afirmou que pretende aumentar
ainda mais a oposição frontal ao governador Flávio
Dino (PSB).
Josimar e sua irmã, I risma r Cun ha (qu e é chefe de
Gabinete da prefeita de Zé Doca., Josinha Cunha,
irmã de Irismar e Josimar) sofreram busca e
apreensão pelo Gaeco e pela Seccor.
"Agora é que vamos fazer mais", disse Josimar nesta
quinta.
Segundo o parlamentar, a bancada do Partido Liberal
na Assembleia Legislativa deve oficializar rompimento
com o atual mandatário do Palácio dos Leões,
"mudando o discurso completamente".
Em nota, Josimar afirmou que a operação foi
"orquestrada pelo Estado".
Para o político, que é pré-candidato ao governo do
Estado, "a forma espetaculosa utilizada pelo
Ministério Público e pela Polícia Civil maranhense na
deflagração da Operação Maranhão N ostru m", r ea l
iza da a pós o parlamentar declarar oposição a Dino,
sugerem "motivação política" na ação, que contou com
a participação até do CTA (Centro Tático Aéreo) e do
GPE (Grupo de Pronto Emprego, exclusivo para
atuação em situações de risco diferenciado).
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 alinhados ao seu projeto
político.
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PEC da Modificação no CNMP é adiada
Sem o apoio necessário para ser aprovada, a Câmara
dos Deputados decidiu adiar ontem a votação de uma
proposta de emenda à Constituição (PEC) que
aumenta o poder de influência do Congresso na
composição do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP). Uma nova data ainda não foi
definida.

Magistratura e do Ministério Público (Frentas), que
reúne várias associações de magistrados e
procuradores, diz que "o CNMP não pode ser
transformado em instrumento de cerceio da liberdade
e da independência funcional dos membros do
Ministério Público".

O CNMP é um órgão externo de controle, responsável
pela fiscalização administrativa, financeira e disciplinar
do Ministério Público e de seus membros.

Alguns dos dispositivos previstos na PEC - como a
previsão de o Congresso indicar o corregedor do
CNMP - não estavam no texto original e foram
incluídos pelo relator do plenário, deputado Paulo
Magalhães (PSD-BA).

Cabe ao CNMP, por exemplo, avaliar a conduta de
procuradores e promotores em julgamentos de
processos administrativos disciplinares.

Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/10/08
/#primeiro-caderno/pagina/12

A admissibilidade da PEC foi aprovada na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara no início
de maio. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
decidiu levar a proposta diretamente ao plenário após
esgotar o prazo de 40 sessões na comissão especial
que analisava a PEC - etapa seguinte à CCJ.
Entre as mudanças propostas no projeto, está o
aumento das indicações do Congresso para compor o
CNMP de dois para quatro representantes.
Além disso, o texto também amplia a participação dos
procuradores- gerais de diferentes ramos do
Ministério Público na composição do conselho
superior dos respectivos órgãos.
Segundo o texto, os procuradores- gerais escolherão
dois terços dos integrantes dos respectivos conselhos
superiores.
Atualmente, a maioria deles é eleito.
A mudança, segundo a Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR) "facultará" aos
procuradores-gerais "dominar a revisão de atos e a
punição de membros do MP".
"A previsão de os procuradores- gerais de cada ramo
do MP escolherem 2/3 dos integrantes de seus
respectivos conselhos superiores enfraquece a
democracia interna dessas instituições e submete o
MP a um modelo hierarquizado", afirmou a ANPR.
Outra crítica dos procuradores é o temor de
interferências políticas no órgão.
Em nota publicada em agosto, a Frente Associativa da
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Josimar fala em motivação política e MP
emite nota
A Operação Maranhão Nostrum, do Ministério
Público Estadual (MP) e da Superintendência
Estadual de Combate à Corrupção (Seccor), teve
repercussão ontem. Nas redes sociais, o deputado
federal Josimar de Maranhãozinho (PL) colocou em
dúvida a motivação da ação do órgão, que emitiu nota
oficial expondo passos da investigação e pedidos
judiciais de busca e apreensão e quebra de sigilo
bancário e fiscal dos investigados.
Um dia depois da Operação Maranhão Nostrum, que
teve como alvo Josimar de Maranhãzinho, acusado de
participar de esquema que desviou quase R$ 160
milhões por meio de licitações fraudulentas em
prefeituras do Maranhão, o deputado federal do PL
usou as redes sociais para criticar a operação e
insinuar motivações políticas.
Segundo Maranhãozinho, a operação, executada pelo
Estado, poderia ter ocorrido por decisão de primeira
instância judicial devido ao seu mandato de deputado.
"Operação executada pelo Estado, autorizada por juiz
de 1ª instância buscando evidências que não existem,
dentro da minha casa e escritório. Isso
'coincidentemente' após eventos que mostraram nossa
força e afastarmos do governo. Qual seria a
motivação?", disse o parlamentar nas redes sociais.
A postagem de Josimar de Maranhãozinho motivou a
divulgação de uma nota oficial do Ministério Público
na tarde de ontem.
Nela, o MP diz que os pedidos de busca e apreensão
e também quebra de sigilo bancário e fiscal dos
investigados são de junho e foram deferidas em
setembro.
O órgão disse que foram apreendidos R$ 100 mil nos
endereços ligados a Maranhãozinho e outros
investigados, além de cheques em branco de uma das
empresas ligadas à irmã do parlamentar, Irismar
Cunha Rodrigues.
"Diante de todos esses elementos, foi protocolado, no
dia 2 de junho de 2021, duas medidas: 1) A busca e
apreensão com pedido de indisponibilidade de bens e
afastamento dos servidores investigados; 2) Quebra
de sigilo bancário e fiscal dos investigados; ambas as
medidas foram deferidas no dia 21 de setembro de

2021, sendo a busca cumprida em 6 de outubro de
2021", diz a nota do MP.
Operação O Grupo de Atuação Especial no Combate
às Organizações Criminosas (Gaeco) do MP
desencadeou na quata-feira (5), a Operação
Maranhão Nostrum que cumpriu mais de 60
mandados de busca e apreensão em 13 municípios do
estado para apurar possíveis fraudes em processos
licitatórios na contratação da empresa Águia Farma
Distribuidora de Medicamentos Ltda.
De acordo com o MP, compôs o quadro societário da
empresa Águia Farma Distribuidora de Medicamentos
Ltda o deputado Josimar de Maranhãozinho e Irismar
Cunha Rodrigues.
Ainda segundo o MP, os fatos verificados ocorreram
entre os anos de 2014 a 2018, período no qual,
segundo o órgão, foi movimentado o montante de mais
de R$ 159 milhões originado de contratos
administrativos pactuados.
Segundo as investigações, em somente sete contratos
firmados entre a empresa e os municípios citados,
foram arrecadados mais de R$ 14 milhões.
Durante as apurações, os envolvidos constataram
ainda que a Construtora Madry, também
supostamente pertencente à Josimar de
Maranhãozinho e Irismar Cunha, foi beneficiada em
pregão em Araguanã com contrato firmado no valor de
quase R$ 1,6 milhão.
De acordo com o Gaeco, os indícios apontam para a
presença de um núcleo político liderado por Josimar
que, segundo o MP, formou uma rede especializada
na "dilapidação de recursos públicos".
No cumprimento de mandados, foram apreendidos
documentos, computadores, cheques, dinheiro, joias,
veículos e lanchas.
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