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Exposição fotográfica virtual homenageia a
cidade de São Luís

 

AGÊNCIABR. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

'São Luís, de Gente e de luz', do fotógrafo José
Miranda Jr, pode ser vista até o próximo dia 1º de
outubro no site do Centro Cultural do Ministério
Público  do Maranhão. Obra Canoa costeira,
patrimônio do Maranhão é uma das fotografias em
cartaz na exposição

Divulgação/Ministério Público do Maranhão

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 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. A visitação também pode ser feita
presencialmente nos Espaços de Arte Ilzé Cordeiro
(Centro Cultural) e Márcia Sandes, situado no bairro
Calhau, a partir de 9 de setembro. A visitação
presenc ia l  pode ser  agendada pe lo  e-mai l
centrocultural@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 expandiu
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.

Fotografia Donana e a lua está exposta na mostra
virtual sobre a cidade de São Luís

Divulgação/Ministério Público do Maranhão

Exposições

O fotógrafo José Miranda Jr recebeu menção honrosa
no 5º Photo Nature Brasil, com a foto "Espinhos nos
Lençóis"; 3º lugar no Concurso de Fotografia
Fotosururu 2020, participação na exposição coletiva

"Humanidade e sua humanidade" no Festival de
Fotografia de Amparo/SP, participação no 9º Salão
Nacional de Arte Fotográfica ABCclick, participação na
XXXI Bienal de Arte Fotográfica Brasileira Preto e
Branco e exposição "São Luís de Maré e Memória",
p romov ida  pe la  Empresa  Maranhense  de
Admin i s t r ação  Po r tuá r i a .

Site: https://agenciabr.com.br/exposicao-fotografica-

virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis/

https://agenciabr.com.br/exposicao-fotografica-virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis/
https://agenciabr.com.br/exposicao-fotografica-virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis/


MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

CAXIAS ONLINE / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://caxiasmaonline.com.br/mpma-emite-

recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-para-o-

dia-7/

https://caxiasmaonline.com.br/mpma-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-para-o-dia-7/
https://caxiasmaonline.com.br/mpma-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-para-o-dia-7/
https://caxiasmaonline.com.br/mpma-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-para-o-dia-7/


Ministério Público faz recomendações sobre
manifestações de 7 de Setembro

 

EU SOU É MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão emitiu, no sábado,
4, duas recomendações referentes às manifestações
previstas para ocorrer 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Fonte: Gilberto Léda

Site:

https://www.eusouemaranhao.com.br/2021/09/ministerio-

publico-faz-recomendacoes.html

https://www.eusouemaranhao.com.br/2021/09/ministerio-publico-faz-recomendacoes.html
https://www.eusouemaranhao.com.br/2021/09/ministerio-publico-faz-recomendacoes.html


Exposição fotográfica virtual homenageia a
cidade de São Luís

 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por G1 MA - 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 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. A visitação também pode ser feita
presencialmente nos Espaços de Arte Ilzé Cordeiro
(Centro Cultural) e Márcia Sandes, situado no bairro
Calhau, a partir de 9 de setembro. A visitação
presenc ia l  pode ser  agendada pe lo  e-mai l
centrocultural@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 expandiu
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.

O fotógrafo José Miranda Jr recebeu menção honrosa
no 5º Photo Nature Brasil, com a foto "Espinhos nos
Lençóis"; 3º lugar no Concurso de Fotografia
Fotosururu 2020, participação na exposição coletiva
"Humanidade e sua humanidade" no Festival de
Fotografia de Amparo/SP, participação no 9º Salão
Nacional de Arte Fotográfica ABCclick, participação na
XXXI Bienal de Arte Fotográfica Brasileira Preto e
Branco e exposição "São Luís de Maré e Memória",
p romov ida  pe la  Empresa  Maranhense  de
Admin i s t r ação  Po r tuá r i a .

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/09/06/ex

posicao-fotografica-virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-

luis.ghtml

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/09/06/exposicao-fotografica-virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/09/06/exposicao-fotografica-virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/09/06/exposicao-fotografica-virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis.ghtml


Exposição de fotografias faz homenagem aos
409 anos de São Luís

 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 cot idiano da capital
maranhense, do seu povo e sua dinâmica de vida. As
imagens podem ser conhecidas até o dia 1º de
outubro.

Exposição mostra os ofícios que envolvem a
manifestação de bumba-meu-boi

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 Ilzé 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 centrocultural@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.

"E é cá nesse ponto, em que nos encontramos. A
presente exposição tem a ambição de trazer um pouco
dessa São Luís. Um pouco desse tudo, dessa mistura
sem fim - o cotidiano, o bucólico, o urbano, o invisível,
o sol, a lua, o mar, entre tantos os protagonistas que
fazem parte dessa seleção de imagens - dessa São
Luís, de gente e de luz", refletiu Fozzie.

Exposições

O fotógrafo recebeu menção honrosa no 5º Photo
Nature Brasil, com a foto "Espinhos nos Lençóis"; 3º
lugar no Concurso de Fotografia Fotosururu 2020;
participação na exposição coletiva "Humanidade e sua
humanidade" no Festival de Fotografia de Amparo/SP;
participação no 9º Salão Nacional de Arte Fotográfica

ABCclick; participação na XXXI Bienal de Arte
Fotográfica Brasileira Preto e Branco; exposição "São
Luís de Maré e Memória", promovida pela Empresa
Maranhense de Administração Portuária.

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

luis/noticias/2021/09/06/exposicao-de-fotografias-faz-

homenagem-aos-409-anos-de-sao-luis.shtml

https://imirante.com/namira/sao-luis/noticias/2021/09/06/exposicao-de-fotografias-faz-homenagem-aos-409-anos-de-sao-luis.shtml
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MP-MA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

setembro
 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS - O Ministério Público do Maranhão (MP-
MA) emitiu, nesse 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://imirante.com/sao-

luis/noticias/2021/09/06/mp-ma-emite-recomendacoes-

sobre-manifestacoes-previstas-para-o-dia-7.shtml

https://imirante.com/sao-luis/noticias/2021/09/06/mp-ma-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-para-o-dia-7.shtml
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Exposição fotográfica virtual homenageia a
cidade de São Luís

 

MA 98 / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

'São Luís, de Gente e de luz', do fotógrafo José
Miranda Jr, pode ser vista até o próximo dia 1º de
outubro no site do Centro Cultural do Ministério
Público do Maranhão.

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 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. A visitação também pode ser feita
presencialmente nos Espaços de Arte Ilzé Cordeiro
(Centro Cultural) e Márcia Sandes, situado no bairro
Calhau, a partir de 9 de setembro. A visitação
presenc ia l  pode ser  agendada pe lo  e-mai l
centrocultural@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 expandiu
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.

