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Açailândia e Itinga do Maranhão Uso de
máscara para alunos menores de 3 anos é
alvo de recomendação - PATRÍCIA
RABÊLO BOGÉA DE MATOS
PATRÍCIA RABÊLO BOGÉA DE MATOS

O Ministério Público do Maranhão, por meio das
Promotorias de Justiça da Comarca de Açailândia e da
Comarca de Itinga do Maranhão, expediu, no dia 1° de
setembro, Recomendação direcionada aos prefeitos,
secretários e a todos os gestores escolares das redes
pública e privada dos referidos municípios, para que
estes desobriguem o uso de máscaras por alunos com
deficiência, incluindo aquelas com síndrome do
espectro autista. A medida também é direcionada a
todas as crianças menores de 3 anos.
A Recomendação, baseada em legislações vigentes,
em códigos nacionais e internacionais, visa a defender
o acesso à educação, garantindo o direito a este
público de frequentar as aulas sem o aparato da
máscara, devido ao fato de eles nem sempre
conseguirem fazer o uso adequado da proteção facial.
O descumprimento da Recomendação, assinada pelo
titular da Promotoria de Justiça de Açailândia, que
também responde pela Comarca de Itinga do
Maranhão, Tiago Quintanilha Nogueira, implicará na
tomada das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.
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MP participa do lançamento da Patrulha
Maria da Penha
O Ministério Público do Maranhão participou do
lançamento da Patrulha Maria da Penha, no Município
de Açailândia, nessa sexta-feira, 3. A solenidade foi
presidida pelo secretário de estado da Segurança
Pública, Jeferson Portela, e contou com a participação
da subprocuradorageral de justiça para Assuntos
Administrativos, Regina Leite.
Também participaram da solenidade os promotores de
justiça de Açailândia, Cristiane Donatini, Guilherme
Gouveia e Sandra Fagundes Garcia; e de Imperatriz,
Raquel Chaves Duarte Sales.
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional na
Defesa da Mulher, Sandra Garcia destacou a
participação ativa do MPMA para que a Patrulha Maria
da Penha fosse instalada em Açailândia, bem como a
contribuição desse grupamento para o combate à
violência contra a mulher.
Na oportunidade, a representante do Ministério
Público fez uma entrega simbólica de itens a serem
utilizados pela Patrulha, que foram adquiridos
mediante acordos de não persecução penal. Dentre os
equipamentos obtidos estão celular, impressora,
computador, mesas e cadeiras. A reforma da sede
operacional também foi viabilizada por meio desses
acordos.
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MPMA participa do lançamento da Patrulha
Maria da Penha
O Ministério Público do Maranhão participou do
lançamento da Patrulha Maria da Penha, no Município
de Açailândia, nesta sexta-feira. 3. A solenidade foi
presidida pelo secretário de estado da Segurança
Pública. Je-ferson Portela, e contou com a
participação da subprocuradora-geral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Leite. Também
participaram da solenidade os promotores de justiça
de Açailândia. Cristia-ne Donatini, Guilherme Gouveia
e Sandra Fagundes Garcia: e de Imperatriz. Raquel
Chaves Duarte Sales.
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional na
Defesa da Mulher. Sandra Garcia destacou a
participação ativa do MPMA para que a Patrulha Maria
da Penha fosse instalada em Açailândia. bem como a
contribuição desse grupamento para o combate à
violência contra a mulher.
Na oportunidade, a representante do Ministério
Público fez uma entrega simbólica de itens a serem
utilizados pela Patrulha, que foram adquiridos
mediante acordos de não persecuçâo penal. Dentre os
equipamentos obtidos estão celular, impressora,
computador. mesas e cadeiras. A reforma da sede
operacional também foi viabilizada por meio desses
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/04092021
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MPMA requer formatura de alunos do curso
de Terapia Ocupacional da Facimp
O Ministério Público do Maranhão propôs Ação Civil
Pública contra a Faculdade de Imperatriz (Facimp),
nesta terça, 31 de agosto, pedindo, como medida
liminar, para que a instituição de ensino garanta a
conclusão do Curso de Terapia Ocupacional, para
alunos já matriculados. A medida tem o objetivo de
garantir que os estudantes concluam o curso para
ingresso no mercado de trabalho. A mantenedora da
Facimp é a sociedade A. Região Tocantina de
Educação e Cultura LTDA.
