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Ilha teve 29 assassinatos neste mês, segundo
SSP

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Qui, 26 de Novembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

São Luís - Um total de 29 pessoas já foram
assassinadas a tiros ou arma branca neste mês,
segundo dados da Secretaria de Segurança Pública
(SSP), uma média de sete assassinatos por semana e
em um intervalo de menos de 72 horas, ocorreram
quatro homicídios na região metropolitana. A maioria
dos casos, segundo a polícia, foi cometido por
faccionados.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2020/11/26/ilha-

teve-29-assassinatos-neste-mes-segundo-ssp/
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Campanha de combate à violência doméstica
é realizada em Imperatriz

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Qui, 26 de Novembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

IMPERATRIZ - A Secretaria Municipal de Políticas
para Mulher (SMPM) e o Centro de Referência de
Atendimento à Mulher (CRAM) deram início, nessa
quarta-feira (25), a uma campanha de Combate à
Violência Contra Mulher, em Imperatriz.

Diversas atividades estão programadas para ocorrer
durante os 15 dias de campanha, entre palestras, roda
de conversa e outras ações. O principal objetivo é
combater a violência doméstica.

Cabe ressaltar que em Imperatriz, somente nos
primeiros oito meses de 2020, 77% das mulheres
atendidas por algum tipo de violência, são pretas e
pardas.

Site:

https://imirante.com/imperatriz/noticias/2020/11/26/camp

anha-de-combate-a-violencia-domestica-e-realizada-em-

imperatriz.shtml
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Ilha teve 29 assassinatos neste mês, segundo
SSP

 

O ESTADO DO MARANHÃO / MA - CIDADES - pág.: 06. Qui, 26 de Novembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Um total de 29 pessoas já foram assassinadas a tiros
ou arma branca neste mês, segundo dados da
Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma média
de sete assassinatos por semana e em um intervalo
de menos de 72 horas, ocorreram quatro homicídios
na região metropolitana. A maioria dos casos, segundo
a polícia, foi cometido por faccionados.

Ainda no começo da tarde de quarta-feira, 25, foi
achado o corpo de Pablo Gabriel Costa da Silva, de 23
anos, em estado avançado de putrefação, em uma
área de matagal, localizado no bairro Vinhais. Os
familiares da vítima encontraram o corpo e acionaram
a polícia.

A irmã do jovem disse, em entrevista à Rádio Mirante
AM, que são moradores do Cruzeiro do Anil, e Pablo
Gabriel estava desaparecido deste a última segunda-
feira, 23.

Neste dia, ele teria se envolvido em um assalto,
ocorrido na Cohama, chegou a ser baleado e correu
em direção ao matagal do Vinhais.

Os militares isolaram a área do crime. Estiveram no
local os peritos do Instituto de Criminalística (Icrim) e a
equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção
a Pessoas (SHPP), coordenada pelo delegado Felipe
Freitas. O corpo da vítima apresentava marca de tiros
e foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no
Bacanga, para ser autopsiado.

Execução Kayk William Gomes, de 27 anos, foi
executado em via pública no Residencial Paraíso
durante a noite terçafeira, 24. Segundo a polícia, a
vítima tinha processo na Justiça, pelos crimes de
homicídio doloso e roubo qualificado, e foi baleado na
cabeça e nos braços. A polícia também informou que
Kayk Gomes estava sentando na calçada e ainda
tentou correr e pediu socorro, mas foi baleado por dois
homens, que fugiram a pé.

Moradores ouviram os tiros, mas não falaram sobre o
assunto com a polícia, com receio de sofrer algum tipo
de represália de faccionados. Há informações que a
vítima participava de um grupo criminosa da região. O
caso é investigado pela SHPP.

Mais ocorrências A polícia informou que Jairo
Henrique Torres de Jesus, de 41 anos, também foi

executado por faccionados.

O crime ocorreu na noite de segundafeira, 23, na Vila
São Sebastião, área do Coroadinho. A vítima estava a
caminho da residência de familiares, quando levou
vários tiros e um deles atingiu a cabeça. Os acusados
fugiram em um veículo, de marca e placas não
identificadas. A Polícia Civil investiga o caso.

Na madrugada do dia 23 foi assassinado a tiros Edson
Carlos Silva Santos, de 18 anos, no bairro Outeiro, em
São José de Ribamar, e, de acordo com a polícia,
cometido por faccionados.

Prisão de homicida Mais um dos acusados de ser o
mandante do assassinato do professor e do
engenheiro agrônomo Marcos Carvalho, identificado
como Fábio Luís Almeida, foi preso ontem, em Viana.
O crime ocorreu no dia 19 de junho deste ano nas
proximidades da residência do pai da vít ima,
localizada na área central dessa cidade.

O caso está sendo investigado pela equipe da
Delegacia Regional de Viana. A polícia informou que
Fábio Almeida foi preso em cumprimento de ordem
judicial e no momento da abordagem estava em uma
lanchonete, em Viana. O detido foi levado para a
delegacia onde prestou esclarecimentos sobre o caso
e, logo após, encaminhado para a unidade prisional.

No dia 2 de setembro foi presa a viúva da vítima,
Celma Menezes Mendes Carvalho, no bairro Apicum.
A polícia informou que ela também é suspeita de ser a
mandante da morte de Marcos Carvalho. A presa foi
ouvida na sede da Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP), na Beira-Mar, e está
custodiada no Complexo Penitenciário de Pedrinhas

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2020/11/26

/
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Promotoria pede cancelamento da festa de
Réveillon em Tutóia

 

BLOG NETO WEBA. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

O aumento de casos de coronavírus e do índice do
Ritmo de Contágio (RT), atualmente em 1.0, no
município de Tutóia, motivou o Ministério Público do
Maranhão a emitir Recomendação nesta quarta-feira,
25, indicando à Prefeitura de Tutóia para cancelar a
festa de Réveillon. O índice de transmissão varia entre
0.7 e 1.2.

O promotor de justiça Fernando José Alves Silva
recomendou que o cancelamento abranja a queima de
fogos e shows com bandas musicais na área da praia
ou fora dela.

No documento, o MPMA solicitou que o Município de
Tutóia d ivulgue amplamente,  nos meios de
comunicação, sobre o cancelamento com o objetivo de
evitar a aglomeração de pessoas no final deste ano.

Foi concedido prazo de cinco dias úteis para que o
Poder Executivo municipal encaminhe à Promotoria de
Justiça documento comprovando as medidas adotadas
sobre o cancelamento.

