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Operação do MP e Polícia Civil investiga
desvio de recursos públicos em Imperatriz

 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), juntamente com a
Polícia Civil do Maranhão, com o apoio operacional do
Gaeco- RJ e do Ministério Público do Estado do
Tocantins (MPTO), em apoio à investigação em curso
na 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa
do Patrimônio Público de Imperatriz, realizaram na
manhã dessa quinta-feira (17) a Operação Impacto,
nas cidades de Imperatriz (MA), Rio de Janeiro (RJ) e
São Miguel (TO).

A operação resultou na prisão preventiva de um
servidor público vinculado à Superintendência de
Limpeza Pública Urbana de Imperatriz, investigado
pelo suposto cometimento dos crimes de organização
cr iminosa,  lavagem de d inhei ro ,  fa ls idades
documentais e fraudes licitatórias associado com
outros servidores da Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos (Sinfra) e de outros órgãos públicos
do município de Imperatriz.

Foram apreendidos R$ 61 mil no Rio de Janeiro e R$
19 mil em Imperatriz, bem como dois veículos na casa
do servidor público, computadores, telefones celulares,
HD e aparelhos eletrônicos com informações.

As investigações iniciaram-se após representação
formulada pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada
na Defesa do Patrimônio Público de Imperatriz,
dando conta de uma possível organização criminosa
com atuação no âmbito da Sinfra e Superintendência
de Limpeza Pública Urbana de Imperatriz, integrada
por agentes públicos e por particulares, dividida em
núcleos administrativo e empresarial, estruturada para
o desvio de verbas públicas do erário municipal.

No curso da investigação, foram colhidos indícios de
que um grupo criminoso organizado atuou para
direcionar, em favor de uma empresa, a Concorrência
Públ ica 003/2017-Sinfra (processo l ic i tatór io
22.01.027/2017-Sinfra), destinada à contratação de
firma especializada em limpeza pública urbana pelo
prazo de 12 meses. O processo efetivamente resultou
na contratação, em maio de 2018, da empresa
investigada, pelo valor de R$ 25.968.018,96, que foi
elevado ao total de R$ 58.183.579,48 depois de dois
aditivos que estenderam o contrato até março de
2021.

PRISÃO PREVENTIVA Além de uma pr isão

preventiva, foram cumpridos 17 mandados de busca e
apreensão ,  em endereços  v incu lados  aos
investigados, nas cidades de Imperatriz, Rio de
Janeiro e São Miguel, assim como na sede da
empresa e em algumas Secretarias Municipais de
Imperatriz, com o objetivo de coletar elementos
documentais probatórios.

A prisão preventiva de um dos envolvidos foi efetuada
por ter sido encontrada na residência dele porte de
munição diferente da arma que tem registro. Ou seja,
a arma que tem registro é curta e a munição
encontrada é para arma longa.
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Impacto - BASTIDORES
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍTICA - pág.: 02. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

CORIOLANO FILHO

O aumento de 24,9% no preço do diesel, anunciado
pela Petrobras na quinta-feira, 10, pode elevar em até
6,6% os custos de operação do sistema de transporte
público coletivo no Brasil. A estimativa é de Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), uma vez que o diesel
responde por 26,6% do custo do sistema, em média.
Diante do cenário, com aumento acumulado de 65,5%
no preço do litro do diesel, em 2021, a FNP intensifica
o pleito para aprovação urgente do PL 4.392/2021,
que propõe que a União seja responsável pelo custeio
da gratuidade oferecida aos idosos com mais de 65
anos, por Lei Federal. A partir da instituição do
Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos
Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI), o projeto
destinará R$ 5 bilhões/ano para financiamento dos
sistemas de transporte coletivo, valor que corresponde
a pouco mais de 8% dos custos do transporte. De
caráter excepcional, a proposta tem duração de três
anos, entre 2022 e 2024. Aprovado no Senado, o PL
tramita na Câmara dos Deputados e aguarda
apreciação em plenário de requerimento de urgência
apresentado pelo deputado Antônio Brito (PSD/ BA).
Como na maioria das cidades o custeio do sistema é
feito apenas pelas receitas tarifárias, prefeitos avaliam
que esse aumento pode pressionar o valor da tarifa
cobrada dos usuários. Por isso, subsídios do poder
público, como o previsto no PL 4.392/2021, são
inadiáveis.