A ACP foi assinada pelo promotor de justiça Newton
Bello Neto, atualmente respondendo pela 9a
Promotoria de Justiça Especializada em Educação de
Imperatriz. A ação foi motivada por conta de
irregularidades denunciadas pelo Conselho Regional
de Fisioterapia e Terapia Ocupa-cional da 16a Região
(Crefito-16), de que a faculdade estaria encerrando o
curso por conta da baixa procura e por questões
financeiras, mesmo tendo alunos matriculados e em
meio ao curso, com algumas formaturas já
programadas para 2022.
De acordo com o Crefito, a Facimp é a única
instituição de ensino superior a ofertar o curso em
Imperatriz. A instituição alega que não há procura por
novas matrículas na graduação de Terapia
Ocupacional e, por isso, resolveu cancelar o curso e
tentar convencer os 18 alunos já matriculados a
migrarem para o de Fisioterapia, no qual aproveitariam
14 das 18 disciplinas já cursadas.
Segundo o promotor de justiça, a conduta da
mantenedora da referida faculdade causará lesões a
direitos coletivos relativos à educação e a direitos
difusos relativos à saúde de toda a população da
região de Imperatriz, composta por dezenas de
municípios.
"A instituição de ensino superior privado recebeu
autorização do Poder Público para a oferta do curso
de Terapia Ocupacional, se comprometendo a prestar
esse serviço, sendo seu dever proporcionar a
conclusão do curso para os alunos já matriculados,
evitando o aumento do déficit desses profissionais em
exercício na região, o que traria grande prejuízo às
pessoas mais vulneráveis, em especial às pessoas
com deficiência e às pessoas usuárias da Rede de
Saúde Mental", afirmou o promotor de justiça, autor
da ação.

RECOMENDAÇÃO Em julho, a Promotoria da Infância e Educação
expediu uma Recomendação à faculdade, em que o
representante ministerial ressalta que a oferta do curso
de Terapia Ocupa-cional, autorizada pelo Poder
Público, a coloca no lugar da administração pública na
oferta de tal serviço. Desta forma, recomendou que a
unidade de ensino garantisse a conclusão do curso
aos alunos já matriculados, em obediência aos
deveres de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, previstos na Constituição
Federal.
PEDlDoS - O Ministério Público do Maranhão
requereu que a Justiça determine, como medida
liminar, a manutenção do curso de Terapia
Ocupacional da Facimp para todos os alunos que
estejam matriculados e cursando os períodos e
respectivas disciplinas, garantindo a todos a
oportunidade de colação de grau e de recebimento de
diploma, conforme prevê a Constituição Federal. Em
caso de descumprimento, foi sugerido o pagamento de
multa diária no valor de R$ 5 mil.
"Os interesses financeiros da sociedade empresarial
mantenedora da Facimp não podem jamais se
sobrepor ao direito fundamental à educação do grupo
de alunos que já se encontram em meio ao curso dos
períodos. Tal conduta é inadmissível, haja vista que a
instituição de ensino superior assumiu perante o Poder
Público o dever de ofertar o curso de Terapia
Ocupacional na região, ao receber a autorização do
MEC para a oferta deste serviço", ressaltou o promotor
Newton Bello Neto. (Iane Carolina - CCOM MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXC
cRV=m9nrLzLsnCm9JtXTLQTv6wYt9xnB3t0
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A AÇAILANDIA/ITINGA - Uso obrigatório
de máscara para alunos menores de 3 anos é
alvo de recomendação
O Ministério Público do Maranhão, por meio das
Promotori-as de Justiça da Comarca de Açailândia e
da Comarca de Itin-ga do Maranhão, expediu, no dia
1° de setembro, Recomendação direcionada aos
prefeitos, secretários e a todos os gestores escolares
das redes pública e privada dos referidos municípios,
para que estes desobriguem o uso de máscaras por
alunos com deficiência, incluindo aquelas com
síndrome do espectro autista. A medida também é
direcionada a todas as crianças menores de 3 anos de
idade.
A Recomendação, baseada em legislações vigentes,
em códigos nacionais e internacionais, visa a defender
o acesso à educação, garantindo o direito a este
público de frequentar as aulas sem o aparato da
máscara, devido ao fato de eles nem sempre
conseguirem fazer o uso adequado da proteção facial.
