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13 DE JULHO

DIA MUNDIAL DO ROCK
� Qual é a sua trilha musical?
Houve um tempo em que a música era para

ser ouvida com a consciência.
Consciência do outro. Do sofrimento do outro.
Fraternidade. Solidariedade. Irmandade.
Foi no dia 13 de julho de 1985 que ídolos do

�rock and roll� tocaram para os estômagos fa-
mintos da Etiópia (África). 

Fome que dura até hoje.
Com um �show� simultâneo em Londres

(Reino Unido) e na Filadélfia (Estados Unidos) e
também na Austrália e no Japão, o show �Live
Aid� (um feliz duplo sentido: �ajuda ao vivo�)
atingiu pelo menos cem países e cerca de 2 bi-
lhões de pessoas.

Entre os participantes, cantores, músicos e
bandas de minha adolescência e de todas as épo-
cas: The Who, Status Quo, Dire Straits, Led
Zeppelin, Queen, David Bowie, BB King, Mick
Jagger, Sting, Scorpions, U2, Paul McCartney,
Phil Collins, Eric Clapton, Black Sabbath, Tina
Turner, Santana, The Pretenders, Bob Dylan,
Lionel Ritchie...

E lembrando esses nomes, recordo-me dos
muitos mais que eu ouvia nos idos anos 1970/
1980: AC/DC, Bread, ELO (Electric Light Or-
chestra), Black Oak Arkansas (Carvalho Negro
do Arkansas), Uriah Heep, o sinfônico rock do
YES / Genesis / Rick Wakeman, ELP (Emerson
Lake Palmer), UFO, Pink Floyd, Kraftwerk,
Yanni, Jean Michel Jarre, Kitaro, Giorgio Moro-
der, Joahann Timman, Beatles, KC and the
Sunshine Band, Jeff Beck (e outros �monstros�
da guitarra: Eric Clapton, Lou Van Eaton, Santa-
na...), Voyage, Vangelis, The Vamps, Stevie
Wonder, Janis Joplin, Nazareth...

E ainda Chicago, Bruce Springsteen, Carpen-
ters, Barrabas, Automat, Aretha Franklin, An-
thony Philips, Andreas Vollenweider, Alice Coo-
per, The Peppers, Isaac Hayes, Iron Maiden,
Passport, Alan Parson�s Project, Gary Glitter,
Grand Funk Railroad, Harry Nilson, Eurythmics,
Simply Red, Frank Sinatra, Men At Work, Ruby
Winters, Scorpions, Simon and Garfunkel, Is-
rael Sings, Mercedes Sosa, Willie Nelson, Rush,
Rick Wakeman, The Moody Blues, The Monke-
es, Munich Machine, Ravi Shankar, Marillion,
Larry Coryell, Creedence Clearwater Revival,
Yazoo, Frank Zappa, Supertramp, The Concept,
Commodores, Green on Red, Deep Purple e
muito, muito mais...

Claro que havia muita MPB. Do �A� do �Aber-

tura� ao �Z� dos Zés Geraldo e Ramalho. E o
�rock� do Terço, da Casa Encantada, Casa das
Máquinas, Joelho de Porco, Rita Lee e muito,
muito mais...

Esse povo todo não está somente nas lem-
branças ou na memória. Todos estão em discos
LP (vinil) e CD e DVD ou �Blu-ray�, que guar-
do com zelo e os reescuto em conservado toca-
discos e no �player� dos discos digitais. 

Como se lê, não faço nenhuma objeção aos
CDs / DVDs / Blu-rays nem aos músicos clás-
sicos, do �A� do italiano Albinoni ao �Z� do tche-
co Zelenka (coincidência: tanto Albinoni quanto
Zelenka eram elogiados por Johann Sebastian
Bach).

Clássica, erudita, popular, folclórica, sacra,
a música é a trilha sonora da História humana e
da história de cada um de nós.

Qual é a sua trilha musical?