Além de encaminhar a Recomendação ao prefeito, o
Ministério Público enviou cópia à Secretaria
Municipal de Saúde e à Vigilância Sanitária de Tutóia.

O Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020,
reitera o estado de calamidade pública em todo o
Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento da
Covid-19, estabelecendo as medidas sanitárias e
segmentadas para a contenção da pandemia.

Site: https://www.netoweba.com.br/2020/11/promotoria-

pede-cancelamento-da-festa.html
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PGJ instaura inquérito criminal para
investigar prefeito de Primeira Cruz

 

BLOG NETO FERREIRA. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) instaurou um
inquérito criminal para apurar supostas irregularidades
em processos licitatórios da Prefeitura de Primeira
Cruz.

As investigações estão sob a responsabilidade do
assessor da PGJ, promotor de Justiça Pedro Lino
Silva Curvelo.

Segundo o documento obtido pelo Blog do Neto
Ferreira, o Parquet teve a necessidade de dar
continuidade nas apurações e por isso converteu a
Notícia de Fato nº. 014855-500/2020 em Procedimento
Investigatório Criminal - PIC para apurar supostas
ilegalidades cometidas em processos licitatórios
atribuídas ao prefeito de Primeira Cruz, Ronilson
Araújo Silva, Nilson do Cassó.

O prazo de conclusão das investigações é de 90 dias.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site: http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/11/pgj-

instaura-inquerito-criminal-para-investigar-prefeito-de-

primeira-cruz/
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MPMA recomenda cancelamento da festa de
Réveillon devido a pandemia

 

O PROGRESSO / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

aumento de casos de coronavírus e do índice do
Ritmo de Contágio (RT), atualmente em 1.0, no
município de Tutóia, motivou o Ministério Público do
Ma- A empresa Azul Linhas Aéreas deverá indenizar
em 2 mil reais um passageiro, a título de dano moral.
O motivo?

O cancelamento, sem aviso prévio, de um voo entre
Teresina (PI) e São Luís (MA). De acordo com a ação,
de indenização por danos morais e materiais, a parte
demandante requereu a reparação dos danos em
razão do cancelamento do voo no trecho citado, com
embarque previsto para 09h05, do dia 14 de outubro
do ano passado, mas devido ao cancelamento, o
requerente viajou de transporte rodoviário, arcando
com os custos deste deslocamento, no valor de 179
reais. Reclama o demandante da má prestação do
serviço da empresa, pois sequer informaram o motivo
do cancelamento.

Segue narrando o autor que a companhia se
comprometeu a arcar com o transporte rodoviário, o
que não teria acontecido.

Em contestação a Azul alegou a necessidade de
suspensão do processo, em razão da crise que afeta o
setor aéreo em razão da pandemia do coronavírus. No
caso em questão, afirmou que durante a inspeção
técnica de segurança, realizada antes de cada
decolagem, a equipe da companhia identificou uma
falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo
necessitou ser cancelado. A demandada apresentou
provas de que foi realizado o reembolso do valor pago
pela aquisição das passagens aéreas e alegou que
não existem outros danos materiais.

Afirma a Azul que o fato em si, da forma como
ocorreu, não caracteriza ato ilícito, não havendo que
se falar em dano moral a ser indenizado.

"Há de se promover o julgamento antecipado da
questão, suportado em artigos do Código de Processo
Civil, uma vez que as partes manifestaram na
audiência conciliatória, ser desnecessária a colheita de
provas em audiência de instrução (...) Importa frisar
que o objeto da presente demanda será dirimido no
campo das provas e vale destacar que a inversão do
ônus da prova nas relações consumeristas não
referenda uma regra absoluta, pois, apenas deve ser
observada caso a caso, desde que estejam presentes

os requisitos do artigo 6º do Código de Defesa do
Consumidor", destaca a sentença.

QUEBRA DE CONTRATO A Justiça verificou, em
análise aprofundada do processo, ser procedente a
afirmação da parte autora, sobre o não cumprimento
do contrato de transporte aéreo na forma que foi
firmado entre as partes, onde o transportador está
sujeito aos horários e i t inerários previstos e
contratados, sob pena de responder por perdas e
danos, salvo motivo de força maior, além da
informação prévia do cancelamento e seu motivo. "A
demandada apresentou prova da restituição do valor
das passagens aéreas, esquecendo-se de que tal
reembolso não é objeto do processo, no qual o autor
busca o ressarcimento do valor gasto com transporte
rodoviário, uma vez que não foi oferecido pela
Requerida, além do valor gasto com táxi do Aeroporto
de Teresina até a Rodoviária de Timon", observa a
sentença judicial.

O Judiciário entende que, para afastar a sua
responsabilidade, caberia à Azul apresentar prova da
realização da inspeção técnica de segurança na
aeronave, fator esse que não consta no processo. No
processo, foi constatado que a requerida sequer
especifica a necessidade da manutenção de urgência
e muito menos explica porque não foi dada esta
informação aos seus consumidores no Aeroporto.
"Diante da inversão do ônus da prova e pelo fato da
Requerida nada comprovar acerca do motivo de força
maior do cancelamento do voo, não pode a
Demandada se eximir da responsabilidade objetiva,
conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor
(...) Consideradas estas circunstâncias, não há como
ser afastado o dever de reparação dos danos oriundos
da falha na prestação do serviço de transporte aéreo,
porquanto, a situação vivenciada pelos Demandantes
transcende o mero aborrecimento, vindo a caracterizar
o dano moral", finaliza a Justiça na sentença. (Michael
Mesquita -  Asscom CGJ) MPMA  recomenda
cancelamento da festa de Réveil lon devido a
pandemia Cidade de Tutóia não deverá ter Réveillon
ranhão a emitir Recomendação nesta quarta-feira, 25,
indicando à Prefeitura de Tutóia para cancelar a festa
de Réveillon.

O índice de transmissão varia entre 0.7 e 1.2.

O promotor de justiça Fernando José Alves Silva
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O PROGRESSO / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

recomendou que o cancelamento abranja a queima de
fogos e shows com bandas musicais na área da praia
ou fora dela.

No documento, o MPMA solicitou que o Município de
Tutóia d ivulgue amplamente,  nos meios de
comunicação, sobre o cancelamento com o objetivo de
evitar a aglomeração de pessoas no final deste ano.

Foi concedido prazo de cinco dias úteis para que o
Poder Executivo municipal encaminhe à Promotoria de
Justiça documento comprovando as medidas adotadas
sobre o cancelamento.