O descumprimento da Recomendação, assinada pelo
titular da Promotoria de Justiça de Açailândia, que
também responde pela Comarca de Itinga do
Maranhão, Tiago Quintanilha Nogueira, implicará na
tomada das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.
(CCOM-MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXC
cRV=m9nrLzLsnCm9JtXTLQTv6wYt9xnB3t0
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Equatorial esclarece sobre ação do MP
O Ministério Público do Maranhão ajuizou, na última
sexta-feira, 27, Ação Civil Pública com pedido liminar
contra a Equatorial Energia, requerendo o início, em
até 60 dias, das obras necessárias para
implementação e execução do "Programa Luz para
Todos", na zona rural do município de Itin-ga do
Maranhão. Ontem, a Assessoria de Imprensa da
Equatorial Maranhão enviou a seguinte nota de
esclarecimento:
"Em relação à notícia veiculada, a Equatorial
Maranhão informa que ainda não tomou conhecimento
acerca do conteúdo da ação, uma vez que ainda não
ocorreu a sua citação. Deste modo, somente após a
sua regular citação é que a Equatorial Maranhão
poderá se manifestar com mais propriedade. No
entanto, cabe destacar que o direito à defesa é
constitucionalmente assegurado a todo cidadão, órgão
público ou privado. Assessoria de Imprensa da
Equatorial Maranhão"
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/8WXC
cRV=m9nrLzLsnCm9JtXTLQTv6wYt9xnB3t0
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Gestores discutem o atendimento a 7
crianças e 16 familiares ameaçados de morte
no Maranhão
Daniel Matos

Representante do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (MMFDH) se reuniram com os
Poderes Executivo e Judiciário locais, além das
equipes da entidade que executa o Programa de
Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de
Morte no estado
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH) esteve em São Luís (MA) para
discutir o atendimento realizado no estado por meio do
Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente
Ameaçados de Morte (PPCAAM). A agenda de três
dias chegou ao fim nesta sexta-feira (3) e incluiu
encontros com representantes dos Poderes Executivo
e Judiciário locais, além das equipes da entidade que
executa o PPCAAM.

familiares, buscando assegurar a garantia dos direitos
fundamentais. Até hoje, mais de 11,5 mil crianças e
adolescentes e seus familiares já foram protegidos
pela iniciativa.
Por meio do programa, os integrantes são retirados do
local da ameaça e inseridos em novos espaços de
moradia e convivência, de modo a construir novas
oportunidades, que incluem acompanhamento escolar,
inserção em projetos culturais e possibilidade de
profissionalização.
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/09/04/g
estores-discutem-o-atendimento-a-7-criancas-e-16familiares-ameacados-de-morte-no-maranhao/

Atualmente, sete crianças e 16 familiares são
protegidos por meio da iniciativa da Secretaria
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(SNDCA/MMFDH). A coordenadora-geral de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente, Denise
Avelino, é quem representa o governo federal na
viagem.
"As reuniões com toda a rede do estado, que inclui as
áreas de saúde, educação, assistência social,
segurança pública, entre outras, são importantes
para garantir que os direitos integrais das crianças e
adolescentes sejam respeitados. Por isso, é preciso
que todos os atores do Sistema de Garantia de
Direitos estejam envolvidos nesta proteção", destacou
Avelino.
Além do diálogo com os executores do PPCAAM,
encontros estão sendo realizados também com os
órgãos que podem ser a porta de entrada para a ação,
como conselhos tutelares, promotoria da infância e
juventude e a Defensoria Pública.
O PPCAAM
Presente em 16 estados e no Distrito Federal, o
programa tem como foco a preservação da vida de
crianças e adolescentes ameaçados de morte e seus
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Caema terá que interromper poluição
causadora de "língua negra" na orla de São
Luís
Companhia terá que consertar estação elevatória de
esgoto (Foto: Divulgação)
Após Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público Federal (MPF), a Justiça Federal no
Maranhão determinou que a Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão ( Caema )
promova a imediata manutenção dos equipamentos
defeituosos de uma Estação Elevatória de Esgoto
(EEE) que têm causado danos ambientais no rio e
praia do Calhau, localizados na cidade de São Luís
(MA).
Segundo a ação do MPF, laudos periciais emitidos
pela Política Federal e Polícia Civil do Estado do
Maranhão comprovaram que o mau funcionamento
dos equipamentos de uma das Estações Elevatórias
de Esgotos, mantidas pela Caema no Bairro do
Cohajap, está contribuindo para a ocorrência do
fenômeno da " Língua Negra ".