Vice-líder

O deputado federal maranhense Aluisio Mendes
(PSC), foi indicado pelo presidente da República, Jair
Bolsonaro (PL), para a função de vice-líder do governo
na Câmara. Ele substitui o deputado André Ferreira
(PSC-PE). O líder do Governo é o deputado Ricardo
Barros (PP-PR). No Senado, Bolsonaro está sem
liderança desde dezembro passado, após a saída de
Fernando Bezerra (MDB-PE).

Voando do ninho

O deputado estadual Wellington do Curso pode deixar
o PSDB para se filiar ao AGIR, partido do pré-
candidato a governador Lahésio Bonfim. O PSDB
deverá formalizar federação com o Cidadania da
senadora Eliziane Gama, tanto que a sigla tucana já
foi entregue ao comando do esposo dela, Inácio Melo.
Gama esteve com a cúpula nacional do PSDB e, com
a decisão de ser formalizar a federação, o partido foi
entregue ao comando da senadora, que colocou o

marido como presidente. O vice-governador Carlos
Brandão, que havia assumido o comando do partido
em março do ano passado, vai se filiar ao PSB.

E...

Mesmo saindo do PSDB, Carlos Brandão pretendia
manter o partido no arco de aliança que apoia a sua
précandidatura ao Palácio dos Leões. Mas como na
aliança deve figurar o PT, a cúpula nacional do PSDB
não aceita a aliança, já que o partido tem pré-
candidato a presidente da República, o governador de
SP João Dória, assim como o PT, que tem o ex-
presidente Lula. Daí se torna inviável uma aliança do
PSDB com PT/PSB no Maranhão.

Operação

O assunto predominante em Imperatriz, ontem, foi a
operação do Grupo de Atuação Especial no Combate
às Organizações Criminosas (Gaeco), juntamente com
a Polícia Civil do Maranhão, tendo como alvos
servidores e órgãos da Prefeitura, entre os quais a
Secretaria de Infraestrutura e a Superintendência de
Limpeza Pública. Foram realizadas buscas e
apreensões e uma prisão. Uma firma especializada em
limpeza pública urbana foi contratada em maio de
2018 pelo valor de R$ 25.968.018,96, que foi elevado
ao total de R$ 58.183.579,48 depois de dois aditivos
que estenderam o contrato até março de 2021. O
GAECO investiga suposto cometimento dos crimes de
organização criminosa, lavagem de dinheiro,
falsidades documentais e fraudes l icitatórias.

Medidas

Ainda pela manhã, o prefeito Assis Ramos prometeu
tomar medidas administrativas contra os servidores
suspeitos, mas ressaltou a necessidade de aguardar a
conclusão das investigações. Entretanto, no final da
tarde haviam comentários de que Assis teria
exonerado o superintendente de Limpeza, Alan
Johnes Ol ive i ra  Sousa,  e  o  secre tár io  da
Infraestrutura, Zigomar Filho. Na sessão da Câmara, o
vereador Fábio Hernandez observou que quando se
iniciou o processo, Zigomar não comandava a
secretaria. Estava lotado em outro setor.
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Judiciário condena homem por registrar e
divulgar pornografia com adolescente

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O juiz Antônio Queiroga Filho (1ª Vara de Barra do
Corda), condenou, nesta quarta- feira, 16, um homem
a nove anos e um mês de reclusão, em regime inicial
fechado, pelo registro e publicação de vídeo
pornográfico com imagem de adolescente de 14 anos
em redes sociais, por vingança depois do fim de
namoro.

Segundo a  denúnc ia ,  o  acusado teve  um
relacionamento de um ano e oito meses com uma
adolescente, na época com 14 anos de idade, e a
mantinha relações sexuais, registrando fotos e vídeos
íntimos.

Após o fim do namoro, em 17 de março de 2019, o
acusado divulgou em um site de pornografias, vídeos
íntimos da vítima, contendo cena de pornografia, e
enviou o link dos vídeos para várias pessoas, nas
redes sociais instagram e facebook.

