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Acordos de não persecução penal resultam
na entrega de 176 cestas básicas
O Ministério Público do Maranhão entregou, nos dias
7 e 11 de dezembro, 176 cestas básicas ao Centro de
Referência Especializado de Assistência Social
(Creas) de Balsas. Os mantimentos são resultado de
acordos de não persecução penal firmados pela 5""
Promotoria de Justiça e serão destinados a famílias de
baixa renda do município.
Os acordos foram firmados pelo promotor de justiça
Tiago Carvalho Rohm, com a 4" Vara da Comarca de
Balsas e a Defensoria Pública Estadual.
A 5-' Promotoria de Justiça realizou audiências para
propor acordos de não persecução desde novembro
de 2019. Foram firmados 130 acordos, dentre os 63
realizados após o retorno parcial das atividades
presenciais, em setembro deste ano.
Segundo o MPMA, já foram arrecadados celulares,
impressoras, projetores, camas, aparelhos de ar
condicionado, eletrodomésticos, brinquedos, material
de expediente e de construção. Os produtos foram
entregues a instituições de abriga mento de crianças,
adolescentes, idosos e vítimas de violência doméstica
de Balsas.
Além disso, parte do material foi doado às Polícias
Civil, Militar, Rodoviária Federal e Guarda Municipal.
Um dos acordos resultou, ainda, para reforma da sede
do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia
Militar.
Site:
https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque
no/?numero=26962
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Prefeito eleito de Raposa visita PGJ
a manhã desta terça-feira, 15, o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, recebeu a visita institucional
do prefeito eleito de Raposa, Eudes Barros. O futuro
chefe do Poder Executivo conheceu a sede da
Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, e
declarou seu interesse em manter um diálogo
permanente com o Ministério Público do Maranhão.
"O Ministério Público zela pela transparência e está à
disposição para debater e dialogar com todos os
gestores a fim de assegurar a correta aplicação dos
recursos públicos e proteger os interesses dos
cidadãos", avaliou Nicolau.
Site: https://omaranhense.com/prefeito-eleito-de-raposavisita-pgj/
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Lucas Porto será julgado em 2021
O Poder Judiciário marcou para o dia 24 de fevereiro
do próximo ano o julgamento de Lucas Ribeiro Porto,
acusado de ter violentado sexualmente e matado a
publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto,
de 33 anos, que era sua cunhada. O crime ocorreu no
dia 13 de novembro de 2016, no apartamento da
vítima, no Turu.
O processo tramita na 4ª Vara do Tribunal do Júri,
que tem como juiz titular José Ribamar Goulart Heluy
Júnior. Lucas Porto está preso no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas e foi pronunciado pelo
julgamento perante o Júri Popular. A pena máxima a
que pode ser submetido Porto, caso seja condenado,
é de 60 anos de reclusão.
Segundo os laudos periciais apresentados pela
Secretaria de Segurança Pública (SSP), que constam
no inquérito apresentado à Justiça, o empresário
estuprou e assassinou a cunhada. Ela foi morta por
asfixia ocasionada por sufocação e o crime teria sido
motivado por uma paixão incontida pela parte do
acusado.
Porto foi indiciado por estupro e homicídio triplamente
qualificado, tendo como qualificadores motivo torpe,
sem motivo de reação da vítima e feminicídio.
A polícia informou que as penas combinadas podem
chegar a até 60 anos.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2020/12/16
/
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MPMA abre processo seletivo para estágio
não-obrigatório.
Serão disponibilizadas 200 vagas para bacharéis
em Direito, que estejam cursando pós-graduação.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
assinou, em 7 de dezembro, abertura de processo
seletivo para admissão e
formação de cadastro de reserva de estudantes em
estágio não-obrigatório de
pós-graduação em Direito, que atuarão nas unidades
do Ministério Público do
Estado do Maranhão, conforme o Edital nº35/2020.