Desde 2015, ocorreram vários desses episódios de
poluição em razão do lançamento direto de efluentes
(esgoto) não tratados no rio Calhau e na praia
homônima, o que tem gerado grave impacto ambiental
e grande repercussão social negativa.
Na decisão, a Justiça Federal no Maranhão
determinou que a Caema conserte imediatamente os
equipamentos defeituosos e apresente, em 30 dias,
um relatório sobre as medidas adotadas para a
manutenção emergencial da Estação Elevatória de
Esgoto do Cohajap.
Além disso, a Companhia terá que apresentar, no
prazo de 60 dias, um projeto de restauração adequada
dos equipamentos, com cronograma de reforma, que
deverá ter duração máxima de um ano, especificandose as obras a serem realizadas, sendo proibida de
liberar qualquer efluente no ambiente externo. A
empresa terá que pagar, ainda, multa de R$ 50 mil
para cada evento de descumprimento comprovado.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/09/04/caematera-que-interromper-poluicao-causadora-de-linguanegra-na-orla-de-sao-luis/
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POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO
CONCLUI O VI CURSO DE OPERAÇÕES
TÁTICAS ESPECIAIS (COTE)
Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
A Polícia Civil do Maranhão promoveu uma solenidade
de encerramento do 6º Curso de Operações Táticas
Especiais (COTE), nesta sexta-feira (3), no auditório
do Sebrae, em São Luís. O curso destinado a
profissionais de segurança teve início no dia 1º de
junho com uma turma de 34 alunos. Apenas 19
chegaram ao fim e se formaram.
Estavam presentes no evento, o secretário de
Segurança Pública do Maranhão , Jefferson Portela
;o delegado geral de Polícia Civil do Maranhão, André
Luís Gossain; o delegado-geral adjunto operacional,
Danilo Veras; o delegado-geral administrativo, Márcio
Araújo; o diretor do Centro Tático Aéreo(CTA), coronel
Luís Magno; o diretor da Academia de Polícia Civil do
Maranhão, Cristiano Fontenelle; do perito-geral da
Perícia Oficial do Maranhão , Miguel Alves e do diretor
do Centro de Inteligência de Segurança Pública ,
Jean Carvalho.
O COTE do Grupo de Resposta Tática (GRT) é
reconhecido nacionalmente como um treinamento de
alto nível, sendo altamente disputado com objetivo de
habilitar profissionais da segurança pública a
atuarem de forma eficaz em missões de alto risco,
mediante abordagem de eixos éticos, técnicos, legais
e com a utilização de táticas empregadas por unidades
internacionais de operações policiais.
Fonte: PC/MA
© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/segurancapublica/policia-civil/policia-civil-do-maranhao-conclui-ovi-curso-de-operacoes-taticas-especiais-cote/
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Homem é preso suspeito de maus tratos
contra dois animais domésticos em São
Vicente Ferrer
As polícias Civil e Militar do Maranhão prenderam
nessa quinta-feira (2), um homem suspeito de maus
tratos contra animais domésticos em São Vicente
Ferrer. cidade a 275 km de São Luís. O homem foi
preso após denúncias. De acordo com a Polícia Civil,
o preso é suspeito de decaptar um cachorro e um galo
usando uma facão.
Ainda segundo a polícia. o homem também é suspeito
de praticar maus tratos contra uma cadela, em
período ges-tacional. Ele teria matado o animal
também usando um facão. Após a prisão, ele foi
encaminhado para a Unidade Prisional de Viana, onde
vai permanecer à disposição da justiça.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/04092021
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MPMA participa do lançamento da Patrulha
Maria da Penha
O Ministério Público do Maranhão participou do
lançamento da Patrulha Maria da Penha, no Município
de Açailândia, nesta sexta-feira. 3. A solenidade foi
presidida pelo secretário de estado da Segurança
Pública. Je-ferson Portela, e contou com a
participação da subprocuradora-geral de justiça para
Assuntos Administrativos, Regina Leite. Também
participaram da solenidade os promotores de justiça
de Açailândia. Cristia-ne Donatini, Guilherme Gouveia
e Sandra Fagundes Garcia: e de Imperatriz. Raquel
Chaves Duarte Sales.
