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Responsável por página no Facebook tem equipamento 
apreendido e presta depoimento na polícia

Na Capital, Operação 
Eleições Limpas 
cumpre mandados de 
busca e apreensão

Marinalva Nota 10 quer ser 
vereadora e valorizar as pessoas Ação da PF investiga irregularidades em 

licitações na Prefeitura de Corumbá

O caso foi registrado na 
1ª Delegacia de Polícia, 

a cargo do delegado  
Mikaill Gouveia
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Andrea Cruz

Com objetivo de frear a dis-
seminação de fake news nas 
eleições deste ano, a Polícia 
Civil, por intermédio da 1ª De-
legacia de Polícia de Campo 
Grande, iniciou a primeira fase 
da Operação Eleições Limpas 
na manhã de ontem (6). Foram 
cumpridos mandados de busca 
e apreensão e o administrador 
da página do Facebook “Nas 
Ruas de CG”, R.P., de 28 anos, foi 
ouvido e depois liberado.

Conforme informado pela 
Polícia Civil, os mandados de 
busca foram cumpridos em dois 
endereços de pessoas ligadas à 
página, que estaria sendo utili-
zada na propagação e difusão 
de notícias falsas, inclusive 
envolvendo políticos com man-
datos, como deputados federais 
por Mato Grosso do Sul.

O inquérito policial em trâ-
mite está sob a responsabili-
dade do delegado adjunto da 
1ª Delegacia de Polícia, Mikaill 
Gouveia. No local, os policiais 
apreenderam um notebook, 
celulares, chips e cartões de 
memória, utilizados na prática 
dos supostos crimes. O suspeito, 
que afirmou ser o responsável 

pela página e pelos conteúdos 
nela inseridos, é investigado por 
postagem em que cita que depu-
tados federais teriam partici-
pado de suposta votação sobre 
recursos para tratamento da 
COVID-19. Porém o delegado 
citou que a tal votação sequer 
ocorreu e que existia informa-
ções de que o suspeito estaria 
fazendo serviços para um par-
tido há alguns meses.

A Polícia Civil esclarece que 
estará atenta a tudo que é pos-
tado nas redes sociais, visando 
à lisura do pleito. O delegado 
Mikaill Gouveia disse que no 
decorrer das semanas outras 
operações podem ocorrer 
e que atos que caracterizam 
fake news nas redes sociais, 
e que até mesmo de pessoas 
que repassam as informações 
sem verificação em grupos de 
WhatsApp, podem ser punidos 
por infração à lei.

“Tem de verificar as fontes e, 
claro, não é bom repassar quais-
quer informações suspeitas que 
receba em grupos. As fake news 
atrapalham demais a demo-
cracia e os casos se intensi-
ficam em período eleitoral. Não 
é querendo proteger candidato 
A ou B ou tolher o direito de 

Andrea Cruz

Nas Eleições de 2020, o 
recebimento de denúncias 
sobre irregularidades na 
propaganda eleitoral será 
por meio do aplicativo 
Pardal. O sistema foi dis-
ponibilizado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
e está em funcionamento 
desde 27 de setembro.

O aplicativo é de uso 
gratuito e está disponível 
nas lojas virtuais de 
aplicativos Google Play e 

Apple Store para uso em 
dispositivos móveis. O ob-
jetivo principal é facilitar 
o trabalho de apuração 
por parte dos Tribunais 
Regionais Eleitorais 
(TREs) e do Ministério 
Público Eleitoral, que 
podem contar com os ci-
dadãos para atuar como 
fiscais da eleição no com-
bate à corrupção eleitoral.

O denunciante pode 
enviar fotos e relatório, 
comentando sobre qual 
irregularidade deve ser 

apurada. Conforme o TSE, 
quando as denúncias 
não forem sobre propa-
ganda, mas sim sobre 
outras irregularidades 
eleitorais, como, por 
exemplo, compra de voto, 
doações e gastos eleito-
rais, condutas vedadas 
aos agentes públicos em 
campanha, crimes elei-
torais, entre outros, elas 
devem ser encaminhadas 
diretamente ao Ministério 
Público, de cada unidade 
da Federação.

Mariana Moreira

Cinquenta policiais fe-
derais deflagraram ontem 
(6) a Operação Offset, que 
apura irregularidades em 
licitações realizadas pela 
Prefeitura de Corumbá. 
Entre os alvos na cidade 
fronteiriça, estão servi-
dores públicos, empresá-
rios, o irmão do prefeito 
Marcelo Iunes (PSDB), 
Márcio Iunes, o secretário 
municipal Ricardo Campos 
Ametlla, e Edson Panes de 
Oliveira Filho, ex-secretário 
de Segurança Pública. 

De acordo com a Po-
lícia Federal, foram cum-
pridos 12 mandados de 
busca e apreensão, sete 
em Corumbá e cinco em 
Campo Grande. Para a in-
vestigação, Márcio seria 
o operador do esquema 
de fraudes em licitações 
e desvio de dinheiro pú-
blico envolvendo empresas 
da Capital. 

