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Prefeito é indiciado por furto
de madeira em terras indígenas

Josimar Cunha Rodrigues, do município de Maranhãozinho, e mais 10 pessoas foram apontados pela Polícia
Federal como integrantes de uma quadrilha que controlava a extração, venda e o transporte irregular de madeira
Diego Chages

Saulo Maclean
Da editoria de Polícia

Seis foram indiciados na
primeira fase da operação

O

prefeito do município de
Maranhãozinho, Josimar
Cunha Rodrigues (PR),
está entre as 11 pessoas indiciadas
por participação no esquema de
extração irregular de madeira em
terras indígenas. O resultado das
investigações foi divulgado ontem
pelo delegado Alexandre Lucena,
titular da Delegacia Regional de
Combate ao Crime Organizado
(DRCCO), da Polícia Federal no
Maranhão. O delegado comandou a Operação Copii, realizada
em setembro na região do litoral
do estado para reprimir a prática
de extração irregular de madeira.
"Identificamos 11 integrantes
da quadrilha responsável por instalar uma espécie de cancela, para
controlar a entrada e saída de
caminhões credenciados indevidamente pela própria Prefeitura
para transportar madeira da reserva indígena. Entre eles, estão servidores municipais, policiais militares e o próprio gestor da cidade
de Maranhãozinho. Juntos, os indiciados faturavam em torno de
R$ 3 mil por dia, o equivalente a
quase R$ 100 mil por mês com o
crime", explicou Lucena.
De acordo com o chefe da
DRCCO, os investigados vão res-

À frente de parte da execução da
Operação Copii esteve o delegado
Humberto Evangelista, da Delegacia
de Crimes Ambientais e Patrimônio
(DCAP) da PF. Na primeira fase dos
trabalhos de investigação, seis pessoas foram identificadas e indiciadas
pela extração irregular de madeira
da reserva indígena.

Mais
Na Operação Copii, foram empregados 34 policiais federais, que deram
cumprimento a sete mandados de busca e apreensão nos dois municípios
investigados. A ação policial foi batizada assim por significar "cupim", no
original da palavra em tupi-guarani, em virtude de o inseto ser considerado uma praga perigosa que ataca a madeira e outros produtos agrícolas.
Delegado Alexandre Lucena explica detalhes da operação que desarticulou quadrilha que extraía madeira

ponder pelos crimes de corrupção passiva, concussão (exigir dinheiro), prevaricação (praticado por funcionário público
contra a Administração Pública),
peculato (praticado por servidor
público), e formação de quadrilha. "Até agora, o estrago
maior foi o ambiental, porém,
contabilizamos mais de R$ 30

milhões em bens adquiridos pelo bando, por meio do dinheiro
ilícito", acrescentou o delegado
da PF, em entrevista coletiva.
Esquema - Ainda segundo a PF,
a investigação teve início com a
Operação Arco de Fogo, realizada em 2011, após denúncia de
desmatamento na reserva indí-

Preso no Ceará suspeito de
mandar matar ciganos no MA
Chacina ocorreu em
outubro, em Bacabal,
quando três pessoas
foram mortas a tiros
Policiais civis do Maranhão e
Ceará prenderam, na quarta-feira
(19), na cidade de Fortaleza (CE),
o empresário Marlos Tércio Pinheiro Leite, de 32 anos, que segundo a Secretaria de Segurança
Pública (SSP) do Maranhão, é suspeito de ser o mandante da chacina que vitimou, em outubro, três
ciganos da mesma família, na
cidade de Bacabal.
Marlos Tércio Leite foi preso

Em setembro, os investigadores federais apreenderam com os suspeitos fardamentos com a identificação da Guarda Municipal local, duas correntes, um
caminhão e 10 cones, utilizados para
controlar o fluxo dos veículos. Também
foram recolhidos 12 tíquetes, um revólver calibre 38, facões e uma espingarda de fabricação caseira.

em cumprimento a uma ordem
judicial, expedida pela Comarca
Criminal de São Luís. A operação
que resultou na prisão do empresário foi coordenada pelo delegado Roberto Larrat, da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), que já investiga outros crimes supostamente praticados pelo suspeito.
"Trocamos informações com
a polícia cearense e conseguimos
localizar o suspeito. Além dos
homicídios, cujas vítimas foram
os ciganos maranhenses, que ficou conhecido como a 'Chacina
do Pantanal', o empresário já é investigado por crimes como

sequestros e assaltos no estado do
Ceará", revelou o delegado.
O crime pelo qual o empresário
Marlos Tércio Leite é apontado como principal suspeito de ser o
mandante aconteceu no dia 20 de
outubro deste ano, na cidade de
Bacabal. As três vítimas foram
Creuza Alves Feitosa, de 55 anos,
Cícero Romão Batista, de 56 anos,
e sua companheira, Maria Alice
Feitosa dos Santos, de 50 anos.
Os ciganos eram moradores do
bairro Pantanal e foram alvejados
com disparos de arma de fogo na
altura da cabeça e nas costas. O
crime pode ter sido motivado por
vingança.

gena Alto Turiaçu. O crime consistia em cobrar uma taxa para
cada caminhão retirado com
toras de madeira para serem distribuídas a serrarias, sem autorização do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama).
"Ao pagar a taxa, o caminhoneiro recebia um tíquete, que

lhe dava direito a entrar na reserva. Esse controle era feito por militares armados ilegalmente, nos
povoados Centro do Elias e
Quadra 80-1. O dinheiro arrecadado, também sem permissão da Fundação Nacional do Índio (Funai), portanto, não ia para
os cofres públicos, mas direto
para os integrantes dessa quadrilha", disse o delegado.
Na divulgação do resultado da

Morte de eletricista

ação policial, o chefe da DRCCO
revelou que outras investigações
acerca do caso serão estendidas
ao município vizinho de Centro
do Guilherme, cuja prefeita, Maria
Deusdete Lima, a Detinha (PR), é
esposa do gestor de Maranhãozinho. "As investigações já estão
bem adiantadas, e o resultado da
operação não deverá ser diferente
diante dos indícios", completou
o delegado Lucena.

Rápida
Diego Chages

Morreu eletrocutado no início da tarde de ontem, no bairro
Liberdade, em São Luís, o eletricista Abiatar dos Reis Martins, mais
conhecido como Bia, de 45 anos. Segundo a polícia e os próprios
familiares da vítima, ele era usuário de drogas e costumava fazer
instalações clandestinas na rede elétrica para ganhar dinheiro e
assim sustentar o vício. Morador da Rua do Poço, naquela
localidade, Bia sofreu uma descarga elétrica quando estava no alto
de um poste, na porta do Mercado de Todos da Liberdade.

Assassinato
Jaílson Ribeiro Rabelo, de 24
anos, foi encontrado morto
com duas perfurações de
faca no abdômen, na
madrugada de ontem, sobre
uma ponte, no bairro Pão de
Açúcar (área do bairro
Bequimão). A vítima,
segundo a Polícia Militar,
morava na Rua da Paz, no
Angelim, e pode ter sido
assassinada por traficantes
de drogas da localidade.
O corpo foi encontrado por
um grupo de jovens morador
do bairro, que ingeria bebida
alcoólica em um bar próximo.