Além de encaminhar a Recomendação ao prefeito, o
Ministério Público enviou cópia à Secretaria
Municipal de Saúde e à Vigilância Sanitária de Tutóia.

O Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020,
reitera o estado de calamidade pública em todo o
Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento da
Covid-19, estabelecendo as medidas sanitárias e
segmentadas para a contenção da pandemia.

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/163/202

01126.pdf
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MPMA recomenda cancelamento da festa de
Réveillon de Tutóia

 

EXTRA / MA - GERAL - pág.: 05. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O aumento de casos de coronavírus e do índice do
Ritmo de Contágio (RT), atualmente em 1.0, no
município de Tutóia, motivou o Ministério Público do
Maranhão a emitir Recomendação nesta quarta-feira,
25, indicando à Prefeitura de Tutóia para cancelar a
festa de Réveillon. O índice de transmissão varia entre
0.7 e 1.2.

O promotor de justiça Fernando José Alves Silva
recomendou que o cancelamento abranja a queima de
fogos e shows com bandas musicais na área da praia
ou fora dela.

No documento, o MPMA solicitou que o Município de
Tutóia d ivulgue amplamente,  nos meios de
comunicação, sobre o cancelamento com o objetivo de
evitar a aglomeração de pessoas no final deste ano.

Foi concedido prazo de cinco dias úteis para que o
Poder Executivo municipal encaminhe à Promotoria de
Justiça documento comprovando as medidas adotadas
sobre o cancelamento.

1



Irmão do prefeito Tema já faturou mais de
R$ 10 milhões em Tuntum

 

EXTRA / MA - POLITICA - pág.: 03. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Desde 2016, o Posto Juliana, localizado na cidade de
Tuntum, vem faturando alto com contratos na
Prefeitura do município.

O dono do posto é Kleber Cunha, irmão do prefeito de
Tuntum, Cleomar Tema.

Entre o período mencionado acima e o início de 2020,
R$ 10,6 milhões foram movimentados em acordos
contratuais entre a empresa e a Prefeitura de Tuntum.

Os  dados  fo ram co lh idos  no  S i s tema  de
Acompanhamento de Contratações Públicas do
Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em fevereiro de 2016, o Posto Juliana ganhou três
contratos nas Secretarias de Educação, Administração
e Assistência Social de Tuntum, no valor total de R$
1,3 milhão.

Em meses diferentes de 2017, a empresa faturou 5
licitações na quantia de mais de R$ 2 milhões. Os
acordos contratuais foram celebrados por várias
secretarias.

Em 2018, o valor movimentado pelo posto na
Prefeitura foi bem maior e chegou a R$ 3,6 milhões.
Ainda nesse ano, a Câmara também contratou a
empresa pela quantia de R$ 31,7 mil.

No ano passado (2019), o Juliana voltou a ser
contratado pela gestão de Cleomar Tema pelo valor de
R$ 909,9 mil. A Casa Legislativa também firmou um
contrato com a empresa no montante de R$ 44 mil.

Os valores estão sendo usados para pagar a compra
de combustíveis feita pelo Executivo e Legislativo
municipais, segundo consta nos extratos contratuais
publicados pelo Poder Público.

Além de Kleber Cunha, Maria José Rodrigues Costa
(cunhada do prefeito Cleomar Tema) também aparece
como proprietária do Posto Juliana.

Essa relação nada republicana nas licitações do
Execut ivo de Tuntum deve ser  a lvo de um
procedimento a ser instaurado brevemente pelo
Ministério Público.
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MPMA recomenda cancelamento da festa de
Réveillon devido a pandemia

 

ATOS E FATOS / MA - POLITICA - pág.: 03. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O aumento de casos de coronavírus e do índice do
Ritmo de Contágio (RT), atualmente em 1.0. no
município de Tutóia. motivou o Ministério Público do
Maranhão a emitir Recomendação nesta quarta-feira.
25. indicando à Prefeitura de Tutóia para cancelar a
festa de Réveillon. O índice de transmissão varia entre
0.7 e 1.2.

O promotor de justiça Fernando José Alves Silva
recomendou que o cancelamento abranja a queima de
fogos e shows com bandas musicais na área da praia
ou fora dela.

No documento, o MPMA solicitou que o Município de
Tutóia d ivulgue amplamente.  nos meios de
comunicação. sobre o cancelamento com o objetivo de
evitar a aglomeração de pessoas no final deste ano.

Foi concedido prazo de cinco dias úteis para que o
Poder Executivo municipal encaminhe à Promotoria de
Justiça documento comprovando as medidas adotadas
sobre o cancelamento.

Além de encaminhar a Recomendação ao prefeito, o
Ministério Público enviou cópia â Secretaria
Municipal de Saúde e à Vigilância Sanitária de Tutóia.

O Decreto Estadual n° 35.831, de 20 de maio de 2020,
reitera o estado de calamidade pública em todo o
Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento da
Covid-19. estabelecendo as medidas sanitárias e
segmentadas para a contenção da pandemia.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/26112020
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Preso mais um acusado de mandar matar
professor na cidade de Viana

 

JORNAL PEQUENO / MA - POLÍCIA - pág.: 12. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nessa quarta-feira (25), foi preso, em cumprimento a
mandado de prisão preventiva, mais um acusado da
morte do professor e engenheiro agrônomo Marcus
Vinícius Santos Carvalho, de 45 anos, executado a
tiros, no dia 19 de junho desse ano, na cidade de
Viana. Fábio Luís Almeida foi capturado em um
restaurante do município.

De acordo com o delegado Jesimiel Alves, as
investigações apontaram que ele e a viúva da vítima,
identificada como Celma Menezes Mendes Carvalho,
foram os autores intelectuais do crime. Ambos
mantinham um relacionamento íntimo.

Celma foi presa no mês de setembro, no bairro do
Apicum, em São Luís. Na ocasião, também foram
cumpridos três mandados de busca e apreensão em
endereços dela e de outros suspeitos pela morte do
professor.

De acordo com o delegado, o Ministério Público do
Estado do Maranhão já ofereceu denúncia contra 0
casal e as investigações continuam visando prender e
identificar os outros envolvidos no homicídio.

RELEMBRE O CASO

No dia 19 de junho, Marcos Vinícius Santos Carvalho,
conhecido como "Marcos de Dulcídio", de 45 anos, foi
morto a tiros. O crime ocorreu na porta da casa do seu
pai, no bairro Matriz, na cidade de Viana.