Exposições

O fotógrafo José Miranda Jr recebeu menção honrosa
no 5º Photo Nature Brasil, com a foto "Espinhos nos
Lençóis"; 3º lugar no Concurso de Fotografia
Fotosururu 2020, participação na exposição coletiva
"Humanidade e sua humanidade" no Festival de
Fotografia de Amparo/SP, participação no 9º Salão
Nacional de Arte Fotográfica ABCclick, participação na
XXXI Bienal de Arte Fotográfica Brasileira Preto e
Branco e exposição "São Luís de Maré e Memória",
p romov ida  pe la  Empresa  Maranhense  de
Admin i s t r ação  Po r tuá r i a .

Site: https://ma98.com.br/2021/09/06/exposicao-

https://ma98.com.br/2021/09/06/exposicao-fotografica-virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis/


MA 98 / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

fotografica-virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis/

https://ma98.com.br/2021/09/06/exposicao-fotografica-virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis/


MP-MA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

setembro
 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da redação, com informação da Assessoria

O Ministério Público do Maranhão emitiu, nesse
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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://oimparcial.com.br/noticias/2021/09/mp-ma-

emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-

para-o-dia-7-de-setembro/
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Ministério Público Estadual emite
recomendações sobre manifestações do dia

07 de setembro
 

PORTAL AÇAILÂNDIA MA / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Folha do Maranhão

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

estadual-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-do-

dia-07-de-setembro/
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https://acailandiama.com.br/ministerio-publico-estadual-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-do-dia-07-de-setembro/
https://acailandiama.com.br/ministerio-publico-estadual-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-do-dia-07-de-setembro/


Exposição fotográfica virtual homenageia a
cidade de São Luís

 

PORTAL AÇAILÂNDIA MA / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 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 . A visitação também pode ser feita
presencialmente nos Espaços de Arte Ilzé Cordeiro
(Centro Cultural) e Márcia Sandes, situado no bairro
Calhau, a partir de 9 de setembro. A visitação
presenc ia l  pode ser  agendada pe lo  e-mai l
centrocultural@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 expandiu
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.

Fotografia Donana e a lua está exposta na mostra
vi r tual  sobre a c idade de São Luís -  Foto:
Divulgação/Ministério Público  do Maranhão

O fotógrafo José Miranda Jr recebeu menção honrosa
no 5º Photo Nature Brasil, com a foto "Espinhos nos
Lençóis"; 3º lugar no Concurso de Fotografia
Fotosururu 2020, participação na exposição coletiva
"Humanidade e sua humanidade" no Festival de
Fotografia de Amparo/SP, participação no 9º Salão
Nacional de Arte Fotográfica ABCclick, participação na
XXXI Bienal de Arte Fotográfica Brasileira Preto e
Branco e exposição "São Luís de Maré e Memória",
p romov ida  pe la  Empresa  Maranhense  de
Admin i s t r ação  Po r tuá r i a .

G1MA

Site: https://acailandiama.com.br/exposicao-fotografica-

virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis/

https://acailandiama.com.br/exposicao-fotografica-virtual-homenageia-a-cidade-de-sao-luis/
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MP-MA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

setembro
 

PORTAL IMARANHÃO / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) emitiu,
nesse 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.
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Ministério Público emite recomendações
sobre manifestações previstas para o dia 7

 

BLOG DA SÍLVIA TEREZA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Redação

O Ministério Público do Maranhão emitiu duas
recomendações referentes às manifestações previstas
para ocorrerem nesta terça-feira, 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.
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MP recomenda aos órgãos de segurança que
monitorem atos de 7 de Setembro no

Maranhão
 

BLOG DANIEL MATOS / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Matos

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Fonte: Ministério Público do Maranhão (MPMA)
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MARANHÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL EMITE RECOMENDAÇÕES
SOBRE MANIFESTAÇÕES DESTE DIA

07 DE SETEMBRO
 

BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Carlos Cristiano

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Folha do Maranhão
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

BLOG DO CELSO ALMEIDA / SÃO LUÍS / MA - MARANHÃO. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Celso Almeida

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.
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MP emite recomendações sobre
manifestações no 7 de setembro

 

BLOG DO EZEQUIEL NEVES / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Ezequiel Neves

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.
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Ministério Público emite recomendações
sobre manifestações previstas para o dia 7

 

BLOG DO LUDWIG / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ludwig Almeida

Inscreva-se em nosso canal

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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. As
informações são do MPMA.

Por Ludwig Almeida às
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Viver é lutar.

A vida é combate,

Que os fracos abate,

Que os fortes, os bravos,

Só pode exaltar.

(Poeta Gonçalves Dias)
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Carlos Brandão discute reestruturação societária do
Porto São Luís

As obras do Porto São Luís serão iniciadas no próximo
ano O vice-governador Carlos Brandão realizou, nesta
quarta-feira (01), reunião com re...

Coelho Neto realiza Conferência da Assistência Social

No u´ltimo dia 26 de agosto, o munici´pio de Coelho
Neto foi palco da realizac¸a~o da IX Confere^ncia
Municipal de Assiste^ncia Social, prom...

Plenário da Assembleia aprova indicação de Marcelo
Tavares ao cargo de conselheiro do TCE

Marcelo Tavares agradeceu a aprovação unânime e
disse que os agentes públicos devem e podem fazer
muito mais pelo Maranhão O Plenário da Ass...

Chapadinha: prefeitura segue com a operação tapa-
buracos

A prefeitura de Chapadinha, através da secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo e do Programa Prefeitura
Perto de Você, realizou mais uma op...

Caxias inicia aplicação da 3ª dose da vacina contra a
covid-19

Após a autorização da terceira dose da vacina contra
a covid-19 pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de
Caxias, através da Secretaria Muni...
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MP-MA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

BLOG DO MARCIAL LIMA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão emitiu, no último
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 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.

(Informações do MP-MA)
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.
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Farra dos contratos em Central do Maranhão
- Secretaria de Saúde pretende gastar mais de

Meio Milhão com lubrificantes e
combustível

 

BLOG DO VANDOVAL RODRIGUES / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A gestão da prefeita Fechinha (Republicanos), na
cidade de Central do Maranhão, tem como marca
registrada a realização de contratos considerados
exorbitantes para a realidade do pequeno Município.

A farra dos contratos se estendem em todas as
secretarias e merecem uma tenção do Ministério
Público e Policia Federal. Através do Fundo Municipal
de Saúde da cidade de Central, a prefeitura firmou
contrato para aquis ição de Combust íveis  e
Lubrificantes no valor de R $ 516.181,00 (quinhentos e
dezesseis mil, cento e oitenta e um reais). Ou seja,
mais de Meio Milhão de Reais.

O contrato foi assinado por Jadson Carvalho Silva,
Secretário Municipal de Saúde e Dayvson Ribeiro
Soares representante legal da Empresa D.R.Soares -
ME.