* * *
Falando em Música (�rock� é música), não

há como não reiterar registros de músicos mais
pertos de nós, seja pela espacialidade, seja pela
brasilidade/regionalidade. Embora sejam músi-
cos de um modo, digamos, mais brasílico, eles
também têm suas referências rockeiras.

São artistas (compositores, instrumentistas,
cantores) da música imperatrizense, tocantina,
maranhense e nordestina.

Conheço muitos deles e conheço um pouco
mais de seus trabalhos, em especial as produ-
ções mais antigas, que coleciono. Já escrevi tex-
tos sobre alguns desses músicos, compositores
e intérpretes, e diversos deles  � e suas produ-
ções, os discos �  foram descritos e documen-
tados na �Enciclopédia de Imperatriz�, que es-
crevi, lançada no primeiro semestre de 2003,
nos ecos dos 150 anos de Imperatriz.

E referindo-me só às obras gravadas que te-
nho (em DVD, CD, LP, K-7, compacto duplo e
simples), estão trabalhos e primeiros discos do
Neném Bragança (falecido em 15 de janeiro de
2015) e outras produções �antigas� da �rapazia-
da�, como, por exemplo:

Wilson Zara (meu ex-colega de faculdade),
Erasmo Dibell, Henrique Guimarães (competente;
um dia será [re]descoberto...), Clauber Martins,
Zeca Tocantins, Washington Brasil,...

...Lourival Tavares (parceiro de composições,
uma delas � �Cenas � gravadas no seu disco
�Lobo da Lua�), Luís Carlos Dias (meu apoia-
dor e general de campanha), o (ins)piradíssimo
e �fissurado� Chiquinho França (sobre quem es-
crevi textos e para quem agradeci a espontânea
colaboração com belíssimo �blue� que compôs
para campanha eleitoral minha),...

...meu colega e amigo Gildomar Marinho,
Deive Campos, Lena Garcia, Olívia Heringer,
Canta Imperatriz (CD), Carlinhos Veloz (a quem
entreguei título de �Cidadão de Imperatriz�, por
minha indicação e pelo que representa sua mú-
sica �Imperador Tocantins�, hino não oficial de
Imperatriz), Chico Brawn (que levava adiante
projeto de formação musical para crianças; fa-
leceu neste ano de 2021), Nani Vieira (Ernanes
Vieira), VieiraDK6, Dumar Bosa, Elcias, Franck
Seixas, Genésio Tocantins, Itamar Dias Fernan-
des, Adrianna Dias,...

...Dona Francisca do Lindô e da Mangaba
(caxiense como eu; conversava com ela em sua
residência no bairro Santa Inês, de Imperatriz;
falecida em 5 de junho de 2017), Zuza e seu
sax, Paulo Pirata (ou Paulo Maranhão), Ostér-
nio, Josean Amaury, Ires, Lídia, Gerson Alves,
Ed Millson, Diogo Rodrigues, Ageu Santos, Adri-
ana e suas Adrenalinas, Marcelino, Samya,
Cleyton Alves, Alcides, Flor de Maria, Cia. Cris-
tã de Fátima (Cocrifá), Victor Cruz, Lídia,...

...César & Matheus, Suzanna, Jandel & Jor-

dão, Ray & Roger, Plebeu & Nativo, Acássio
Reis, Rael & Ricardo, Grupo Celebr�Art, Banda
Baetz, Júlio Nascimento, Fruta Mel, Pollyana,
Valdenice, Elizeth Gomes, Chirley Camargo,
Conexão Explosão, Cristo Melquíades, Luciano
Guimarães & Banda, Marcos Villar, Forró Doce
Paixão, Furacão Brasil, Galego & Adriano, Be-
nerval Silva, Elissâmya, Elson Santos,...

..Raimundo Soldado, Paulinho dos Teclados,
Pedrinho dos Teclados, Sandez, Raimundo Pau-
lino e os Conscientes do Forró, Ray Douglas,
Henrique Braga, Paulinho, Arão Filho, Wilson
Júnior & Luciano, entre outros.