A Polícia Civil analisou as câmeras de segurança da
região, que capturaram toda ação dos suspeitos antes
do assassinato do professor. Conforme mostram as
imagens, a dupla, que estava em uma motocicleta,
seguiu 0 professor pelas ruas de Viana até o local do
crime, onde o atingiram com dois tiros, ainda dentro do
veículo dirigido por ele.

O professor era irmão do médico urologista Dr. José
Mauro Carvalho eneto de Ozimo de Carvalho,
farmacêutico vianense, patrono da Academia
Vianense de Letras.

Site:

https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque

no/?numero=26945
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Ilha teve 29 assassinatos neste mês, segundo
SSP

 

O ESTADO DO MARANHÃO ON/LINE / MA. Qui, 26 de Novembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

São Luís - Um total de 29 pessoas já foram
assassinadas a tiros ou arma branca neste mês,
segundo dados da Secretaria de Segurança Pública
(SSP), uma média de sete assassinatos por semana e
em um intervalo de menos de 72 horas, ocorreram
quatro homicídios na região metropolitana. A maioria
dos casos, segundo a polícia, foi cometido por
faccionados.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2020/11/26/ilha-

teve-29-assassinatos-neste-mes-segundo-ssp/
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TUTÓIA - MPMA recomenda cancelamento
da festa de Réveillon devido a pandemia
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O aumento de casos de coronavírus e do índice do
Ritmo de Contágio (RT), atualmente em 1.0, no
município de Tutóia, motivou o Ministério Público do
Maranhão a emitir Recomendação nesta quarta-feira,
25, indicando à Prefeitura de Tutóia para cancelar a
festa de Réveillon. O índice de transmissão varia entre
0.7 e 1.2.

O promotor de justiça Fernando José Alves Silva
recomendou que o cancelamento abranja a queima de
fogos e shows com bandas musicais na área da praia
ou fora dela.

No documento, o MPMA solicitou que o Município de
Tutóia d ivulgue amplamente,  nos meios de
comunicação, sobre o cancelamento com o objetivo de
evitar a aglomeração de pessoas no final deste ano.

Foi concedido prazo de cinco dias úteis para que o
Poder Executivo municipal encaminhe à Promotoria de
Justiça documento comprovando as medidas adotadas
sobre o cancelamento.

Além de encaminhar a Recomendação ao prefeito, o
Ministério Público enviou cópia à Secretaria
Municipal de Saúde e à Vigilância Sanitária de Tutóia.

O Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020,
reitera o estado de calamidade pública em todo o
Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento da
Covid-19, estabelecendo as medidas sanitárias e
segmentadas para a contenção da pandemia.

Site: https://omaranhense.com/tutoia-mpma-recomenda-

cancelamento-da-festa-de-reveillon-devido-a-pandemia/
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Campanha incentiva a denúncia de violência
contra mulher em Imperatriz
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Por G1 MA - São Luís

Começou nessa quarta-feira (25), uma Campanha de
Combate à Violência Contra Mulher, em Imperatriz,
Região Tocantina do Maranhão. A ação visa alertar a
população sobre a importância da discussão, do
comprometimento e do fortalecimento da denúncia
para a erradicação das várias formas de violência
contra a mulher.

A Coordenadora do Centro de Referência de
Atendimento à Mulher (CRAM), Sueli Brito, explica que
durante a semana, atividades serão realizadas dando
enfoque a mulheres negras e indígenas.

A coordenadora ainda ressalta que a campanha vai
abranger também o Dia Mundial da Luta contra a
AIDS, internacionalmente definido como o dia 1° de
dezembro. Por conta da pandemia da Covid-19, todas
as atividades serão realizadas de forma virtual, com
divulgação nos veículos de mídia.

Denúncias de violência contra a mulher podem ser
feitas ao 190, ao 180 ou ao Disque 100.

Violência contra a mulher no Maranhão

De acordo com dados do núcleo especializado da
Defensoria Pública do Estado (DPE/MA), em 2020, o
Maranhão já registrou, de janeiro a agosto, um total de
2.400 atendimentos de casos de violência contra a
mulher. Isso representa uma média de 300 registros
por mês.

Segundo a defensora pública Lindevania Martins, a
maior parte dos casos de agressão ocorre no seio
fami l iar ,  prat icada por  companhei ros e ex-
companheiros, com quem a mulher tem filhos.
Mulheres com vínculos de dependência financeira e
psicológica também estão entre as que mais sofrem.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/11/26/ca

mpanha-incentiva-a-denuncia-de-violencia-contra-

mulher-em-imperatriz.ghtml
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Violência contra a mulher: saiba como
combater esse crime dentro e fora de casa
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SÃO LUÍS - "Caiu da escada", "escorregou no
banheiro" ou "tropeçou no tapete da sala". Essas são
algumas das desculpas usadas por mulheres que
sofrem de violência doméstica no Brasil. Por medo de
denunciar, milhares se calam diante da violência de
seus agressores.

Para combater esse cr ime, foi  cr iado o Dia
Internacional de Luta Contra a Violência à Mulher, no
dia 25 de novembro. A data, escolhida para
homenagear as irmãs Pátria, Maria Teresa e Minerva
Mirabal - torturadas e assassinadas nesta mesma
data, em 1960, a mando do ditador da República
Dominicana, Rafael Trujillo - chama a atenção para os
números assustadores de violência contra a mulher,
em todo o mundo.

No Bras i l ,  segundo dados do Balanço dos
atendimentos realizados pela Central de Atendimento
à Mulher - Ligue 180, da Secretaria de Políticas para
as Mulheres, no primeiro semestre deste ano, 39,34%
dos casos registrados correspondiam a violência
diariamente; 32,76%, semanalmente. Isso significa
que em 71,10% dos casos, a violência ocorre com
uma frequência extremamente alta. Do total de relatos,
51,06% referem-se a agressões físicas e 31,10%, à
violência psicológica. Em 67,63% dos casos, as
agressões foram cometidas por homens com quem as
vítimas mantêm ou mantiveram uma relação afetiva.

Já no Maranhão, somente entre os meses de janeiro a
agosto, foram contabi l izados cerca de 2.400
atendimentos a vítimas de violência, realizados pela
Defensoria Pública do Estado (DPE-MA). Dado que
equivale a uma média de 300 registros por mês. No
bimestre março-abril, os números de feminicídio
subiram de seis casos, em 2019, para 14 em 2020, um
aumento de 133% no total dos casos.