Em um outro contrato também, para aquisição de
combustíveis e lubrificantes, este por intermédio do
Fundo Municipal de Educação da cidade de Central do
Maranhão, o contrato é de R$ 270.740,10 (duzentos e
setenta mil, setecentos e quarenta reais dez
centavos).

Os dois contratos somam quase Um Milhão de Reais.
No próximo posto o blog trará a lume outra situação
o b s c u r a  r e a l i z a d a  p e l a  a t u a l   P r e f e i t a  d o
M u n i c í p i o .   A g u a r d e m . .
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Ministério Público do Maranhão emite
recomendações sobre manifestações

previstas para o feriado
 

BLOG DO WELLYNGTHON SAMPAIO / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Wellyngthon Sampaio

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.
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Patrulha Maria da Penha é instalada no
município de Açailândia/MA

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

O lançamento da Patrulha Maria da Penha, no
Município de Açailândia, aconteceu nesta sexta-feira,
3. A solenidade foi presidida pelo secretário de estado
da Segurança Pública, Jeferson Portela, e contou
com a participação de diversas autoridades.

Além das autoridades de segurança do estado,
também participaram

da solenidade q

subprocuradora-geral de justiça para Assuntos
Administrativos, Regina Leite e

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.

Participando hoje (03/09), na cidade de Açailândia,
com o Sr. Secretário de Segurança, Jefferson Portela ,
o Sr. Cmt. Geral da PMMA - Cel. Pedro Ribeiro e
demais autoridades, da implantação da 7ª Unidade da
Patrulha Maria da Penha. Parabenizo importante
política pública do Governo do Estado, destacando o
brilhante trabalho a frente do programa da Cel.
Augusta Andrade, Comandante de Segurança
Comunitária e Coordenadora da Patrulha Maria da
Penha. Estamos juntos e Deus está conosco! ,
ressaltou o Coronel Célio Roberto, Comandante do
Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão.
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

setembro
 

BLOG EDUARDO RÊGO / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Eduardo Rego

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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. As
informações são do MPMA .

Site: http://www.eduardorego.com.br/2021/09/mpma-

emite-recomendacoes-sobre.html
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MPMA faz recomendações sobre
manifestações de 7 de Setembro

 

BLOG GILBERTO LEDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão emitiu, no sábado,
4, duas recomendações referentes às manifestações
previstas para ocorrer 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://gilbertoleda.com.br/2021/09/06/mpma-faz-

recomendacoes-sobre-manifestacoes-de-7-de-setembro/
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409 ANOS - Exposição fotográfica
homenageia a cidade de São Luís

 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

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 Ilzé 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 [email protected] 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.

"E é cá nesse ponto, em que nos encontramos. A
presente exposição tem a ambição de trazer um pouco
dessa São Luís. Um pouco desse tudo, dessa mistura
sem fim - o cotidiano, o bucólico, o urbano, o invisível,
o sol, a lua, o mar, entre tantos os protagonistas que
fazem parte dessa seleção de imagens - dessa São
Luís, de gente e de luz", refletiu Fozzie.

EXPOSIÇÕES

O fotógrafo recebeu menção honrosa no 5º Photo
Nature Brasil, com a foto "Espinhos nos Lençóis"; 3º
lugar no Concurso de Fotografia Fotosururu 2020;
participação na exposição coletiva "Humanidade e sua
humanidade" no Festival de Fotografia de Amparo/SP;
participação no 9º Salão Nacional de Arte Fotográfica
ABCclick; participação na XXXI Bienal de Arte
Fotográfica Brasileira Preto e Branco; exposição "São

Luís de Maré e Memória", promovida pela Empresa
Maranhense de Administração Portuária. (CCOM-
MPMA)

Site: https://horaextra.slz.br/2021/09/06/409-anos-

exposicao-fotografica-homenageia-a-cidade-de-sao-luis/
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As manifestações do Ministério Público do
MA sobre manifestações previstas para esta

terça-feira
 

BLOG JOHN CUTRIM / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

John Cutrim

O Ministério Público do Maranhão emitiu 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://johncutrim.com.br/as-manifestacoes-do-

ministerio-publico-do-ma-sobre-manifestacoes-

previstas-para-esta-terca-feira/
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MP emite recomendações sobre
manifestações do dia 7 de setembro

 

BLOG JORGE ARAGÃO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/09/06/mp-

emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-do-dia-7-de-

setembro/
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Ministério Público emite recomendações
sobre atos previstos para o dia 7

 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão emitiu 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

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

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/09/ministerio

-publico-emite-recomendacoes-sobre-atos-previstos-

para-o-dia-7/
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MP-MA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

Setembro
 

TV BAND MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - BAND CIDADE 2ª EDIÇÃO. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Gonçalves

O Ministério Público do Maranhão emitiu, nesse
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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Tags: MPMA, recomendações, manifestações, 7 de
Setembro.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/06/band%20cidade2

%200609.mp4
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Homem é preso por descumprimento de
medida protetiva em Cantanhede

 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ailton Nunes

A operação realizada na cidade de Cantanhede
terminou na prisão preventiva de um homem que não
teve a a identidade divulgada. De acordo com a
polícia, ele foi denunciado após agredir a própria
esposa.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/06/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.57.07-07.58.16-1630926518.mp4
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Jovem morre pelo ex-namorado em Pio XII
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ailton Nunes

A vítima se chamava Sâmara e o ex-namorado se
chama Marcos. Ele já está em outro relacionamento, e
ontem(05) acabou encontrando ela em algum local,
teve uma crise de ciúmes e acabou matando a jovem
com vários tiros.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/06/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.47.27-07.49.25-1630925723.mp4
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Operação deflagrada pela Polícia Civil deu
cumprimento a 6 mandatos de prisão em

Santa Inês
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ailton Nunes

Em uma operação deflagrada na última quarta-feira
(1º), a Polícia Civil do Maranhão deu cumprimento a
seis mandados de prisão preventiva contra pessoas
envolvidas com o crime de tráfico nas cidades de
Santa Luzia e Alto Alegre do Pindaré. A ação policial
contou com as participações de policiais civis da
Delegacia de Santa Luzia e da 7ª Delegacia Regional
de Santa Inês. Na ação foram presas cinco pessoas
na cidade de Santa Luzia residentes nos Bairros
Quadra Dehon, Abdon Braide e Povoado Santo Onofre
e uma pessoa na cidade de Alto Alegre do Pindaré.
Em Santa Luzia, durante o cumprimento dos
mandados foi encontrado entorpecentes (maconha e
cocaína) o que resultou na autuação em flagrante
delito de cinco suspeitos. Todos os presos foram
autuados pelos crime de tráfico de drogas e
associação para o tráfico. Após os procedimentos de
praxe, os presos serão encaminhados a unidade
prisional de Zé Doca, onde deverão permanecer à
disposição da justiça.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/06/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.27.53-07.30.35-1630924872.mp4
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Homem é preso suspeito de maus tratos
contra dois animais domésticos em São