Abertas no dia 10 de dezembro de 2020, as
inscrições prosseguem até o dia 11 de janeiro de
2021, encerrando às 23h59min,
e deverão ser efetuadas, exclusivamente pela internet,
por meio do endereço
e
l
e
t
r
ô
n
i
c
o
https://seletivos.mpma.mp.br/seletivo/14/detalhes
Serão disponibilizadas 200 vagas para bacharéis
em Direito, que estejam cursando pós-graduação, para
lotação em uma das
unidades do Ministério Público do Estado do
Maranhão, sendo Açailândia (10),
Bacabal (15), Balsas (10), Caxias (20), Chapadinha
(10), Imperatriz (30),
Pinheiro (15) e São Luís (90).
As atividades desempenhadas pelo candidato
aprovado e contratado serão executadas de forma
presencial ou remota por
interesse e conveniência da administração.
Fonte: Da redação com MPMA
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Site: https://folhadecuxa.blogspot.com/2020/12/mpmaabre-processo-seletivo-para.html
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Operação cumpre 58 mandados de prisão
contra hackers no Maranhão
A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta
quarta-feira (16), a segunda fase da Operação
"Ostentação", que tem intuito de combater uma
quadrilha de hackers, suspeita de causar um prejuízo
de R$13 milhões ao Nubank. Ao todo, 58 mandados
de prisão e mais de 90 de busca e apreensão serão
cumpridos ao longo do dia.
Cerca de 280 policiais civis participam da Operação
nos municípios de Imperatriz, São Luís, Governador
Nunes Freire, Açailândia, Carolina, São João do
Paraíso, Cidelândia, Davinópolis, Paço do Lumiar, São
José de Ribamar e João Lisboa. Além do Maranhão, a
Operação acontece no Tocantins (TO), nas cidades de
Augustinópolis e São Bento; e em Goiás (GO), na
cidade de Aparecida de Goiânia.
Em Imperatriz, os presos serão levados ao Colégio
Militar Tiradentes, onde haverá entrevista coletiva com
o Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela,
com participação do delegado geral de Polícia Civil,
Armando Pacheco, delegado geral adjunto
operacional, Danilo Veras, o coordenador da operação
e chefe do Departamento de Combate a Crimes
Tecnológicos (DCCT/SEIC), delegado Odilardo Muniz,
e outros delegados responsáveis pela operação.
FONTE: MA 10
Site: https://portalsinalverde.com/noticia/34619operacao-cumpre-58-mandados-de-prisao-contrahackers-no-maranhao
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Polícia Civil realiza segunda etapa da
Operação Ostentação
Por Zeca Soares

A Polícia Civil do Maranhão realiza, na manhã de hoje
(16), a segunda fase da Operação Ostentação que
combate uma quadrilha de Rackers que causou um
prejuízo ao Banco Nubank, no valor quase R$ 13
milhões.
Em torno de 280 policiais civis do Estado do
Maranhão, cumprem vários mandados de busca e de
prisões nos municípios de Imperatriz, São Luís,
Governador Nunes Freire, Açailândia, Carolina, São
João do Paraiso, Cidelândia, Davinópolis, Paço do
Lumiar, São José de Ribamar e João Lisboa.
A operação conta com o apoio da Policia Civil de
Goiás, em Aparecida do Goiás e da Policia Civil do
Tocantins, em Augustinópolis e São Bento.
Os presos serão conduzidos ao Colégio Militar
Tiradentes 2, em Imperatriz, onde haverá entrevista
coletiva, com a presença do secretário de Segurança
Pública, Jefferson Portela, do Delegado Geral de
Polícia Civil, Armando Pacheco, Delegado Geral
Adjunto Operacional, Danilo Veras, o coordenador da
Operação e chefe do Departamento de Combate a
Crimes Tecnológicos, delegado Odilardo Muniz e
demais delegados responsáveis pela operação.
Foto: Divulgação
Site: https://www.zecasoares.com/2020/12/16/policiacivil-realiza-segunda-etapa-da-operacao-ostentacao/