Márcio Iunes foi exone-
rado há uma semana do 
cargo que ocupava na Segov 
(Secretaria de Estado de 
Governo e Gestão Estra-
tégica de MS), conforme 
publicação do DOE (Diário 
Oficial Eletrônico). A Po-
lícia Federal confirmou que 
houve apreensão de mais 
de R$ 50 mil em espécie. 

Ao todo 62 policiais foram 
envolvidos na operação, 
sem participação de outros 
órgãos. Além disso, durante 
a operação, foram apreen-
didos diversos celulares, 
computadores e mídias re-
movíveis. 

A investigação teve início 
após o recebimento de de-
núncias apontando a ocor-
rência sistemática de des-
vios de recursos públicos no 
Poder Executivo municipal. 

A PF apontou que as 
irregularidades seriam de-
correntes de contratos de 
prestação de serviços entre 
a Prefeitura de Corumbá 
e uma empresa de enge-
nharia sediada em Campo 
Grande. O dinheiro des-
viado seria direcionado aos 
servidores e empresários 
envolvidos. 

As investigações também 
indicaram que parte da 
verba destinada ao pa-
gamento dos contratos é 
proveniente de repasse de 
recursos federais. Segundo 
a Polícia Federal, o nome 
da operação faz alusão à 
conhecida técnica de im-
pressão, a principal área 
de atividade econômica re-
gistrado no CNPJ (Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurí-
dica) de uma das empresas 
investigadas. Ninguém 
foi preso. 

Rafael Belo

Marinalva Pereira, conhe-
cida como “Marinalva Nota 
10”, do Democratas (DEM), 
atua para ajudar as pessoas a 
conhecerem e terem seus di-
reitos obtidos. Gratuitamente 
aconselha, indica e ajuda. 
Nesta “pegada” decidiu en-
trar para a política. Ela quer 
ser vereadora para resolver 
as situações das pessoas. Ma-
rinalva faz coisas fora que po-
deria fazer mais como eleita. 
Ela conta que conseguiu duas 
delegacias para atenderem e 
atuar contra qualquer tipo 
de intolerância e é autora do 
projeto que virou a coorde-
nadoria de igualdade racial. 

Aos 60 anos, formada em 
Direito, pós-graduada em 
Direito Criminal, colunista, 
apresentadora de TV, radia-
lista e diretora da Rádio FM 
Cidade Morena, Marinalva 

trabalhou na Band, foi uma 
das primeiras a ter um pro-
grama na TV de O Estado 
MS e hoje quer fazer mais. 
Ela levanta as bandeiras da 
igualdade racial, de qualquer 
intolerância, da proteção e 
da mulher. Ela acredita que 
a Lei Maria da Penha pre-
cisa de ajustes. Marinalva 
também vai levar o Direito 
para as pessoas o conhe-
cerem e o exercerem. 

“Sou uma mulher batalha-
dora, guerreira e já sofri pela 
minha situação social. Fui 
atrás, tenho hoje programa 
de rádio e TV. Todos os anos 
tenho um projeto para todas 
as classes sociais para home-
nagear com o Cidadão Nota 
10. É para pessoas que fazem 
a diferença. Quando você está 
co ma autoestima elevada, 
você faz qualquer coisa. Meu 
grande sonho é valorizar as 
pessoas”, finalizou.

expressar a opinião. A ideia 
é que a eleição seja limpa e 
que haja transparência. Esse 
tipo de coisa fica ruim para 
todo mundo. Uma mentira 
detona a vida das pessoas em 
questão de minutos. Vamos 
tentar acompanhar na veloci-
dade deles e responsabilizar 
as pessoas que ficam disse-
minando essas notícias em 
grupos”, explicou.

R.P. é conhecido em 
Campo Grande por parti-
cipação em manifestações 
políticas na Câmara Muni-
cipal. Ao fim da tarde de 
ontem, o jovem gravou vídeo 
na página do “Nas Ruas de 
CG” onde comentou sobre a 
ação da polícia e disse que 
houve invasão em sua casa. 
Ele chorou afirmando que é 
pessoa humilde e não tem 
mais notebook e celular para 
trabalhar. Ele questionou a 
operação e negou que houve 
disseminação de fake news. 
“Eu estou chateado porque 
é um post e não tem sentido 
nenhum. A investigação não 
tem sentido nenhum. Não 
tem fake news! É uma supo-
sição. É simples e bizarro”, 
disse em trecho do vídeo. 

Nilson Figueiredo

Divulgação/PF

Pardal é o app que pode ser usado como 
canal de denúncias da Justiça Eleitoral

Policiais federais 
cumpriram 12 
mandados de busca e 
apreensão, sendo 7 em 
Corumbá e 5 na Capital

Formada em Direito, 
Marinalva Nota 10 
espera, sendo eleita, 
poder resolver a 
situação das pessoas