Vicente Ferrer
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ailton Nunes

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 gestacional. 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.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/06/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.10.48-07.13.03-1630923614.mp4
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

Setembro
 

TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - JORNAL DIFUSORA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Geyce Gomes

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. Tags: Ministério
Público, recomendações, manifestações, 7 de
Setembro.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/06/TVDIFUSORAAF

SBTSOLUSMA-19.36.28-19.38.06-1630979641.mp4
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MPMA emitiu, nesse sábado, 4, duas
recomendações referentes às manifestações

previstas para ocorrerem no dia 7 de
Setembro

 

TV GUARÁ / AF. RECORD NEWS / SÃO LUÍS / MA - JORNAL DA GUARÁ. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Hugo Reis

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. Tags: MPMA,
recomendações, manifestações, 7 Setembro.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/06/TVGUARAFREC

ORDNEWSSOLUSMA-18.39.19-18.40.07-1630978239.mp4
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Jovem cai em emboscada e é assassinada a
tiros pelo ex-namorado no MA

 

RÁDIO CELESTIAL FM 100.7 / TIMON / MA - PROGRAMA DO GALO. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Simplicio

A jovem identificada como Sâmara Jaquelina foi
assassinada a tiros, na noite de domingo(05), na
cidade de Pio XII, a 272 km de São Luís, no
Maranhão. O crime foi praticado pelo homem
identificado como Marcos, ex-namorado da vítima. Ele
não aceitava o f im do relacionamento. Pelas
informações, o assassino ligou para Sâmara e marcou
um local para uma conversa. Ela foi e caiu em uma
emboscada, sendo morta a tiros. Algumas pessoas,
quando ouviram os disparos, foram ao local, mas ela
já estava morta. Sâmara deixa uma filha menor. Após
o crime, o assassino se embrenhou numa área de
mato e está sendo procurado pela polícia.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/06/RDIOCELESTIAL

FM1007TIMONMA-09.06.35-09.08.35-1630937212.mp3
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MPMA emite recomendações referente as
manifestações previstas para o dia 07 de

setembro
 

RÁDIO CLUBE FM 98.1 / AÇAILÂNDIA / MA - JORNAL CENTRAL. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Teresa Cristina

No dia 07 de setembro dia da independência do Brasil
o MPMA faz recomendações para 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 ordem pública e do patrimônio.

Tags: MPMA, patrimônio público, ordem pública,
manifestações

Multimídia:
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MPMA recomendou afastamento de
secretário mas o prefeito ainda não atendeu a

recomendação
 

RÁDIO FC FM 96.5 / CODÓ / MA - CIDADE NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alberto Barros

Várias ações do MPMA em desfavor do atual prefeito
de Codó entre elas a recomendação de afastamento
de secretário e ex-vereador o mesmo antes foi
cassado pela justiça porém continua exercendo cargo
público mesmo com a recomendação de afastamento
no prazo de 10 dias.

Tag: MPMA, prefeito, secretário cassado

Multimídia:
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

RÁDIO INTERATIVA 88,3 FM / TIMON / MA - JORNAL CENTRAL. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Teresa Cristina

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. Tags: Ministério
P ú b l i c o  d o  M a r a n h ã o ,  r e c o m e n d a ç õ e s ,
m a n i f e s t a ç õ e s ,  7  d e  S e t e m b r o .

Multimídia:
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - PONTO FINAL. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

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.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/06/RDIOMIRANTEA

M600SOLUSMA-09.43.07-09.45.16-1630937774.mp3
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Jovem morre esfaqueada pelo ex-namorado
em Pio XII

 

RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - ACORDA MARANHÃO. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Marcial Lima

A vítima se chamava Sâmara e o ex-namorado se
chama Marcos. Ele já está em outro relacionamento, e
ontem(05) acabou encontrando ela em algum local,
teve uma crise de ciúmes e acabou matando a jovem
com várias facadas

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/06/RDIOMIRANTEA
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Jovem é assassinada pelo ex-namorado em
Pio XII

 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ivison Lima

A vítima se chamava Sâmara e o ex-namorado se
chama Marcos. Ele já está em outro relacionamento, e
ontem(05) acabou encontrando ela em algum local,
teve uma crise de ciúmes e acabou matando a jovem
com vários tiros. O ex-namorado após cometer o crime
seguiu rumo desconhecido e encontra-se foragido.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/06/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-08.21.34-08.22.16-1630929032.mp3
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Jovem é assassinada pelo ex-namorado em
Pio XII

 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ivison Lima

A vítima se chamava Sâmara Jaquelina e o ex-
namorado se chama Marcos. Ele já está em outro
relacionamento, e ontem(05) acabou encontrando ela
em algum local, teve uma crise de ciúmes e acabou
matando a jovem com vários tiros. Após praticar o
crime o ex-namorado tomou rumo ignorado e está
sendo procurado pela polícia.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/06/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-08.21.34-08.22.16-1630929032.mp3

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/06/RDIOTIMBIRAAM1290SOLUISMA-08.21.34-08.22.16-1630929032.mp3
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/06/RDIOTIMBIRAAM1290SOLUISMA-08.21.34-08.22.16-1630929032.mp3


Auditoria: Esquema em folha de pagamento
de prefeitura desviou quase R$ 1 milhão

 

ARIMATÉIA JR / IMPERATRIZ / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Apenas uma servidora teria recebido indevidamente
R$ 350 mil

Do AF Notícias

Uma auditoria na folha de pagamento da Prefeitura de
Filadélfia, no norte do Tocantins, descobriu um
suposto esquema de corrupção que teria causado um
rombo de quase R$ 1 milhão aos cofres públicos
apenas em 2020, último ano da gestão do ex-prefeito
Mizô Alencar (DEM).

A auditoria foi realizada pela empresa Dominium
Contábil, a pedido do atual prefeito David Sousa Bento
, do Republicanos.

Após a descoberta do esquema, a prefeitura abriu
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra os
envolvidos e já demitiu cinco servidores efetivos e
destituiu uma servidora que ocupava cargo em
comissão. Os nomes foram publicados no Diário
Oficial do Município no dia 26 de agosto de 2021 .

O rombo aos cofres públicos apenas com esses casos
teria sido de R$ 901.318,17 (novecentos e um mil
trezentos e dezoito reais e dezessete centavos) .
Porém, há suspeitas de envolvimento de outras
pessoas e o prejuízo pode ser ainda maior.

Em abril de 2021, a Prefeitura de Filadélfia publicou no
Diário Oficial a instauração de PAD contra 19 pessoas
supostamente envolvidas no esquema, incluindo o ex-
prefeito, ex-secretários municipais e servidores
públicos.