A violência contra mulher pode ser relacionada à
diversas implicações legais, a depender do tipo penal
acometido, como explica a coordenadora do curso de
direito de uma faculdade de São Luís, Renata Reis.
"Em relação à violência moral, podemos observar o
que diz os artigos 138, artigo 139 e o artigo 140,
relacionados à calúnia, difamação e injúria, com penas
de detenção ou multa. Também é possível verificar a
violência sexual, presente no art igo 213 e o
feminicídio, visualizado no artigo 121 do Código
Penal", detalha.

Para a psicóloga, Celiane Lopes, na maioria dos
casos, as agressões e até mesmo o feminicídio
surgem a partir do relacionamento abusivo. "É comum
em uma relação tóxica o parceiro ou parceira possui
um sentimento de posse, sem se importar com as
consequências negativas que suas atitudes podem
causar. Estas, quando uma vez não identificadas,
podem evoluir para abusos psicológicos, agressão
física e até mesmo atos que possam que colocam a
vida do outro em risco", pontua a especialista.

A psicóloga explica ainda que as relações de caráter
abusivo costumam passar por três fases iniciais, que
já podem ser consideradas como os primeiros sinais e
precisam de atenção redobrada. "A primeira fase,
ocorre quando o tratamento existe da melhor forma,
nesse momento, o importante é a conquista e o
envolvimento do parceiro (a). Já na segunda, há uma
mudança repentina de humor e comportamento. E por
fim na terceira, começam a surgir os demais sinais de
um relacionamento abusivo, como controle e até
agressão", explica.

Como identificar uma relação tóxica?

Com já vimos o relacionamento abusivo é o primeiro
passo para a violência doméstica. Por isso para evitar
que o número de casos de crime aconteça, veja como
identificar uma relação tóxica e fuja dela.

Ciúmes e desconfiança em excesso

Se seu companheiro costuma dizer: "eu confio em
você, mas não confio nos outros", fique atenta.
"Camuflar o ciúme usando outras pessoas é um dos
primeiros sinais. Na desculpa de não confiar em quem
está a sua volta, o agressor controla com quem o
parceiro está e até as roupas que usa", alerta.

Ele nunca tem culpa

A vítima é sempre o agressor. "Como frases como:
você me provoca, você sabe que eu gosto, por que
você, costumam ser usadas por pelo controlador. O
agressor deposita a culpa na parceira, fazendo com
que ela assuma esse sentimento", exemplifica.

Você não pode ter amigos (as)

1



IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Qui, 26 de Novembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

O iso lamento é outra caracter ís t ica de um
relacionamento abusivo. "Através de frases como:
homem e mulher não podem ter amizade ou essa sua
amiga é uma má influência pra você, o agressor isola
a vítima. Assim ele entende que o seu único amigo
será ele, criando uma maior dependência da vítima",
pontua.

Comportamento agressivo

No desejo por controlar a vítima, o agressor passa a
ter um comportamento agressivo, como segurar com
força, empurrar. "Ele pode também quebrar objetos ou
se exaltar em locais públicos. Essa é forma que ele
encontra para não bater diretamente na parceira".

Pedido de perdão

Após o comportamento agressivo é comum o agressor
prometer que nunca mais vai repetir o erro. "É
exatamente nesse momento que mora o perigo.
Promessas como essa nunca serão cumpridas pelo
agressor, pelo contrário, se tornaram mais frequentes",
chama a atenção.

Denuncie!

Em caso de violência contra mulher, a denúncia é a
melhor arma. "Não existe mais aquela história de que
em briga de marido e mulher ninguém mete a colher.
Caso saiba de alguma caso de violência contra
mulher denuncie e ajude quem sofre ao seu lado",
incentiva Celiane.

Contatos:

Central de Atendimento à Mulher - Disque 180

Polícia Militar - Ligue 190

Delegacia Especializada da Mulher - (98) 99187-6622

Casa da Mulher Brasileira - (98) 98425-8469 / 98409-
8557

Patrulha Maria da Penha - (98) 2016-8480 / 99219-
3671

Site: https://imirante.com/sao-

luis/noticias/2020/11/26/violencia-contra-a-mulher-saiba-

como-combater-esse-crime-dentro-e-fora-de-casa.shtml
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Violência contra a mulher: saiba como
combater esse crime dentro e fora de casa
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"Caiu da escada", "escorregou no banheiro" ou
"tropeçou no tapete da sala". Essas são algumas das
desculpas usadas por mulheres que sofrem de
violência doméstica no Brasi l .  Por medo de
denunciar, milhares se calam diante da violência de
seus agressores.

Para combater esse cr ime, foi  cr iado o Dia
Internacional de Luta Contra a Violência à Mulher, no
dia 25 de novembro. A data, escolhida para
homenagear as irmãs Pátria, Maria Teresa e Minerva
Mirabal - torturadas e assassinadas nesta mesma
data, em 1960, a mando do ditador da República
Dominicana, Rafael Trujillo - chama a atenção para os
números assustadores de violência contra a mulher,
em todo o mundo.

No Bras i l ,  segundo dados do Balanço dos
atendimentos realizados pela Central de Atendimento
à Mulher - Ligue 180, da Secretaria de Políticas para
as Mulheres, no primeiro semestre deste ano, 39,34%
dos casos registrados correspondiam a violência
diariamente; 32,76%, semanalmente. Isso significa
que em 71,10% dos casos, a violência ocorre com
uma frequência extremamente alta. Do total de relatos,
51,06% referem-se a agressões físicas e 31,10%, à
violência psicológica. Em 67,63% dos casos, as
agressões foram cometidas por homens com quem as
vítimas mantêm ou mantiveram uma relação afetiva.

Já no Maranhão, somente entre os meses de janeiro a
agosto, foram contabi l izados cerca de 2.400
atendimentos a vítimas de violência, realizados pela
Defensoria Pública do Estado (DPE/MA). Dado que
equivale a uma média de 300 registros por mês. No
bimestre março-abril, os números de feminicídio
subiram de seis casos, em 2019, para 14 em 2020, um
aumento de 133% no total dos casos.

A violência contra mulher pode ser relacionada à
diversas implicações legais, a depender do tipo penal
acometido, como explica a coordenadora do curso de
direito da Estácio São Luís, Renata Reis. "Em relação
à violência moral, podemos observar o que diz os
artigos 138, artigo 139 e o artigo 140, relacionados à
calúnia, difamação e injúria, com penas de detenção
ou multa. Também é possível verificar a violência
sexual, presente no artigo 213 e o feminicídio,
visualizado no artigo 121 do Código Penal", detalha.