Documentei exaustivamente quase todos eles
na �Enciclopédia de Imperatriz�, que escrevi,
lançada em março de 2003.

Não esquecer as obras e outros autores ma-
ranhenses como Josias Sobrinho (tenho quase
todos seus CDs, com dedicatória e tudo), �Ar-
rebentação da Ilha�, Beto Pereira, Boizinho Bar-
rica, Bumba-boi de Morros, Chico Saldanha,
Cláudio Valente e Sérgio Habibe, Coral do Mara-
nhão, Gerude, Hermógenes Som Pop, �Pedra
de Cantaria�, Tribo de Jah, Tutuca, Ubiratan
Sousa e Souza Neto.

De Minas Gerais, Rubinho do Vale.
De São Paulo, Ângelo Alves.
Do Pará, Wada Paz.
Em Fortaleza (CE), �entrosei-me� com o pes-

soal da música popular cearense. Gente do nai-
pe de Calé Alencar (abraço, amigo!), Pingo de
Fortaleza, Acauã, Edmar Gonçalves (além de mú-
sico, excepcional artista plástico/pintor; é pri-
mo do Calé Alencar), Augusto Bonequeiro, Lú-
cia Menezes, Abdoral Jamacaru, Adauto Olivei-
ra, Alcântara, André & Cristina, Bernardo Neto,
Cacau, Cego Oliveira, Cleivan Paiva, Jabuti,
Manassés, Patativa do Assaré, Ricardo Augus-
to, Ronaldo Lopes & Banda Oficina, Talis Ri-
beiro, Tom Canhoto, e outros... (Calé, como está
esse povo todo?).

Fiz textos sobre Chiquinho França, Luís Car-
los Dias, Zeca Tocantins, Lourival Tavares (que
gravou duas músicas minhas e dele)... Também
escrevi sobre o Luís Brasília (falecido em 14 de
fevereiro de 2011), jornalista e produtor cultu-
ral, criador do programa de TV �ArteNativa�
(Mirante/Rede Globo), que divulgou ou lançou
diversos nomes e obras.

Também ouço e aplaudo excelências musi-
cais como Heury Ferr (violão), Humberto San-
tos e Junior Schubbert (violino), excepcionais
nos instrumentos que tocam com mestria e
Maestria.

Em minha terra natal, Caxias, Chico Belezza
Beleza, Naum, Roger Maranhão, Jorge Bastiani,
Antônio Cruz (falecido em 2020), Hilter (vio-
lão) e tantos outros são referência e orgulho
caxiense, que nem José Salgado Maranhão, le-
trista de nome e nomeada, residente no Rio de
Janeiro (RJ), com suas produções já gravadas
por diversas grandes estrelas da MPB.

*Os artistas da música acima são de variada
flora, florada e floração. Todos os gêneros de
composição. Da MPB ao �gospel�, do compro-
misso com a raiz que se finca na terra ao pólen
que se espalha e se espraia pelos ares, mares,
lares e outros lugares de muitos cantares. (ED-
MILSON SANCHES)

Divulgação

O dia traz muito
trabalho e um
reequilíbrio, fa-
vorecendo as re-

lações de trabalho e de amor. Pode
acontecer troca de favores. Existe
algum jogo de interesse acontecen-
do, então se certifique de que as tro-
cas são justas e de que você não vai
ficar devendo nada para ninguém.
Exerça mais a generosidade.

O dia pode trazer
um poder pesso-
al grande e você
pode gerar mu-

danças grandes na sua vida, mas
lembre-se de que essas mudanças
vão causar impacto direto na vida
das pessoas que ama e/ou com quem
convive. O dia também pode trazer
uma energia de excesso e distração.
Tome cuidado com essa tendência,
que vai te levar a perder tempo.