Segundo os decretos de demissão, a auditoria no
Setor de Recursos Humanos identificou divergências
na folha de pagamento da Prefeitura Municipal, do
Fundo Municipal de Saúde e também do Fundo de
Educação. Foram analisados extratos bancários das
contas do município e as fichas financeiras dos
servidores.

Conforme apurado pela reportagem , alguns
servidores recebiam salários duas ou três vezes, e até
acima dos valores devidos, em um único mês.
Conforme o processo administrativo, apenas uma
servidora teria recebido indevidamente R$ 350 mil.
Outro servidor recebeu R$ 217 mil. Há também casos
de professores que teriam recebido R$ 25 mil, R$ 102

mil e até R$ 205 mil de forma indevida apenas no ano
passado.

"Ficou comprovado que a conduta do servidor [...]
infringiu os deveres e obrigações do Regime Jurídico,
sendo constatada conduta grave de improbidade
administrativa e lesão ao erário público" , diz um dos
decretos.

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1048763/auditoria-

esquema-em-folha-de-pagamento-de-prefeitura-desviou-

quase-r-1-milhao
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

CAXIAS ONLINE / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://caxiasmaonline.com.br/mpma-emite-

recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-para-o-

dia-7/
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Policiais militares agridem homem durante
abordagem em Tutóia

 

DESTAQUE DO MARANHÃO / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Na noite desse domingo (5), policiais militares foram
flagrados agredindo um homem, na cidade de Tutóia.
As agressões foram registradas por câmeras de
segurança.

Nas imagens, aparece um grupo de policiais militares
abordando um homem, que estava em uma
motocicleta sem uso de capacete. Ao ser abordado, o
homem coloca as mãos na cabeça, enquanto um PM
faz uma revista pessoal. O PM e o homem conversam,
quando de repente o PM dá uma tapa na cabeça do
motociclista.

O homem tenta fugir das agressões, mas continua
recebendo tapas e socos de dois policiais. Um terceiro
PM tenta impedir os colegas de continuarem
agredindo a vítima, enquanto outros dois policiais
apenas observam as agressões.

O caso foi flagrado por pessoas que trabalhavam em
uma fábrica de gelo e, também, pelas câmeras de
segurança do local.

Segundo testemunhas, o homem que aparece sendo
agredido foi detido e levado para a Delegacia de
Barreirinhas, onde está preso por desacato e
resistência à prisão.

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão
(SSP-MA) confirmou que o homem está detido na
Delegacia de Barreirinhas à disposição da Justiça,
após ter sido preso por "desacato, desobediência e
resistência, além de embriaguez ao volante e por
conduzir veículo automotor sem habilitação".

Quanto às agressões dos policiais militares, a SSP-MA
afirmou que o caso está sendo investigado.

"No que diz respeito aos abusos cometidos pelos
policiais, vistos nas imagens, a SSP informa que serão
investigados. Por fim, a Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão ressalta que não compactua ou
legitima condutas cujas ações não coadunam com os
princípios profissionais e éticos que orientam as
atividades da corporação", disse a Secretaria por meio
de nota.

Fonte: Imirante

Site: https://destaquedomaranhao.com/noticia/10317-
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DESTAQUE DO MARANHÃO / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

policiais-militares-agridem-homem-durante-abordagem-

em-tutoia
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PMs são flagrados agredindo homem durante
abordagem de trânsito em Tutóia, no MA;

VÍDEO
 

G1 / MARANHÃO - MARANHÃO. Seg, 6 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Por G1 MA - São Luís

Um vídeo (veja acima) gravado por câmeras de
segurança flagraram o momento em que policiais
militares agridem um homem durante uma abordagem
de trânsito em Tutóia, a cerca de 300 km de São Luís.

Nas imagens, o homem aparece entrando na garagem
de um estabelecimento comercial e recebe ordens
para parar. Ele é revistado pelos policiais e, mesmo
com as mãos para cima, recebe um tapa de um dos
PMs.

Outra câmera mostra que dois policiais continuam as
agressões. Segundo a Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão (SSP-MA), logo depois o
homem foi levado para a Delegacia de Barreirinhas,
onde segue preso, por ter desacatado os policiais, por
desobediência e resistência à prisão.

A SSP diz ainda que o homem estava com sinais de
embriaguez ao volante e conduzia a moto sem
habilitação. Sobre as agressões registradas pelas
câmeras, o governo afirmou que o caso será
investigado por abuso policial.

Site:

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/09/06/pm

s-sao-flagrados-agredindo-homem-durante-abordagem-

de-transito-em-tutoia-no-maranhao-video.ghtml
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VÍDEO: policiais militares agridem homem
durante abordagem em Tutóia

 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

TUTÓIA - Na noite desse domingo (5), policiais
militares foram flagrados agredindo um homem, na
cidade de Tutóia. As agressões foram registradas por
câmeras de segurança.

Veja as imagens da agressão

Nas imagens, aparece um grupo de policiais militares
abordando um homem, que estava em uma
motocicleta sem uso de capacete. Ao ser abordado, o
homem coloca as mãos na cabeça, enquanto um PM
faz uma revista pessoal. O PM e o homem conversam,
quando de repente o PM dá uma tapa na cabeça do
motociclista.

O homem tenta fugir das agressões, mas continua
recebendo tapas e socos de dois policiais. Um terceiro
PM tenta impedir os colegas de continuarem
agredindo a vítima, enquanto outros dois policiais
apenas observam as agressões.

O caso foi flagrado por pessoas que trabalhavam em
uma fábrica de gelo e, também, pelas câmeras de
segurança do local.

Segundo testemunhas, o homem que aparece sendo
agredido foi detido e levado para a Delegacia de
Barreirinhas, onde está preso por desacato e
resistência à prisão.

Procurada pelo Imirante.com , a Secretaria de
Segurança Pública  do Maranhão (SSP-MA)
confirmou que o homem está detido na Delegacia de
Barreirinhas à disposição da Justiça, após ter sido
preso por "desacato, desobediência e resistência,
além de embriaguez ao volante e por conduzir veículo
automotor sem habilitação".

Quanto às agressões dos policiais militares, a SSP-MA
afirmou que o caso está sendo investigado.

"No que diz respeito aos abusos cometidos pelos
policiais, vistos nas imagens, a SSP informa que serão
investigados. Por fim, a Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão ressalta que não compactua ou
legitima condutas cujas ações não coadunam com os
princípios profissionais e éticos que orientam as
atividades da corporação", disse a Secretaria por meio
de nota.
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IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Site:

https://imirante.com/tutoia/noticias/2021/09/06/video-

policiais-militares-agridem-homem-durante-abordagem-

em-tutoia.shtml
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MP-MA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

setembro
 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS - O Ministério Público do Maranhão (MP-
MA) emitiu, nesse 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://imirante.com/sao-

luis/noticias/2021/09/06/mp-ma-emite-recomendacoes-

sobre-manifestacoes-previstas-para-o-dia-7.shtml
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MP-MA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

setembro
 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Da redação, com informação da Assessoria

O Ministério Público do Maranhão emitiu, nesse
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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://oimparcial.com.br/noticias/2021/09/mp-ma-

emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-

para-o-dia-7-de-setembro/
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VÍDEO: Flagrante de violência policial em
Tutóia gera revolta nas redes sociais

 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Da Redação

Um caso de violência policial na cidade de Tutóia tem
causado revolta nas redes sociais. O incidente ocorreu
no último domingo (5), após o recebimento de uma
denúncia anônima. Wandrey, funcionário de uma
fábrica de gelo, foi agredido dentro do estabelecimento
em que trabalhava.