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional na
Defesa da Mulher. Sandra Garcia destacou a
participação ativa do MPMA para que a Patrulha Maria
da Penha fosse instalada em Açailândia. bem como a
contribuição desse grupamento para o combate à
violência contra a mulher.
Na oportunidade, a representante do Ministério
Público fez uma entrega simbólica de itens a serem
utilizados pela Patrulha, que foram adquiridos
mediante acordos de não persecuçâo penal. Dentre os
equipamentos obtidos estão celular, impressora,
computador. mesas e cadeiras. A reforma da sede
operacional também foi viabilizada por meio desses
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/04092021
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MP participa do lançamento da Patrulha
Maria da Penha
O Ministério Público do Maranhão participou do
lançamento da Patrulha Maria da Penha, no Município
de Açailândia, nessa sexta-feira, 3. A solenidade foi
presidida pelo secretário de estado da Segurança
Pública, Jeferson Portela, e contou com a participação
da subprocuradorageral de justiça para Assuntos
Administrativos, Regina Leite.
Também participaram da solenidade os promotores de
justiça de Açailândia, Cristiane Donatini, Guilherme
Gouveia e Sandra Fagundes Garcia; e de Imperatriz,
Raquel Chaves Duarte Sales.
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional na
Defesa da Mulher, Sandra Garcia destacou a
participação ativa do MPMA para que a Patrulha Maria
da Penha fosse instalada em Açailândia, bem como a
contribuição desse grupamento para o combate à
violência contra a mulher.
Na oportunidade, a representante do Ministério
Público fez uma entrega simbólica de itens a serem
utilizados pela Patrulha, que foram adquiridos
mediante acordos de não persecução penal. Dentre os
equipamentos obtidos estão celular, impressora,
computador, mesas e cadeiras. A reforma da sede
operacional também foi viabilizada por meio desses
acordos.
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Exposição fotográfica homenageia a cidade
de São Luís
Está em cartaz, por meio virtual, a exposição de
imagens "São Luís. de Gente e de luz", do fotógrafo
José Miranda Jr, mais conhecido como Fozzie. São 40
fotografias. coloridas e em preto e branco, que
retratam o cotidiano da capital maranhense. do seu
povo e sua dinâmica de vida. As imagens podem ser
conhecidas até o dia 1o de outubro.
Inicialmente, a coletânea fotográfica está disponível na
página do Centro Cultural do Ministério Público do
Maranhão: centrocultural.mpma.mp.br. A visitação
também pode ser feita presencialmente nos Espaços
de Arte llzé Cordeiro (Centro Cultural) e Márcia Sandes (Procuradoria Geral de Justiça, no Calhau) a partir
de 9 de setembro. A visitação presencial pode ser
agendada pelo e-mail cen-trocultural@mpma.mp.br ou
por WhatsApp (98 -99200.2719)
Fozzie iniciou seu contato com a fotografia por
diversão e. logo depois, se envolveu pelas
potencialidades da arte. O fotógrafo hoje considera a
fotografia como forma de se comunicar com o mundo.
Na avaliação do profissional, São Luís, que vai fazer
409 anos em 8 de setembro, cresceu e se expadiu
horizontalmente e verticalmente criando uma cisão
entre uma São Luís antiga - com seus casarões
históricos e um referencial afetivo de poesia - e uma
cidade moderna e todas as desigualdades inerentes
aos grandes centros urbanos.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/05e06092021
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Exposição fotográfica homenageia a cidade
de São Luís
Está em cartaz, por meio virtual, a exposição de
imagens "São Luís. de Gente e de luz", do fotógrafo
José Miranda Jr, mais conhecido como Fozzie. São 40
fotografias. coloridas e em preto e branco, que
retratam o cotidiano da capital maranhense. do seu
povo e sua dinâmica de vida. As imagens podem ser
conhecidas até o dia 1o de outubro.
Inicialmente, a coletânea fotográfica está disponível na
página do Centro Cultural do Ministério Público do
Maranhão: centrocultural.mpma.mp.br. A visitação
também pode ser feita presencialmente nos Espaços
de Arte llzé Cordeiro (Centro Cultural) e Márcia Sandes (Procuradoria Geral de Justiça, no Calhau) a partir
de 9 de setembro. A visitação presencial pode ser
agendada pelo e-mail cen-trocultural@mpma.mp.br ou
por WhatsApp (98 -99200.2719)
Fozzie iniciou seu contato com a fotografia por
diversão e. logo depois, se envolveu pelas
potencialidades da arte. O fotógrafo hoje considera a
fotografia como forma de se comunicar com o mundo.