O dia traz muito
trabalho, mas é
importante ter
iniciativa para se

sobressair ou conquistar. Evite a
passividade e a timidez. Além dis-
so, mantenha seus pés no chão, o
foco e a objetividade para conseguir
avançar, produzir e resolver proble-
mas. Evite o vitimismo e recupere
suas forças.

O dia traz sorte e
abundância, e
isso pode vir por
meio das suas re-

lações ou do seu merecimento mes-
mo. Mantenha sua fé, porque a maré
pode trazer benefícios. Apenas tome
cuidado com os excessos e não fi-
que deslumbrado com as benesses.
Seja mais desapegado, senão pode
acontecer o oposto: algum prejuízo
financeiro ou perdas.

O dia pode trazer
preocupações,
por isso é impor-
tante esvaziar

um pouco a mente e deixar as coisas
fluírem. É importante equilibrar pen-
samento e ação, senão você tende a
pensar demais e, no final, acaba não
fazendo nada efetivo.

O dia traz mudan-
ças súbitas ou
obstáculos que
exigirão de você

uma postura de adaptação, mas isso
não quer dizer que você não vá se
irritar, portanto mantenha a calma,
senão isso pode ser ruim para as suas
relações, nas quais você tende a des-
contar suas frustrações.

O dia te desafia a
encarar seus me-
dos e a reprogra-
mar sua mente,

porque o único desafio que você pode
ter é a sua própria mente sabotando
seus planos e relacionamentos. Bus-
que perceber o que anda pensando e
sentindo e perceba como a sua visão
anda estreita.

O dia pode trazer
uma necessidade
de repensar e
simplificar. Pode

ser o momento ideal de celebrar suas
pequenas vitórias e não se cobrar tan-
to. Busque ver o lado mais mágico e
bom da vida. Quanto menos esperar
dos outros, melhor será e menos frus-
tração terá. Faça por si e mantenha
a leveza.

O seu dia tende a
ser mais tranqui-
lo e você sente
mais calma para

resolver os problemas que surgirem.
É um dia de vitória e alguma facilida-
de. Seu bem-estar tende a ser o foco
e, dessa forma, sua saúde fica po-
tencializada. É um dia feliz, com re-
alização de desejos ou boas trocas
afetivas.

O dia pode trazer
muita conexão
com as pessoas,
mas de uma for-

ma mais mental, então as relações
de trabalho estão potencializadas,
saiba relaxar um pouco e não ficar
levando tudo tão a serio. O foco pre-
cisa ser o seu bem-estar e a sua saú-
de, então aproveite a energia e faça
algo a mais por si mesmo.

Hoje o dia pede
que você abando-
ne algo que não
está fluindo ou

está trazendo problemas: algum há-
bito, projeto ou relação. Não tenha
medo de desapegar e seguir rumo ao
novo, seja lá qual for. Existe a neces-
sidade de uma limpeza mental de
ideias rígidas ou obsessivas. Foque
mais no seu lado emocional e saiba
que tudo tem começo, meio e fim.

O dia pede mais
gratidão e equilí-
brio, portanto nem
tanta ambição,

nem tanta satisfação. Saiba olhar
para tudo que tem, mas não fique es-
tagnado. O dia traz mais calma e paz,
mas ideias novas precisam ser colo-
cadas em prática, então busque se-
mear o novo.
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Geral

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa

Pós-Graduação Acupuntura
Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

- Auxiliar de Depósito
- ensino médio + CNH B
- Tapeceiro
- Churrasqueiro
- Costureira
- Babá
- Vendedor Externo
- Supervisor de Vendas Externas
- Copeiro
- Operador de Empilhadeiras
- Técnico em Edificações
- Vendedor Interno
- Cozinheiro
- Estoquista
- Vaqueiro - que saiba tirar leite
- Consultor de Vendas
- Auxiliar de Mecânico.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a

referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua
Maranhão n° 538, Centro, esquina