As cenas revoltantes, gravadas por câmeras de
segurança, mostram a vítima recebendo pancadas,
mesmo sem esboçar reação contra os policiais
militares.

Ao entrar numa garagem ao lado da fábrica onde
trabalha, Wandrey recebe ordens para parar. Ainda
durante a revista e com as mãos para cima, um dos
PMs lhe dá um tapa. Por outro ângulo, as imagens
mostram que as agressões continuam. Também é
possível perceber um dos policiais militares tentando
conter os colegas, sem sucesso.

Apesar da violência dos atos policiais, Wandrey foi
preso mesmo assim, e encaminhado para a Delegacia
de Polícia Civil de Barreirinhas. As acusações,
segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP),
são de desacato, desobediência e resistência à prisão.

De acordo com a denúncia, os policiais teriam mentido
com relação à conduta da vitima. A SSP diz que o
homem estava com sinais de embriaguez ao volante, e
que conduzia a moto sem habilitação. Sobre as
agressões registradas pelas câmeras, a SSP afirmou
que o caso será investigado por abuso de autoridade.

Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/09/video-

flagrante-de-violencia-policial-em-tutoia-gera-revolta-

nas-redes-sociais/
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Ministério Público Estadual emite
recomendações sobre manifestações do dia

07 de setembro
 

PORTAL AÇAILÂNDIA MA / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Folha do Maranhão

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

estadual-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-do-

dia-07-de-setembro/
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MP-MA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

setembro
 

PORTAL IMARANHÃO / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) emitiu,
nesse 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://www.portalimaranhao.com.br/mp-ma-emite-

recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-para-o-

dia-7-de-setembro/
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Ministério Público emite recomendações
sobre manifestações previstas para o dia 7

 

BLOG DA SÍLVIA TEREZA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Redação

O Ministério Público do Maranhão emitiu duas
recomendações referentes às manifestações previstas
para ocorrerem nesta terça-feira, 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://silviatereza.com.br/ministerio-publico-emite-

recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-para-o-

dia-7/
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MP recomenda aos órgãos de segurança que
monitorem atos de 7 de Setembro no

Maranhão
 

BLOG DANIEL MATOS / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Matos

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Fonte: Ministério Público do Maranhão (MPMA)

Site:

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/09/06/

mp-recomenda-aos-orgaos-de-seguranca-que-

monitorem-atos-de-7-de-setembro-no-maranhao/
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Câmeras flagram PMs agredindo
motociclista durante abordagem em Tutóia

 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Alpanir Mesquita

Um vídeo gravado por câmeras de segurança
flagraram o momento em que policiais militares
agridem um homem durante uma abordagem de
trânsito em Tutóia, a cerca de 300 km de São Luís.
Nas imagens, o homem aparece entrando na garagem
de um estabelecimento comercial e recebe ordens
para parar. Ele é revistado pelos policiais e, mesmo
com as mãos para cima, recebe um tapa de um dos
PMs.

Outra câmera mostra que dois policiais continuam as
agressões. Segundo a Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão (SSP-MA), logo depois o
homem foi levado para a Delegacia de Barreirinhas,
onde segue preso, por ter desacatado os policiais, por
desobediência e resistência à prisão.

A SSP diz ainda que o homem estava com sinais de
embriaguez ao volante e conduzia a moto sem
habilitação. Sobre as agressões registradas pelas
câmeras, o governo afirmou que o caso será
investigado por abuso de autoridade.

Veja os vídeos:

Do G1 MA.

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/09/cameras-

flagram-pms-agredindo.html
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MARANHÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL EMITE RECOMENDAÇÕES
SOBRE MANIFESTAÇÕES DESTE DIA

07 DE SETEMBRO
 

BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Carlos Cristiano

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Folha do Maranhão

Site: https://www.carloscristiano.com/2021/09/maranhao-

ministerio-publico-estadual.html
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

BLOG DO CELSO ALMEIDA / SÃO LUÍS / MA - MARANHÃO. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Celso Almeida

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://blogdocelsoalmeida.com/mpma-emite-

recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-para-o-

dia-7
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MP emite recomendações sobre
manifestações no 7 de setembro

 

BLOG DO EZEQUIEL NEVES / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Ezequiel Neves

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://www.blogdoezequielneves.com/2021/09/mp-

emite-recomendacoes-sobre.html
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Ministério Público emite recomendações
sobre manifestações previstas para o dia 7

 

BLOG DO LUDWIG / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ludwig Almeida

Inscreva-se em nosso canal

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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. As
informações são do MPMA.

Por Ludwig Almeida às

Tags: #Cidade , #Maranhão , #MP , #Nacional , #São
Luís
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Os comentários anônimos não serão liberados. Envie
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Viver é lutar.

A vida é combate,

Que os fracos abate,

Que os fortes, os bravos,

Só pode exaltar.

(Poeta Gonçalves Dias)

(086) 98810-3601 e (086) 99907-2887

Carlos Brandão discute reestruturação societária do
Porto São Luís

As obras do Porto São Luís serão iniciadas no próximo
ano O vice-governador Carlos Brandão realizou, nesta
quarta-feira (01), reunião com re...

Coelho Neto realiza Conferência da Assistência Social

No u´ltimo dia 26 de agosto, o munici´pio de Coelho
Neto foi palco da realizac¸a~o da IX Confere^ncia
Municipal de Assiste^ncia Social, prom...

Plenário da Assembleia aprova indicação de Marcelo
Tavares ao cargo de conselheiro do TCE

Marcelo Tavares agradeceu a aprovação unânime e
disse que os agentes públicos devem e podem fazer
muito mais pelo Maranhão O Plenário da Ass...

Chapadinha: prefeitura segue com a operação tapa-
buracos

A prefeitura de Chapadinha, através da secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo e do Programa Prefeitura
Perto de Você, realizou mais uma op...