O juiz deixou de substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito, já que não
foram atendidos os requisitos do Código Penal, ainda
mais por ser crime cuja pena supera quatro anos, além
das circunstâncias judiciais não serem favoráveis. No
entanto, deu ao acusado o direito de recorrer da
sentença judicial em liberdade, pela falta de motivos
legais para a sua prisão preventiva. O réu também
deverá pagar as custas do processo.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Em Ação Penal proposta pelo Ministério Público, o
réu foi acusado da prática de dois crimes: registro de
cena de sexo envolvendo adolescente e publicação de
vídeo com cena de sexo explícito ou pornografia
envolvendo criança ou adolescente, conforme os
artigos 240 e 241-A do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA (Lei 8.069/90).

Na sentença, o juiz considerou que o acusado
chantageou a vítima, ameaçando na publicação do
material pornográfico, conforme revelado nas
mensagens enviadas, além das agressões físicas e
psicológicas à vítima, que era perseguida no trajeto de
casa para a escola. E que as consequências do crime
são graves, pois a vítima está totalmente constrangida
e abalada psicologicamente, conforme se verificou em
seu depoimento especial.

O acusado confessou ter filmado e registrado fotos e
vídeos íntimos, mas negou a divulgação do material.
Disse que o seu perfil na rede social foi invadido. No
decorrer do processo, a instrução criminal comprovou
que foi ele que publicou os vídeos íntimos com a
vítima. "As mensagens ameaçadoras por ele enviadas
à vítima em tom de chantagem para não por fim e
reatar o relacionamento são tão deploráveis, que não
merecem reprodução nesta sentença, tamanha é a
repugnância de sua leitura", enfatiza o juiz sentença.

(Helena Barbosa - Asscom CGJ)
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GAECO e Polícia Civil realizam "Operação
Impacto" no combate a desvio de verbas do

município
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - POLÍCIA - pág.: 08. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por Assessoria/MPE

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco), juntamente com a
Polícia Civil do Estado do Maranhão, com o apoio
operacional do Gaeco- RJ e do Ministério Público do
Estado do Tocantins (MPTO), em apoio a investigação
em curso na 1ª Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa do Patrimônio Público de Imperatriz,
realizaram na manhã desta quinta-feira (17), nas
cidades de Imperatriz (MA), Rio de Janeiro (RJ) e São
Miguel (TO), a Operação Impacto.

A operação resultou na prisão preventiva de um
servidor público vinculado à Superintendência de
Limpeza Pública Urbana de Imperatriz, investigado
pelo suposto cometimento dos crimes de organização
cr iminosa,  lavagem de d inhei ro ,  fa ls idades
documentais e fraudes licitatórias associado com
outros servidores da Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos (Sinfra) e de outros órgãos públicos
do Município de Imperatriz.

As investigações iniciaram- se após representação
formulada pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada
na Defesa do Patrimônio Público de Imperatriz,
dando conta de uma possível organização criminosa
com atuação no âmbito da Sinfra e Superintendência
de Limpeza Pública Urbana de Imperatriz, integrada
por agentes públicos e por particulares, dividida em
núcleos administrativo e empresarial, estruturada para
o desvio de verbas públicas do erário municipal.

No curso da investigação, foram colhidos indícios de
que um grupo criminoso organizado atuou para
direcionar, em favor de uma empresa, a Concorrência
Pública 003/2017- SINFRA (processo licitatório
22.01.027/2017-SINFRA), destinada à contratação de
firma especializada em limpeza pública urbana pelo
prazo de 12 meses. O processo efetivamente resultou
na contratação, em maio de 2018, da empresa
investigada, pelo valor de R$ 25.968.018,96, que foi
elevado ao total de R$ 58.183.579,48 depois de dois
aditivos que estenderam o contrato até março de
2021.

Além de uma prisão preventiva, foram cumpridos 17

mandados de busca e apreensão, em endereços
vinculados aos investigados, nas cidades de
Imperatriz, Rio de Janeiro e São Miguel, assim como
na sede da empresa e em algumas Secretarias
Municipais de Imperatriz, com o objetivo de coletar
elementos documentais probatórios.

A decisão judicial, deferida pela 1ª Vara Criminal de
Organização Criminosa da Comarca de São Luís,
além das medidas cautelares pessoais e probatórias,
determinou, ainda, a indisponibilidade e bloqueio de
bens de valores correspondentes ao ganho econômico
supostamente conseguido pelos agentes, calculado
em R$ 10 milhões. Este valor foi o confirmado
per ic ia lmente até o momento,  resul tado de
superfaturamento nos pagamentos realizados.