com a Rua Luís Domingues.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

CNPJ: 01.598.547/0001-01

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022

A Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA, com sede na Av. Prin-
cipal, s/n, Centro, Ribamar Fiquene � MA, através da Comissão Perma-
nente de Licitação, instituída pela portaria n° 142/2022 de 06 de janeiro de
2022, torna público que, com base na Lei. nº. 8.666/93, Lei Complementar
n° 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 14:00hs
(quatorze horas) do dia 29 de julho de 2022, a licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contra-
tação de Empresa especializada para reforma e ampliação da
Escola Municipal Pedro Cardoso na Zona Rural do Município de
Ribamar Fiquene � MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 12:00hs
(doze horas) ás 18:00hs (dezoito horas), onde poderão ser consultados
gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$
30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através de Documentação de
Arrecadação Municipal � DAM, no site: http://ribamarfiquene.ma.gov.br.
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone: (99)
3586-1117 � Email: cpl@ribamarfiquene.ma.gov.br.

Ribamar Fiquene (MA), 12 de julho de 2022.

JESSICA FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da CPL.

(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486

Salão com capacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

Na manhã desta quarta-
feira (13), aproximadamente
360 agentes da Polícia Rodo-
viária Federal, Polícia Militar,
Polícia Civil e Polícia Cientí-
fica de Santa Catarina cum-
priram 26 mandados de pri-
são e 60 de busca e apreen-
são em 11 cidades do estado.
A força-tarefa desarticula
organização criminosa espe-
cializada em furto e clonagem
de carros de luxo.

As equipes estiveram em
endereços residenciais e co-
merciais. Foram apreendidos
veículos, documentos, dinhei-
ro em espécie, duas armas,
peças automotivas e pequena
quantidade de drogas.

A PRF mobilizou 100 poli-
ciais e trinta viaturas para esta
operação, batizada de �60 Se-
gundos�. O nome faz referên-
cia a um filme sobre ladrões
de carros, que realizavam fur-
tos sob encomenda. Não por
coincidência, o esquema pra-
ticado pela quadrilha era se-
melhante: em muitos casos, os
modelos de carros eram en-
comendados previamente.

A quadrilha atuava princi-
palmente entre Itapema e

Operação 60 Segundos: quadrilha
roubava carros de luxo por �encomenda�

Ladrões levavam poucos minutos para abrir os veículos e desativar avançados sistemas de segurança

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de

AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos Negó-
cios que precisam de Pronta Solução e cuja Invocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei-
me nesta Hora de Aflição e Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso
Senhor JESUS CRISTO! Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo
dos Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenida-
de. Atendei ao meu pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas
Difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha
Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranqüilida-
de. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.
Muito Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um milheiro desta oração,

para propagar os benefícios do grande Santo Expedito. Mande você também
publicar imediatamente após o pedido.

Balneário Camboriú. Por se-
rem cidades com grande pre-
sença de turistas, caminhone-
tes e SUVs de elevado valor
costumam estacionar nas
ruas, já que nem sempre há
vagas suficientes nas gara-
gens. Os criminosos se apro-
veitavam deste fato para agir.
Em poucos minutos, abriam
os veículos, desativavam os
sistemas de segurança e con-
seguiam fugir.

O destino dos automóveis
era o desmonte ou a clona-
gem. As peças importadas,
vendidas individualmente, ren-
diam altas somas para a or-
ganização criminosa. E os clo-
nes eram vendidos como veí-
culos legalizados para com-
pradores de diversos estados.

Em 2020, policiais militares
e rodoviários federais perce-
beram a frequência do furto
de caminhonetes de luxo. Há
um ano, foram iniciadas as in-
vestigações que culminaram
na operação de hoje.

Os mandados de prisão e
de busca e apreensão, expe-
didos pela Vara Criminal de
Blumenau, foram cumpridos
em Barra Velha, Penha, Ilho-

ta, Balneário Camboriú, São
José, Palhoça, Florianópolis,
Blumenau, Santo Amaro da
Imperatriz, Águas Mornas e
Otacílio Costa.

