PF cumpre cinco mandados da
operação Lava-Jato em Belém
Dono de estaleiro teve documentos e telefone
apreendidos em condomínio de luxo em Belém

celular

A Polícia Federal cumpriu cinco dos seis mandados de busca e
apreensão no Pará dentro da 22ª fase da operação Lava-Jato. Os
mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal
Federal, Teori Zavascki. A operação acontece em sete Estados e
no Distrito Federal desde as primeiras horas da manhã desta
terça-feira (15).
Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na
residência de Marcos Moraes Gueiros, dono do estaleiro Rio
Maguari, localizado na estrada da Maracacuera, em Outeiro.
Foram apreendidos documentos e um telefone celular na
residência do empresário no condomínio Greenville II, no
bairro Parque Verde.
Três mandados eram destinados a pessoas físicas e outros três
a pessoas jurídicas na região metropolitana de Belém. Segundo
a Polícia Federal, o sexto mandado não foi cumprido porque o
endereço do alvo estava incorreto. Batizada de operação
‘Catilinárias’, a investigação tem com alvo principal o
deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
Um delegado da Polícia Federal no Pará informou que o
cumprimento dos mandados no estado foi determinado pelo núcleo
de investigação em Brasília. Segundo o policial, a coordenação
da operação orientou superintendentes, delegados e agentes
envolvidos na ação nos Estados do Pará, São Paulo, Rio de
Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte a
não falar com a imprensa ou dar detalhes sobre empresas e
pessoas físicas alvo dos mandados.
‘Catilinárias’

O ministro Teori Zavascki expediu 53 mandados de busca e
apreensão referentes a sete processos da operação Lava Jato.
Segundo a PF, o objetivo é evitar que os investigados destruam
provas importantes e apreender bens que podem ter sido
adquiridos em decorrência da prática criminosa.
As buscas ocorrem em endereços funcionais, sede de empresas,
escritórios de advocacia e órgãos públicos. Além dos seis
mandados para o Pará, o STF expediu mandados para São Paulo
(15), Rio de Janeiro (14), Pernambuco (4), Alagoas (2), Ceará
(2) e Rio Grande do Norte (1).
A operação foi batizada de ‘Catilinárias’ por conta dos
discursos célebres do cônsul romano Cícero contra o senador
Catilina, que planejava tomar o poder e derrubar o governo
republicano.
Veja abaixo um dos trechos do discurso:
Até quando, Catilina, abusarás
da nossa paciência?
Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós?
A que extremos se há de precipitar a tua desenfreada audácia?
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