Foi determinado, ainda, o afastamento temporário de
quatro servidores públicos investigados.

Entre eles estão o secretário e subsecretário da Sinfra
de Imperatriz, o superintendente de Limpeza Pública
Urbana e um fiscal do contrato, que foram afastados
por tempo indeterminado dos cargos públicos.
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Gaeco realiza operação em Viana, Cajari e
Matinha

 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (GAECO), juntamente com
as Polícias Civil e Militar do Estado do Maranhão, com
o apoio do Comando Tático Aéreo (CTA), realiza,
nesta sexta-feira, 18, a Operação Descomando nos
municípios de Viana, Cajari e Matinha.

A Operação, deflagrada em face de investigação
realizada pelo Ministério Público do Maranhão, por
meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Viana, constatou a ação orquestrada de grupos
criminosos armados na Comarca de Viana, que
atuavam com objetivo de angariar domínio territorial e
poderio econômico para o desenvolvimento das
atividades criminosas, como tráfico de drogas,
homicídios, uso de armas de fogo, crimes patrimoniais,
entre outros, especialmente durante os anos de 2020
e 2021

Estão sendo cumpridoa 16 mandados de prisão
preventiva e 26 mandados de busca e apreensão em
endereços localizados nas cidades de Viana, Cajari e
Matinha.

Após os procedimentos de praxe, os presos serão
encaminhados para a realização de exames de corpo
de delito e posteriormente direcionados a Unidades
Pr is iona is  do  Es tado  do  Maranhão ,  onde
permanecerão  à  d ispos ição  da  Jus t i ça .

Site: https://folhadomaranhao.com/2022/03/18/gaeco-

realiza-operacao-em-viana-cajari-e-matinha/
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Gaeco realiza operação contra grupos
criminosos no Maranhão

 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por g1 MA - São Luís

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (GAECO), juntamente com
as Polícias Civil e Militar do Estado do Maranhão, com
o apoio do Comando Tático Aéreo (CTA), realiza,
nesta sexta-feira (18) a Operação Descomando nos
municípios de Viana, Cajari e Matinha.

A Operação, deflagrada em face de investigação
realizada pelo Ministério Público do Maranhão, por
meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Viana, constatou a ação orquestrada de grupos
criminosos armados na Comarca de Viana, que
atuavam com objetivo de angariar domínio territorial e
poderio econômico para o desenvolvimento das
atividades criminosas, como tráfico de drogas,
homicídios, uso de armas de fogo, crimes patrimoniais,
entre outros, especialmente durante os anos de 2020
e 2021

Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão
preventiva e 26 mandados de busca e apreensão em
endereços localizados nas cidades de Viana, Cajari e
Matinha.

Após os procedimentos de praxe, os presos serão
encaminhados para a realização de exames de corpo
de delito e posteriormente direcionados a Unidades
Pr is iona is  do  Es tado  do  Maranhão ,  onde
permanecerão  à  d ispos ição  da  Jus t i ça .

Site:
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Operação mira grupo armado que tentava
dominar área para prática de crimes no

Maranhão
 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MARANHÃO - Uma operação realizada nesta sexta-
feira (18) cumpre 16 mandados de prisão preventiva e
26 mandados de busca e apreensão em endereços
localizados nas cidades maranhenses de Viana, Cajari
e Matinha.

A operação Descomando foi deflagrada em face de
investigação realizada pelo Ministério Público do
Maranhão (MP-MA), por meio da 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Viana, que constatou a ação
de grupos criminosos armados na Comarca de Viana,
que atuavam com objetivo de angariar domínio
territorial e poderio econômico para o desenvolvimento
das atividades criminosas, como tráfico de drogas,
homicídios, uso de armas de fogo, crimes patrimoniais,
entre outros, especialmente durante os anos de 2020
e 2021.

A operação é realizada pelo Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco), com as Polícias Civil e Militar do Estado do
Maranhão, com o apoio do Comando Tático Aéreo
(CTA).

Após os procedimentos de praxe, os presos serão
encaminhados para a realização de exames de corpo
de delito e posteriormente direcionados a Unidades
Pr is iona is  do  Es tado  do  Maranhão ,  onde
permanecerão  à  d ispos ição  da  Jus t i ça .