Caxias inicia aplicação da 3ª dose da vacina contra a
covid-19

Após a autorização da terceira dose da vacina contra
a covid-19 pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de
Caxias, através da Secretaria Muni...
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MP-MA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

BLOG DO MARCIAL LIMA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão emitiu, no último
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 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.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/09/mp-ma-

emite-recomendacoes-sobre.html
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://blogdominard.com.br/2021/09/mpma-emite-

recomendacoes-sobre-manifestacoes-previstas-para-o-

dia-7/
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Em São Vicente Ferrer, Polícia Civil e
Polícia Militar predem em flagrante homem

por decapitar dois cães
 

BLOG DO VANDOVAL RODRIGUES / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Um homem foi preso em flagrante na tarde da última
quinta-feira(2), 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 de Ferrer.

Segundo a delegada Paula Feijó, o preso de maneira
bruta, decapitou um cachorro e um galo utilizando um
"patacho" (uma espécie de facão). A delegada
ressaltou ainda que denúncias foram recebidas,
posteriormente, informando que o autuado teria
matado uma cadela, em período gestacional,
utilizando o mesmo modos operandi, caso este que
passa a ser investigado pela Polícia Civil.

Após os procedimentos de praxe serem atendidos na
delegacia de polícia, o preso foi transferido à unidade
prisional de Viana, onde permanecerá à disposição da
Justiça.

Site: https://vandovalrodrigues.com/em-sao-vicente-

ferrer-policia-civil-e-policia-militar-predem-em-flagrante-

homem-por-decapitar-dois-caes/
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Ministério Público do Maranhão emite
recomendações sobre manifestações

previstas para o feriado
 

BLOG DO WELLYNGTHON SAMPAIO / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Wellyngthon Sampaio

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://www.blogdosampaio.com.br/ministerio-

publico-do-maranhao-emite-recomendacoes-sobre-

manifestacoes-previstas-para-o-feriado/
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Patrulha Maria da Penha é instalada no
município de Açailândia/MA

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

O lançamento da Patrulha Maria da Penha, no
Município de Açailândia, aconteceu nesta sexta-feira,
3. A solenidade foi presidida pelo secretário de estado
da Segurança Pública, Jeferson Portela, e contou
com a participação de diversas autoridades.

Além das autoridades de segurança do estado,
também participaram

da solenidade q

subprocuradora-geral de justiça para Assuntos
Administrativos, Regina Leite e

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.

Participando hoje (03/09), na cidade de Açailândia,
com o Sr. Secretário de Segurança, Jefferson Portela ,
o Sr. Cmt. Geral da PMMA - Cel. Pedro Ribeiro e
demais autoridades, da implantação da 7ª Unidade da
Patrulha Maria da Penha. Parabenizo importante
política pública do Governo do Estado, destacando o
brilhante trabalho a frente do programa da Cel.
Augusta Andrade, Comandante de Segurança
Comunitária e Coordenadora da Patrulha Maria da
Penha. Estamos juntos e Deus está conosco! ,
ressaltou o Coronel Célio Roberto, Comandante do
Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão.

Site:
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BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/09/patrulh

a-maria-da-penha-e-instalada-no.html
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

setembro
 

BLOG EDUARDO RÊGO / TIMON / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Eduardo Rego

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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. As
informações são do MPMA .

Site: http://www.eduardorego.com.br/2021/09/mpma-

emite-recomendacoes-sobre.html
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MPMA faz recomendações sobre
manifestações de 7 de Setembro

 

BLOG GILBERTO LEDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão emitiu, no sábado,
4, duas recomendações referentes às manifestações
previstas para ocorrer 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://gilbertoleda.com.br/2021/09/06/mpma-faz-

recomendacoes-sobre-manifestacoes-de-7-de-setembro/
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As manifestações do Ministério Público do
MA sobre manifestações previstas para esta

terça-feira
 

BLOG JOHN CUTRIM / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

John Cutrim

O Ministério Público do Maranhão emitiu 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://johncutrim.com.br/as-manifestacoes-do-

ministerio-publico-do-ma-sobre-manifestacoes-

previstas-para-esta-terca-feira/
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MP emite recomendações sobre
manifestações do dia 7 de setembro

 

BLOG JORGE ARAGÃO / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/09/06/mp-

emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-do-dia-7-de-

setembro/

30

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/09/06/mp-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-do-dia-7-de-setembro/
https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/09/06/mp-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-do-dia-7-de-setembro/
https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/09/06/mp-emite-recomendacoes-sobre-manifestacoes-do-dia-7-de-setembro/


Ministério Público emite recomendações
sobre atos previstos para o dia 7

 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão emitiu 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

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

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/09/ministerio

-publico-emite-recomendacoes-sobre-atos-previstos-

para-o-dia-7/
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MP-MA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

Setembro
 

TV BAND MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - BAND CIDADE 2ª EDIÇÃO. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Gonçalves

O Ministério Público do Maranhão emitiu, nesse
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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Tags: MPMA, recomendações, manifestações, 7 de
Setembro.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/06/band%20cidade2

%200609.mp4
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7 de

Setembro
 

TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - JORNAL DIFUSORA. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Geyce Gomes

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. Tags: Ministério
Público, recomendações, manifestações, 7 de
Setembro.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/06/TVDIFUSORAAF

SBTSOLUSMA-19.36.28-19.38.06-1630979641.mp4
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MPMA emitiu, nesse sábado, 4, duas
recomendações referentes às manifestações

previstas para ocorrerem no dia 7 de
Setembro

 

TV GUARÁ / AF. RECORD NEWS / SÃO LUÍS / MA - JORNAL DA GUARÁ. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Hugo Reis

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. Tags: MPMA,
recomendações, manifestações, 7 Setembro.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/06/TVGUARAFREC

ORDNEWSSOLUSMA-18.39.19-18.40.07-1630978239.mp4
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MPMA emite recomendações referente as
manifestações previstas para o dia 07 de

setembro
 

RÁDIO CLUBE FM 98.1 / AÇAILÂNDIA / MA - JORNAL CENTRAL. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Teresa Cristina

No dia 07 de setembro dia da independência do Brasil
o MPMA faz recomendações para 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 ordem pública e do patrimônio.

Tags: MPMA, patrimônio público, ordem pública,
manifestações

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/06/RDIOCLUBEFM9

81AAILNDIAMA-12.46.45-12.47.40-1630949873.mp3
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MPMA recomendou afastamento de
secretário mas o prefeito ainda não atendeu a

recomendação
 

RÁDIO FC FM 96.5 / CODÓ / MA - CIDADE NOTÍCIAS. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alberto Barros

Várias ações do MPMA em desfavor do atual prefeito
de Codó entre elas a recomendação de afastamento
de secretário e ex-vereador o mesmo antes foi
cassado pela justiça porém continua exercendo cargo
público mesmo com a recomendação de afastamento
no prazo de 10 dias.