Para a psicóloga do Hapvida Saúde, Celiane Lopes,
na maioria dos casos, as agressões e até mesmo o
feminicídio surgem a partir do relacionamento abusivo.
"É comum em uma relação tóxica o parceiro ou
parceira possui um sentimento de posse, sem se
importar com as consequências negativas que suas
atitudes podem causar. Estas, quando uma vez não
identificadas, podem evoluir para abusos psicológicos,
agressão física e até mesmo atos que possam que
colocam a vida do outro em risco", pontua a
especialista.

A psicóloga explica ainda que as relações de caráter
abusivo costumam passar por três fases iniciais, que
já podem ser consideradas como os primeiros sinais e
precisam de atenção redobrada. "A primeira fase,
ocorre quando o tratamento existe da melhor forma,
nesse momento, o importante é a conquista e o
envolvimento do parceiro (a). Já na segunda, há uma
mudança repentina de humor e comportamento. E por
fim na terceira, começam a surgir os demais sinais de
um relacionamento abusivo, como controle e até
agressão", explica.

Como identificar uma relação tóxica?

Com já vimos o relacionamento abusivo é o primeiro
passo para a violência doméstica. Por isso para evitar
que o número de casos de crime aconteça, veja como
identificar uma relação tóxica e fuja dela.

Se seu companheiro costuma dizer: "eu confio em
você, mas não confio nos outros", fique atenta.
"Camuflar o ciúme usando outras pessoas é um dos
primeiros sinais. Na desculpa de não confiar em quem
está a sua volta, o agressor controla com quem o
parceiro está e até as roupas que usa", alerta.

A vítima é sempre o agressor. "Como frases como:
você me provoca, você sabe que eu gosto, por que
você, costumam ser usadas por pelo controlador. O
agressor deposita a culpa na parceira, fazendo com
que ela assuma esse sentimento", exemplifica.

O iso lamento é outra caracter ís t ica de um
relacionamento abusivo. "Através de frases como:
homem e mulher não podem ter amizade ou essa sua
amiga é uma má influência pra você, o agressor isola
a vítima. Assim ele entende que o seu único amigo
será ele, criando uma maior dependência da
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vítima", pontua.

No desejo por controlar a vítima, o agressor passa a
ter um comportamento agressivo, como segurar com
força, empurrar. "Ele pode também quebrar objetos ou
se exaltar em locais públicos. Essa é forma que ele
encontra para não bater diretamente na parceira".

Após o comportamento agressivo é comum o agressor
prometer que nunca mais vai repetir o erro. "É
exatamente nesse momento que mora o perigo.
Promessas como essa nunca serão cumpridas pelo
agressor, pelo contrário, se tornaram mais frequentes",
chama a atenção.

Denuncie!

Em caso de violência contra mulher, a denúncia é a
melhor arma. "Não existe mais aquela história de que
em briga de marido e mulher niguém mete a colher.
Caso saiba de alguma caso de violência contra
mulher denuncie e ajude quem sofre ao seu lado",
incentiva Celiane.

Contatos:

Central de Atendimento à Mulher - Disque 180

Polícia Militar - Ligue 190

Delegacia Especializada da Mulher - (98) 99187-6622

Casa da Mulher Brasileira - (98) 98425-8469 / 98409-
8557

Patrulha Maria da Penha - (98) 2016-8480 / 99219-
3671

Site: https://omaranhense.com/violencia-contra-a-

mulher-saiba-como-combater-esse-crime-dentro-e-fora-

de-casa/
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Foi preso mais um suspeito de envolvimento
em homicídio

 

TV MIRANTE SÃO LUIZ / AF. GLOBO MA - BOM DIA MIRANTE. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2020/11/26/TVMIRANTESOL

UIZAFGLOBOMA-06.28.54-06.31.06-1606401021.mp4
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Começou ontem a campanha contra o fim da
violência contra as mulheres
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Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2020/11/26/TVMIRANTESOL

UIZAFGLOBOMA-07.36.37-07.42.37-1606402765.mp4
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Centro Cultural do Ministério Público recebe
exposição Identidades

 

BLOG REGINALDO CAZUMBÁ. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Reginaldo Rodrigues

O Centro Cultural e Administrativo do Ministério
Público do Estado do Maranhão (CCMP) abriu, na
úl t ima sexta-fe i ra,  20,  a exposição colet iva
Identidades. A mostra, iniciada no Dia da Consciência
Negra, traz obras em diversos suportes e linguagens,
buscando construir um painel representativo da
diversidade cultural e artística de origem afro-
maranhense.

A exposição, que fica em cartaz até 4 de dezembro,
traz obras em papel machê com garrafas pet,
cerâmica, pinturas com acrílica sobre tela, ilustrações
digitais e esculturas variadas. Para Francisco
Colombo, um dos curadores da exposição, ao lado de
Dulce Serra, essa variedade "só confirma a ideia da
riqueza, da pluralidade da nossa cultura".

Também estão em exposição algumas peças
representativas da arte indígena no Maranhão, que
são do Centro de Pesquisa em História e Arqueologia
do Maranhão. Entre os artistas participantes da
coletiva Identidades estão Nilma Teresa Alves, Vanusa
Moraes Ribeiro, Márcia Rosana Brito, Vitória
Rodrigues, Sidney Colins, Ângela Ferreira, Izabel
Matos, Jean Charles, Thiago Cruz e Tassila Custodes.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a
exposição só pode ser visitada mediante agendamento
pelo email centrocultural@mpma.mp.br ou pelos
telefones 3219 1997 ou 3219 1998.

Informação : MPMA

Site:

http://www.reginaldocazumba.com.br/2020/11/centro-

cultural-do-ministerio-publico.html
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MPMA recomenda cancelamento da festa de
Réveillon em Tutóia devido a pandemia

(Ministério Público-MA)
 

BLOG LUIS CARDOSO. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O aumento de casos de coronavírus e do índice do
Ritmo de Contágio (RT), atualmente em 1.0, no
município de Tutóia, motivou o Ministério Público do
Maranhão a emitir Recomendação nesta quarta-feira,
25, indicando à Prefeitura de Tutóia para cancelar a
festa de Réveillon. O índice de transmissão varia entre
0.7 e 1.2.

O promotor de justiça Fernando José Alves Silva
recomendou que o cancelamento abranja a queima de
fogos e shows com bandas musicais na área da praia
ou fora dela.