Site:
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Gaeco realiza Operação Descomando em
Viana, Cajari e Matinha (Plantão)

 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

omaranhense

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (GAECO), juntamente com
as Polícias Civil e Militar do Estado do Maranhão, com
o apoio do Comando Tático Aéreo (CTA), realiza,
nesta sexta-feira, 18, a Operação Descomando nos
municípios de Viana, Cajari e Matinha.

A Operação, deflagrada em face de investigação
realizada pelo Ministério Público do Maranhão, por
meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Viana, constatou a ação orquestrada de grupos
criminosos armados na Comarca de Viana, que
atuavam com objetivo de angariar domínio territorial e
poderio econômico para o desenvolvimento das
atividades criminosas, como tráfico de drogas,
homicídios, uso de armas de fogo, crimes patrimoniais,
entre outros, especialmente durante os anos de 2020
e 2021

Estão sendo cumpridoa 16 mandados de prisão
preventiva e 26 mandados de busca e apreensão em
endereços localizados nas cidades de Viana, Cajari e
Matinha.

Após os procedimentos de praxe, os presos serão
encaminhados para a realização de exames de corpo
de delito e posteriormente direcionados a Unidades
Pr is iona is  do  Es tado  do  Maranhão ,  onde
permanecerão  à  d ispos ição  da  Jus t i ça .

Site: https://omaranhense.com/gaeco-realiza-operacao-
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Gaeco realiza operação contra grupos
criminosos no Maranhão

 

RÁDIO CLUBE BONFINOPOLIS /BONFINÓPOLIS/ GO - NOTÍCIAS. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

admin

Estão sendo cumpridos nesta sexta-feira (18) 16
mandados de prisão preventiva e 26 mandados de
busca e apreensão em endereços localizados nas
cidades de Viana, Cajari e Matinha. Mandados estão
sendo cumpridos em três municípios

Divulgação/Ministério Público do Maranhão

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (GAECO), juntamente com
as Polícias Civil e Militar do Estado do Maranhão, com
o apoio do Comando Tático Aéreo (CTA), realiza,
nesta sexta-feira (18) a Operação Descomando nos
municípios de Viana, Cajari e Matinha.

A Operação, deflagrada em face de investigação
realizada pelo Ministério Público do Maranhão, por
meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Viana, constatou a ação orquestrada de grupos
criminosos armados na Comarca de Viana, que
atuavam com objetivo de angariar domínio territorial e
poderio econômico para o desenvolvimento das
atividades criminosas, como tráfico de drogas,
homicídios, uso de armas de fogo, crimes patrimoniais,
entre outros, especialmente durante os anos de 2020
e 2021

Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão
preventiva e 26 mandados de busca e apreensão em
endereços localizados nas cidades de Viana, Cajari e
Matinha.

Após os procedimentos de praxe, os presos serão
encaminhados para a realização de exames de corpo
de delito e posteriormente direcionados a Unidades
Pr is iona is  do  Es tado  do  Maranhão ,  onde
permanecerão  à  d ispos ição  da  Jus t i ça .

Site:

https://radioclubebonfinopolis.com/2022/03/18/gaeco-

realiza-operacao-contra-grupos-criminosos-no-

maranhao/
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Gaeco realiza operação em Viana, Cajari e
Matinha

 

BLOG DIEGO EMIR / SÃO LUÍS / MA. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (GAECO), juntamente com
as Polícias Civil e Militar do Estado do Maranhão, com
o apoio do Comando Tático Aéreo (CTA), realiza,
nesta sexta-feira, 18, a Operação Descomando nos
municípios de Viana, Cajari e Matinha.

A Operação, deflagrada em face de investigação
realizada pelo Ministério Público do Maranhão, por
meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Viana, constatou a ação orquestrada de grupos
criminosos armados na Comarca de Viana, que
atuavam com objetivo de angariar domínio territorial e
poderio econômico para o desenvolvimento das
atividades criminosas, como tráfico de drogas,
homicídios, uso de armas de fogo, crimes patrimoniais,
entre outros, especialmente durante os anos de 2020
e 2021

Estão sendo cumpridoa 16 mandados de prisão
preventiva e 26 mandados de busca e apreensão em
endereços localizados nas cidades de Viana, Cajari e
Matinha.

Após os procedimentos de praxe, os presos serão
encaminhados para a realização de exames de corpo
de delito e posteriormente direcionados a Unidades
Pr is iona is  do  Es tado  do  Maranhão ,  onde
permanecerão  à  d ispos ição  da  Jus t i ça .

