MEGA OPERAÇÃO DO GAECO NA CIDADE DE LAGO
DO JUNCO APONTA IRREGULARIDADES NO USO DE
QUASE R$ 20 MILHÕES
Publicado em 17 de dezembro de 2021 por Minuto Barra

A operação ocorreu em outros cinco municípios do Maranhão. O ex-prefeito de Lago do Junco,
Osmar Fonseca dos Santos, na mira das investigações e da operação policial por ordem da Justiça.
Categoria: Investigação
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O Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério
Público do Maranhão realiza, na manhã desta sexta-feira, 17, a Operação Grinch, com apoio da
Polícia Civil do Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (Seccor).
Cerca de 15 mandados de Busca e Apreensão foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Lago da
Pedra e estão sendo cumpridos em seis municípios do Maranhão (São Luís, São José de Ribamar,
Lago do Junco, Lago da Pedra, Coroatá e Bom Jesus das Selvas).
Participam da operação 13 equipes da Polícia Civil, além de promotores de justiça e servidores do
Gaeco integrantes dos núcleos de São Luís, Imperatriz e Timon, bem como promotores de justiça
das Comarcas de Buriticupu e Olho D’Água das Cunhãs.
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INVESTIGAÇÃO
A Operação Grinch é resultado do Procedimento Investigatório Criminal nº 050323-750/2021,
instaurado no âmbito do Gaeco em 2021, para apurar possíveis fraudes em processos licitatórios
para contratação das empresas J Campos Empreendimentos LTDA, WL Empreendimentos e
Locações LTDA, Marilou Construções LTDA e F P da Silva EIRELI no município maranhense de Lago
do Junco entre os anos de 2014 a 2020, durante a gestão do ex-prefeito Osmar Fonseca dos Santos.
Nesse período foi movimentado o montante de R$ 17.999,493,60, originado de contratos
administrativos pactuados entre as empresas investigadas e a Prefeitura de Lago do Junco.
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ORIGEM DO NOME
A Operação Grinch recebeu esse nome em alusão ao filme “O Grinch”, que se passa no período
natalino, em uma cidade governada pelo prefeito corrupto Augustus. Não é possível negar a
maldade que está dentro do Grinch, oprimido pelas ações de Augustus. Dessa forma, o prefeito
Augustus é a personificação dos maiores defeitos da sociedade: ele é a cobiça, o preconceito, a
exclusão e a corrupção.
O perfeito Augustus é o verdadeiro vilão e, no presente contexto, o Grinch representa a sociedade
negligenciada pelo poder público municipal corrupto, que, por meio de contratos fraudulentos,
desassistiu a comunidade.
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