Na avaliação do profissional, São Luís, que vai fazer
409 anos em 8 de setembro, cresceu e se expadiu
horizontalmente e verticalmente criando uma cisão
entre uma São Luís antiga - com seus casarões
históricos e um referencial afetivo de poesia - e uma
cidade moderna e todas as desigualdades inerentes
aos grandes centros urbanos.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/05e06092021
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Ministério Público do Maranhão emite
recomendações sobre manifestações
previstas para o dia 7
O Ministério Público do Maranhão emitiu, neste
sábado, 4, duas recomendações referentes às
manifestações previstas para ocorrerem no dia 7 de
setembro, Dia da Independência do Brasil.
O objetivo das recomendações é assegurar que os
movimentos não atentem contra os preceitos da
Constituição Federal e o regime democrático.
Aos prefeitos municipais do Maranhão, foi
recomendado que, onde houver guardas municipais,
sejam adotadas todas as medidas necessárias para
assegurar a proteção dos bens, serviços e instalações
municipais, durante as manifestações.
Já para o secretário de Estado de Segurança
Pública, foi recomendado que sejam adotadas todas
as medidas necessárias para assegurar a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. As duas recomendações foram assinadas
pelo procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau.
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/09/05/ministeriopublico-do-maranhao-emite-recomendacoes-sobremanifestacoes-previstas-para-o-dia-7/
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BURITICUPU - Após Recomendação do
MP, Município institui Procuradoria-Geral
Após Recomendação do Ministério Público do
Maranhão, a Prefeitura de Buriticupu publicou a Lei nº
462/2021, que cria e estrutura a Procuradoria Geral do
Município (PGM), dispondo sobre o regime jurídico e
as atribuições e remuneração de seus integrantes,
além de criar o cargo de Procurador Municipal. A lei foi
publicada no dia 2 de setembro.
A Recomendação foi expedida pelo promotor de
justiça Felipe Augusto Rotondo no mês de janeiro de
2021 e indicava a necessidade de realização de
concurso público para o cargo de procurador do
município.
Com a Lei nº 462/2021, publicada em 2 de setembro,
foram criadas cinco vagas de procurador municipal. A
lei prevê que o cargo será subordinado ao procuradorgeral e será provido em caráter efetivo, no quadro de
servidor público municipal, admitido mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos.
Site: https://alexcarlos.com.br/buriticupu-aposrecomendacao-do-mp-municipio-institui-procuradoriageral/
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Pai mata a filha num velório por não aceitar
o relacionamento dela
Um homem de 43 anos, identificado como Francisco
José de Sousa, foi preso por matar a própria filha, a
técnica de enfermagem Maria Naiara dos Santos
Sousa, 27, em Itapipoca, na região norte do Ceará. A
prisão aconteceu nesta sexta-feira (3) depois que o
suspeito foi encontrado dormindo em um bar do
município.
O crime aconteceu durante o velório do avô da vítima sogro do homem. A Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS)
informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE)
realizou a prisão na localidade São Miguel.
Testemunhas informaram que Francisco José não
aceitava o relacionamento atual da vítima, pois tinha
ciúmes dela. O marido da jovem, inclusive, também foi
atingido pelos disparos de arma de fogo, mas foi
socorrido e não corre risco de morte.
A polícia ainda investiga o caso.
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Homem que matou animais decapitados é
preso na Baixada
Um homem foi preso em flagrante durante uma ação
conjunta entre a Polícia Civil e Militar do Maranhão
pelo crime de maus tratos a animais domésticos no
município de São Vicente Ferrer (Baixada
Maranhense).
Segundo a delegada Paula Feijó, o preso de maneira
bruta, decapitou um cachorro e um galo utilizando um
"patacho" (espécie de facão).
A delegada disse ainda que denúncias foram
recebidas, posteriormente, informando que o autuado
teria matado uma cadela, em período gestacional,
utilizando o mesmo sistema, caso este que passa a
ser investigado pela Polícia Civil.
Após os procedimentos de praxe serem feitos na
delegacia de polícia, o preso foi transferido à unidade
prisional de Viana, onde permanecerá à disposição da
Justiça.
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