Site: http://diegoemir.com/2022/03/gaeco-realiza-

operacao-em-viana-cajari-e-matinha/
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PISTOLEIRO É PRESO EM GRAJAÚ
APÓS ATENTADO E AMEAÇAS DE

MORTE PELO WHATSAPP
 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá

Menu

Um homem suspeito de tentar assassinar um desafeto
e de ameaçar a família da vítima via mensagem de
WhatssApp foi preso no município de Grajaú após
longo trabalho de investigação policial daquele
município. A ação contou com o apoio da Delegacia
Regional de Barra do Corda e da Guarda Municipal.

De acordo com relato das autoridades, em meados do
ano de 2021, ocorreu uma tentativa de homicídio
praticada no município de Grajaú crime este com
características de pistolagem. Na época, dois
executores alvejaram a vítima com vários disparos de
arma de fogo. Três dias depois do fato, um parente por
afinidade da referida vítima recebeu uma mensagem
de WhatssApp ameaçadora, indicando que a
execução da vítima seria posteriormente efetivada, no
mesmo período, partindo do mesmo número, uma
mulher também foi ameaçada.

Depois de um longo e in tenso t rabalho de
investigação, foi identificado o suposto autor das
ameaças, oportunidade que foi representada pela
busca e apreensão na residência do suspeito, tendo
sido acolhida a representação pelo Poder Judiciário,
após parecer favorável do Ministério Público.

Durante o cumprimento do mandado de busca, foram
apreendidos celulares, um simulacro de pistola, bem
como duas armas de fogo, no caso, uma pistola
calibre .380 municiada com 10 munições e uma pistola
calibre .9mm de fabricação alemã, o que ensejou a
prisão em flagrante de L. J. de V pelo crime de posse
ilegal de arma de fogo.

Fonte: Daniel Matos

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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Direitos Autorais © 2022 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Personalizado por: JOERI
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em-grajau-apos-atentado-e-ameacas-de-morte-pelo-

whatsapp/

12

https://www.blogdodesa.com.br/pistoleiro-e-preso-em-grajau-apos-atentado-e-ameacas-de-morte-pelo-whatsapp/
https://www.blogdodesa.com.br/pistoleiro-e-preso-em-grajau-apos-atentado-e-ameacas-de-morte-pelo-whatsapp/
https://www.blogdodesa.com.br/pistoleiro-e-preso-em-grajau-apos-atentado-e-ameacas-de-morte-pelo-whatsapp/


Homem é condenado por gravar e divulgar
vídeo íntimo de adolescente em Barra do

Corda
 

BLOG DO MARCO SILVA / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por Marco Silva

O juiz Antônio Queiroga Filho (1ª Vara de Barra do
Corda), condenou, nesta quarta-feira, 16, um homem a
nove anos e um mês de reclusão, em regime inicial
fechado, pelo registro e publicação de vídeo
pornográfico com imagem de adolescente de 14 anos
em redes sociais, por vingança depois do fim de
namoro.

Segundo a  denúnc ia ,  o  acusado teve  um
relacionamento de um ano e oito meses com uma
adolescente, na época com 14 anos de idade, e a
mantinha relações sexuais, registrando fotos e vídeos
íntimos. Após o fim do namoro, em 17 de março de
2019, o acusado divulgou em um site de pornografias,
vídeos ínt imos da vít ima, contendo cena de
pornografia, e enviou o link dos vídeos para várias
pessoas, nas redes sociais instagram e facebook.

O juiz deixou de substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito, já que não
foram atendidos os requisitos do Código Penal, ainda
mais por ser crime cuja pena supera quatro anos, além
das circunstâncias judiciais não serem favoráveis. No
entanto, deu ao acusado o direito de recorrer da
sentença judicial em liberdade, pela falta de motivos
legais para a sua prisão preventiva. O réu também
deverá pagar as custas do processo.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Em Ação Penal proposta pelo Ministério Público, o
réu foi acusado da prática de dois crimes: registro de
cena de sexo envolvendo adolescente e publicação de
vídeo com cena de sexo explícito ou pornografia
envolvendo criança ou adolescente, conforme os
artigos 240 e 241-A do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA (Lei 8.069/90).