No documento, o MPMA solicitou que o Município de
Tutóia d ivulgue amplamente,  nos meios de
comunicação, sobre o cancelamento com o objetivo de
evitar a aglomeração de pessoas no final deste ano.

Foi concedido prazo de cinco dias úteis para que o
Poder Executivo municipal encaminhe à Promotoria de
Justiça documento comprovando as medidas adotadas
sobre o cancelamento.

Além de encaminhar a Recomendação ao prefeito, o
Ministério Público enviou cópia à Secretaria
Municipal de Saúde e à Vigilância Sanitária de Tutóia.

O Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020,
reitera o estado de calamidade pública em todo o
Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento da
Covid-19, estabelecendo as medidas sanitárias e
segmentadas para a contenção da pandemia.

Redação: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)

Site: https://luiscardoso.com.br/ministerio-publico-

ma/2020/11/mpma-recomenda-cancelamento-da-festa-

de-reveillon-em-tutoia-devido-a-pandemia/
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MP recomenda ao prefeito de Arari que
prossiga com atividades remotas em escolas

 

BLOG DO MINARD. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministér io Públ ico  do Maranhão enviou
Recomendação ao Município de Arari para que sejam
mantidas as medidas restritivas de isolamento nas
escolas públicas municipais e nas particulares,
incluindo as creches, com a permanência das
at iv idades pedagógicas remotas até que as
autoridades científ icas definam que as aulas
presenciais possam ser oferecidas com segurança. O
objetivo é minimizar os impactos decorrentes da
pandemia de Covid-19.

Destinado diretamente ao prefeito Djalma de Melo
Machado e ao secretário municipal de Educação,
Fabrício Sousa Santana, o documento trata da
necessidade de real ização de planejamento
pedagógico e administrativo para a retomada das
atividades escolares, com as práticas pedagógicas
remotas que se fizerem necessárias.

De autoria da promotora de Justiça Patrícia Fernandes
Gomes Costa Ferreira, a Recomendação prevê
também que devem ser feitos relatórios e pesquisas
de impacto sobre o retorno da comunidade escolar às
atividades presenciais no grau de contaminação e na
estrutura de saúde para o combate à Covid-19. Deve
ser elaborado um plano estrutural na rede de ensino,
com diagnóstico da situação, alternativas de solução
do problema e demais elementos resolutivos
enfrentados na pandemia.

O Ministério Público  recomenda,  a inda,  a
continuidade das ações pedagógicas remotas
(impressas ou virtuais) e a readequação do calendário
escolar. As ações devem ser efetivadas nos termos do
Parecer nº 05/2020, do Conselho Nacional de
Educação, a fim de minimizar os prejuízo oriundos do
afastamento do aluno do ambiente físico da escola.

Com relação às avaliações de conclusão do ano letivo,
o documento ministerial orienta que elas, além de
levarem em consideração as diferentes situações
enfrentadas pelos estudantes, deverão assegurar a
todos as mesmas oportunidades e observar os
conteúdos efet ivamente ofertados durante a
pandemia, a fim de evitar a reprovação e o aumento
da evasão escolar.

MESMO CALENDÁRIO DE RETORNO

No último item, a Recomendação ao Município de

Arari sugere que, uma vez constatadas as condições
sanitárias adequadas para o retorno das atividades
escolares presencias, seja obedecido um mesmo
calendário de retorno, tanto para a rede pública como
para a rede particular de ensino. Segundo a titular da
Promotoria de Justiça de Arari, a medida está baseada
em um dos fundamentos Constituição Federal, " que
tem a educação como espaço de fundamental
importância direcionado à redução das desigualdades
sociais e regionais ".

Foi estabelecido o prazo de 48 horas para que o
Município de Arari envie ao Ministério Público todas
as informações relativas ao atendimento das medidas
previstas na Recomendação.
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Deputado Wellington denuncia que Flávio
Dino distribui cestas básicas às vésperas das
eleições e tenta obrigar servidores a votar em

seu candidato
 

BLOG DANIEL MATOS - NOTÍCIAS. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Matos

Nesta quarta-feira (25), o deputado estadual
Wellington do Curso ocupou a tribuna da Assembleia
Legislativa do Maranhão para fazer grave denúncia
sobre ato do governador Flávio Dino. Trata-se da
distribuição de cestas básicas às vésperas de
eleições, por parte de uma Secretaria de Estado, e,
em seguida, mensagens de um servidor também
convocando gestores e professores para uma reunião
em apoio ao candidato de Flávio Dino, Duarte Jr.

Ao falar sobre o caso, Wellington mostrou mensagens
que comprovam o crime eleitoral a intenção de usar as
cestas básicas para induzir as pessoas a votarem no
candidato do Flávio Dino.

"Recebemos vár ias denúncias por parte de
professores que estão sendo constrangidos a votarem
no candidato que Flávio Dino apoia. As mensagens
comprovam a distribuição de cestas básicas e, em
seguida, a convocação de todos para uma reunião
com o secretár io de educação. Isso é usar
indevidamente a máquina pública, priorizando os fins
pessoais, além de crime eleitoral. Condutas desse tipo
devem ser repudiadas e punidas, razão pela qual
solicitamos que o Ministério Público e Polivia Federal
investiguem as denúncias", disse Wellington.

ENTENDA O CASO:

Nas últimas 24 horas, foram divulgadas mensagens de
texto que mostram funcionár ios da SEDUC
anunciando a distribuição de cestas básicas e, em
seguida, convocando a todos para uma reunião em
apoio ao candidato apoiado por Flavio Dino. Nas
mensagens, se tem trechos como " o nosso secretário,
Felipe Camarão, convida a nós, gestores e gestoras,
professores (as), servidores (as), alunos (as), pais e
comunidade em geral, para uma reunião de apoio ao
candidato a prefeito Duarte10, o candidato do
governador Flávio Dino".

Esse mesmo contato também anuncia, em outras

mensagens, a entrega de cestas básicas.