As ações foram coordena-
das pelo GAECO, união de
forças que integra Ministério

Público, Polícias Militar, Civil,
Rodoviária Federal e Penal,
pela Receita Estadual e Cor-
po de Bombeiros Militar. O
GAECO tem como finalidade
a identificação, prevenção e
repressão às organizações cri-
minosas. (Fonte: PRF)

Divulgação/PRF

Natal/RN - A Polícia Fe-
deral deflagrou na manhã des-
ta quarta-feira, 13, a Opera-
ção Maritimum visando desar-
ticular organização criminosa
especializada no tráfico inter-
nacional de drogas e lavagem
de dinheiro que atuava nos
terminais portuários do Nor-
deste e Sudeste, principal-
mente, tendo como bases as
regiões de Natal/RN, Salva-
dor/BA e Baixada Santista.

Cerca de 350 policiais fe-
derais, 20 policiais do Batalhão
de Operações Especiais da
Polícia Militar do Rio Grande
do Norte (BOPE-PM/RN) e
8 policiais penais do RN es-
tão cumprindo 46 mandados de
prisão preventiva e 90 man-
dados de busca e apreensão
expedidos pela 2ª Vara Crimi-
nal da Justiça Federal/RN nos

PF mira organização criminosa especializada
no tráfico internacional de drogas

estados do Rio Grande do
Norte, São Paulo, Bahia, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Ce-
ará e Pará. Na operação, a PF
também conta com apoio do
Instituto Técnico-Científico de
Perícia (ITEP/RN).

Durante as investigações,
iniciadas no final de 2021, foi

identificado um grupo logístico
responsável pelo transporte e
armazenamento da droga
oriunda da fronteira do Brasil
com os países produtores e, em
seguida, realizada a �contami-
nação� de contêineres, ou seja,
introduziam entorpecentes nas
cargas de frutas e outras mer-

cadorias que teriam como des-
tino os portos da Europa.

Durante o transcorrer do
Inquérito Policial foram reali-
zadas apreensões de drogas
nos Portos de Santos/SP, Sal-
vador/BA, Natal/RN, Fortale-
za/CE e Barcarena/PA, além
da interceptação de cargas
nos países europeus de desti-
no (Bélgica, França e Países
Baixos), totalizando cerca de
8 toneladas de cocaína apre-
endidas durante o curso da
investigação.

A Polícia Federal também
identificou que três dos maio-
res traficantes em atividade no
Brasil eram os destinatários
dessa droga no exterior, um
deles preso recentemente na
Hungria.

Além dos integrantes do
núcleo operacional da quadri-
lha, diversas pessoas físicas e
empresas foram utilizadas
para lavar o dinheiro do cri-
me, ocultando e dissimulando
a origem dos valores ilícitos
com o objetivo de criar uma
rede estruturada de tráfico in-
ternacional de drogas por in-
termédio da exportação de
mercadorias. Nesse ponto, foi
deferido o bloqueio do valor de
R$ 169,6 milhões nas contas
bancárias dos investigados.

Os presos nesta operação
estão sendo encaminhados para
as sedes da Polícia Federal no
Rio Grande do Norte, São Pau-
lo, Bahia, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Ceará e Pará, e res-
ponderão na medida das suas
participações, pelos crimes de
integrar organização crimino-
sa (art. 2º da Lei nº 12.850/
2013); tráfico internacional de
drogas (art. 33, caput c/c 40,
inciso I, da Lei 11.343/2006) e
lavagem de dinheiro (art. 1º da
Lei 9.613/1988), dentre outros
em apuração.

O nome da Operação �Ma-
ritimum� é uma alusão ao
modus operandi da organiza-
ção criminosa que utilizava o
transporte marítimo para ex-
portar a cocaína aos portos
europeus. (Comunicação
Social da Polícia Federal no
Rio Grande do Norte)

Divulgação/PF
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