Na sentença, o juiz considerou que o acusado
chantageou a vítima, ameaçando na publicação do
material pornográfico, conforme revelado nas
mensagens enviadas, além das agressões físicas e
psicológicas à vítima, que era perseguida no trajeto de
casa para a escola. E que as consequências do crime
são graves, pois a vítima está totalmente constrangida

e abalada psicologicamente, conforme se verificou em
seu depoimento especial.

O acusado confessou ter filmado e registrado fotos e
vídeos íntimos, mas negou a divulgação do material.
Disse que o seu perfil na rede social foi invadido. No
decorrer do processo, a instrução criminal comprovou
que foi ele que publicou os vídeos íntimos com a
vítima. "As mensagens ameaçadoras por ele enviadas
à vítima em tom de chantagem para não por fim e
reatar o relacionamento são tão deploráveis, que não
merecem reprodução nesta sentença, tamanha é a
repugnância de sua leitura" , enfatiza o juiz sentença.

Site: https://www.blogdomarcosilva.com.br/homem-e-

condenado-por-gravar-e-divulgar-video-intimo-de-

adolescente-em-barra-do-corda/
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COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS -
Gaeco realiza operação em Viana, Cajari e

Matinha
 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (GAECO), juntamente com
as Polícias Civil e Militar do Estado do Maranhão, com
o apoio do Comando Tático Aéreo (CTA), realiza,
nesta sexta-feira, 18, a Operação Descomando nos
municípios de Viana, Cajari e Matinha.

Operação visa o comvate ao tráfico de drogas e outros
crimes

A Operação, deflagrada em face de investigação
realizada pelo Ministério Público do Maranhão, por
meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Viana, constatou a ação orquestrada de grupos
criminosos armados na Comarca de Viana, que
atuavam com objetivo de angariar domínio territorial e
poderio econômico para o desenvolvimento das
atividades criminosas, como tráfico de drogas,
homicídios, uso de armas de fogo, crimes patrimoniais,
entre outros, especialmente durante os anos de 2020
e 2021

Estão sendo cumpridoa 16 mandados de prisão
preventiva e 26 mandados de busca e apreensão em
endereços localizados nas cidades de Viana, Cajari e
Matinha.

Após os procedimentos de praxe, os presos serão
encaminhados para a realização de exames de corpo
de delito e posteriormente direcionados a Unidades
Pr is iona is  do  Es tado  do  Maranhão ,  onde
permanecerão  à  d ispos ição  da  Jus t i ça

Site: https://horaextra.slz.br/2022/03/18/combate-ao-

trafico-de-drogas-gaeco-realiza-operacao-em-viana-

cajari-e-matinha/
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Servidor público é preso e outros quatro são
afastados do cargo por suspeita de lavagem

de dinheiro e fraudes licitatórias em
Imperatriz

 

TV DIFUSORA LESTE / AF. SBT / CAXIAS / MA - BANDEIRA 2. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Júnior Albuquerque

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (GAECO) realizou na
manhã de ontem (17) a Operação Impacto nas
cidades de Imperatriz, Rio de Janeiro (RJ) e São
Miguel (TO). A operação resultou na prisão preventiva
de um servidor público, vinculado a Superintendência
de Limpeza Pública Urbana de Imperatriz, investigado
por suspeita de organização criminosa, lavagem de
dinheiro, falsidades documentais e fraudes licitatórias.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2022/03/18/TVDIFUSORALE

STEAFSBTCAXIASMA-06.38.43-06.43.29-

1647597316.mp4
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Servidor público é preso e outros quatro são
afastados do cargo por suspeita de lavagem

de dinheiro e fraudes licitatórias em
Imperatriz

 

RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - ACORDA MARANHÃO. Sex, 18 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Marcial Lima

O Grupo de Atuação Especial no Combate às
Organizações Criminosas (GAECO) realizou na
manhã de ontem (17) a Operação Impacto nas
cidades de Imperatriz, Rio de Janeiro (RJ) e São
Miguel (TO). A operação resultou na prisão preventiva
de um servidor público, vinculado a Superintendência
de Limpeza Pública Urbana de Imperatriz, investigado
por suspeita de organização criminosa, lavagem de
dinheiro, falsidades documentais e fraudes licitatórias.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2022/03/18/RDIOMIRANTEA

M600SOLUSMA-05.22.18-05.26.43-1647593999.mp3
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