Site:

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/11/26/d

eputado-wellington-denuncia-que-flavio-dino-distribui-

cestas-basicas-as-vesperas-das-eleicoes-e-tenta-

obrigar-servidores-a-votar-em-seu-candidato/

1

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/11/26/deputado-wellington-denuncia-que-flavio-dino-distribui-cestas-basicas-as-vesperas-das-eleicoes-e-tenta-obrigar-servidores-a-votar-em-seu-candidato/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/11/26/deputado-wellington-denuncia-que-flavio-dino-distribui-cestas-basicas-as-vesperas-das-eleicoes-e-tenta-obrigar-servidores-a-votar-em-seu-candidato/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/11/26/deputado-wellington-denuncia-que-flavio-dino-distribui-cestas-basicas-as-vesperas-das-eleicoes-e-tenta-obrigar-servidores-a-votar-em-seu-candidato/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/11/26/deputado-wellington-denuncia-que-flavio-dino-distribui-cestas-basicas-as-vesperas-das-eleicoes-e-tenta-obrigar-servidores-a-votar-em-seu-candidato/


Réveillon de Tutóia é cancelado por aumento
de casos de coronavírus

 

BLOG DA RIQUINHA. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Tâmara Silva

O aumento de casos de coronavírus e do índice do
Ritmo de Contágio (RT), atualmente em 1.0, no
município de Tutóia, motivou o Ministério Público do
Maranhão a emitir Recomendação nesta quarta-feira,
25, indicando à Prefeitura de Tutóia para cancelar a
festa de Réveillon. O índice de transmissão varia entre
0.7 e 1.2.

O promotor de justiça Fernando José Alves Silva
recomendou que o cancelamento abranja a queima de
fogos e shows com bandas musicais na área da praia
ou fora dela.

No documento, o MPMA solicitou que o Município de
Tutóia d ivulgue amplamente,  nos meios de
comunicação, sobre o cancelamento com o objetivo de
evitar a aglomeração de pessoas no final deste ano.

Foi concedido prazo de cinco dias úteis para que o
Poder Executivo municipal encaminhe à Promotoria de
Justiça documento comprovando as medidas adotadas
sobre o cancelamento.

Além de encaminhar a Recomendação ao prefeito, o
Ministério Público enviou cópia à Secretaria
Municipal de Saúde e à Vigilância Sanitária de Tutóia.

O Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020,
reitera o estado de calamidade pública em todo o
Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento da
Covid-19, estabelecendo as medidas sanitárias e
segmentadas para a contenção da pandemia.
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Polícia prende suspeito de mandar matar
professor na cidade de Viana

 

SUA CIDADE.COM. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, cumpriu nessa
quinta-feira (25), na cidade de Viana, um mandado de
prisão preventiva contra acusado de mandar executar
o professor Marcos Vinicius.

A prisão do acusado foi requerida pelo Ministério
Público do Estado do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça local e o mandado expedido
pela 1ª Vara da Comarca de Viana/MA.

O acusado e preso é L.F.A., que passou pelos
procedimentos legais e será encaminhado ao sistema
penitenciário do Estado do Maranhão, onde ficará à
disposição do Poder Judiciário.

Entenda o caso

O professor Marcos Vinícius dos Santos Carvalho foi
vítima de homicídio em 19 de junho deste ano, por
volta das 18h, na Rua Cônego Hemetério, Bairro
Matriz, em Viana. O assassinato foi cometido por dois
criminosos, mediante disparos de arma de fogo,
calibre .38.

Os assassinos teriam se utilizado de uma motocicleta
Honda XRE 300, tanque na cor preta e a lateral
prateada, sem placa, para a prática do crime e a
vítima, alvejada por dois disparos, falecendo no local,
em função dos disparos de arma de fogo que o
atingiram no tórax.

Após intenso trabalho investigativo, a Polícia Civil
indiciou a esposa da vítima, C.M.M.C e L.F.A como
autores intelectuais do crime. No mesmo sentido
entendeu o Ministério Público do Estado do
Maranhão, que ofereceu denúncia contra eles.

A ação penal se inicia contra ambos os indiciados e as
investigações continuam para elucidar a participação
dos demais envolvidos.

Informações SSP/MA
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Por causa da pandemia, Réveillon de Tutóia
é suspenso depois de pedido do MP-MA

 

IMIRANTE.COM / MA - NOTÍCIAS. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

TUTÓIA - O Ministério Público do Maranhão (MP-
MA) a emitiu uma recomendação, nessa quarta-feira
(25), indicando à Prefeitura de Tutóia para cancelar a
festa de Réveillon. Segundo o MP-MA, o pedido foi
justificado pelo aumento de casos do novo coronavírus
e do índice do Ritmo de Contágio (RT), atualmente em
1.0, no município de Tutóia. O índice de transmissão
varia entre 0.7 e 1.2.

O promotor de Justiça Fernando José Alves Silva
recomendou que não ocorre queima de fogos, nem
shows com bandas musicais na área da praia ou fora
dela.

No documento, o MP-MA solicitou que o município de
Tutóia divulgue, amplamente, nos meios de
comunicação, sobre o cancelamento com o objetivo de
evitar a aglomeração de pessoas no fim deste ano.

Foi concedido prazo de cinco dias úteis para que o
poder executivo municipal encaminhe à Promotoria de
Justiça documento comprovando as medidas adotadas
sobre o cancelamento.

Além de encaminhar recomendação ao prefeito, o
Ministério Público enviou cópia à Secretaria
Municipal de Saúde e à Vigilância Sanitária de Tutóia.

O Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020,
reitera o estado de calamidade pública em todo o
Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento da
Covid-19, estabelecendo as medidas sanitárias e
segmentadas para a contenção da pandemia.

Resposta

A Prefeitura Municipal de Tutoia informou em seu site
que acatou a recomendação do Ministério Público
Estadual e que estão suspensas tanto a festa de
Réveillon como a queima de fogos.
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Por causa da pandemia, Justiça cancela
queima de fogos e festa de réveillon em

Tutóia
 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Qui, 26 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por G1 MA - São Luís

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) emitiu
recomendação nessa quarta-feira (25) sugerindo o
cancelamento da festa de réveillon do município de
Tutóia, a 324 km de São Luís, em razão do aumento
de casos de coronavírus na região.

No documento, o promotor de justiça Fernando José
Alves Silva, sugeriu a proibição da queima de fogos de
artifício e shows com bandas musicais na área da
praia ou fora dela, com o objetivo de evitar a
aglomeração de pessoas no final deste ano.

Foi concedido prazo de cinco dias úteis para que o
poder executivo municipal encaminhe à Promotoria de
Justiça documento comprovando as medidas adotadas
sobre o cancelamento.

No prazo dado, a prefeitura de Tutóia emitiu um
comunicado afirmando que acatou a recomendação do
Ministério Público Estadual e que estão suspensas
tanto a festa de réveillon como a queima de fogos na
Praia Barra.
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