Tag: MPMA, prefeito, secretário cassado

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/06/RDIOFCFM965C

ODMA-06.53.47-06.57.58-1630930849.mp3
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MPMA emite recomendações sobre
manifestações previstas para o dia 7

 

RÁDIO INTERATIVA 88,3 FM / TIMON / MA - JORNAL CENTRAL. Seg, 6 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Teresa Cristina

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. Tags: Ministério
P ú b l i c o  d o  M a r a n h ã o ,  r e c o m e n d a ç õ e s ,
m a n i f e s t a ç õ e s ,  7  d e  S e t e m b r o .

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/06/RDIOINTERATIV

A883FMTIMONMA-13.58.54-14.01.54-1630951651.mp3
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Atos de hoje preocupam Ministério Público
no MA
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MP recomenda à Secretaria de Estado da Segurança
Pública e prefeituras que coíbam possíveis excessos
no 7 de setembro; Estado aquartela PMs para evitar
manifestações políticas.
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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, Jeferson 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, 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, cadeiras.

A reforma da sede operacional também foi viabilizada
por meio desses acordos.

Site: https://extra-globo.pressreader.com/extra/20210907
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Ministério Público pede que gestões
garantam ordem no 7 de Setembro no MA
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Gilberto Léda / O Estado

São Luís - O Ministério Público do Maranhão emitiu,
neste fim de semana duas recomendações referentes
às manifestações previstas para ocorrer hoje, 7, Dia
da Independência do Brasil.
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MP quer assegurar respeito e preservação
dos preceitos da CF durante manifestações

no dia da Independência
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Ir para o conteúdo principal

Ir para o conteúdo secundário

Postado em: por: Juraci Filho - Deixe um Comentário!

O Ministério Público do Maranhão emitiu, desde o
sábado (04), 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Foto: divulgação
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MP recomenda à Secretaria de Estado da Segurança
Pública e prefeituras que coíbam possíveis excessos
no 7 de setembro; Estado aquartela PMs para evitar
manifestações políticas.
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de Setembro no MA
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GILBERTO LÉDA

OMinistério Público do Maranhão emitiu, neste fim de
semana duas recomendações referentes às
manifestações previstas para ocorrer hoje, 7, 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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 do Maranhão,
Eduardo Nicolau.

Preocupação Há duas semanas, em entrevistas a O
Estado, membros da bancada do Maranhão
manifestaram preocupação quanto ao desenrolar dos
atos previstos para essa terça-feira.

A crescente politização das forças de segurança,
sobretudo nas Polícias Militares, e a animosidade na
relação entre os Poderes têm gerado temor de que
haja tentativas de ruptura institucional durante esses
atos. Esse é o pensamento de parte da bancada
maranhense.

Maiores atos devem ocorrer em SP e no DF MP pediu
atenção a prefeitos e SSP

Governo deixará PMs de prontidão em quartel

Um memorando emitido pela Subchefia do Estado
Maior Geral do Maranhão na sexta-feira (3), reforça a
intenção do Governo do Estado de aquartelar todos os
policiais militares que não estiverem de serviço nas
ruas neste 7 de setembro.

Assinado pelo tenente-coronel Carlos Alberto
Carvalho, o documento solicita lista de todo o efetivo
disponível para ficar de prontidão no Comando Geral

da PMMA, no Calhau.

Todos devem se apresentar a partir das 7h.

A medida, segundo opositores do governo Flávio Dino
(PSB) visa a evitar que militares participem de atos
favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Segundo o jornal O Globo, o Executivo estadual deve
punir quem desrespeitar o ato oficial. Para o deputado
federal Gastão Vieira (Pros), existe um clima de "total
preocupação no Congresso".

Ele alega, contudo, que uma fala do comandante do
Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, sobre a
celebração, "pode ser interpretada como um sinal bem
positivo".

O militar disse que o 7 de Setembro é forma de
reafirmar "o compromisso com os valores mais nobres
da pátria com a sociedade brasileira em seus anseios
de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento".

Gastão acredita, contudo, que "distúrbios de rua, entre
bolsonaristas e lulistas, vão ocorrer".

"Penso que os Tribunais Superiores vão punir bem
quem participar [de atos de vandalismo]", completou.

Parlamentares mais alinhados à esquerda também
veem com preocupação os atos convocados para o
feriado.

" H a v e r á ,  c o m  c e r t e z a ,  m a n i f e s t a ç õ e s
antidemocráticas, conforme incentiva o presidente
Bolsonaro.

Espero que seja totalmente pacifica, entretanto, minha
preocupação é com os excessos, com a violência,
características de grupos extremistas", destacou o
deputado Zé Carlos (PT).

Para o senador Weverton Rocha (PDT), a democracia
brasileira é sólida, mas a "movimentação disfuncional"
de "uma parcela minoritária, porém barulhenta da
sociedade" preocupa.

"Acredito na solidez da nossa democracia. Mas claro,
ve jo  com preocupação essa movimentação
disfuncional contra a ordem constitucional. É uma
parcela minoritária, porém barulhenta da sociedade,
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que precisa aprender a respeitar o desejo majoritário
de paz, de harmonia e democracia", disse.

Data de todos

A senadora Eliziane Gama (Cidadania) comentou nas
redes os atos de 7 de Setembro, convocados,
sobretudo, por bolsonaristas. "O 7 de setembro é uma
data de todos os brasileiros, simboliza a conquista da
nossa independência e autonomia como nação, sem
tutela de ninguém.

Sequestrar a data para fins políticos mesquinhos é um
crime patriótico. E quem o pratica não terá qualquer
reconhecimento histórico", disse.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/09/07

/#primeiro-caderno/pagina/1

3

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/09/07/#primeiro-caderno/pagina/1
https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/09/07/#primeiro-caderno/pagina/1


MP participa do lançamento da Patrulha
Maria da Penha em Açailândia
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Iane Carolina

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, Jeferson 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, 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, cadeiras.

A reforma da sede operacional também foi viabilizada
por meio desses acordos.

Site: https://extra-globo.pressreader.com/extra/20210907
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CIVIL E POLÍCIA MILITAR PREDEM EM
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Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

O Portal em movimento

Um homem foi preso em flagrante na tarde da última
quinta-feira(2), 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 de Ferrer.

Segundo a delegada Paula Feijó, o preso de maneira
bruta, decapitou um cachorro e um galo utilizando um
"patacho" (uma espécie de facão). A delegada
ressaltou ainda que denúncias foram recebidas,
posteriormente, informando que o autuado teria
matado uma cadela, em período gestacional,
utilizando o mesmo modos operandi, caso este que
passa a ser investigado pela Polícia Civil.

Após os procedimentos de praxe serem atendidos na
delegacia de polícia, o preso foi transferido à unidade
prisional de Viana, onde permanecerá à disposição da
Justiça.

Fonte: PC/MA

© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
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Menor foi apreendido por matar adolescente (Foto:
Divulgação/Polícia Militar)

Um adolescente identificado como Tiago Francisco, de
16 anos, foi morto na noite de domingo (5), com
golpes de faca em um posto de combustíveis na zona
rural da cidade de Pio IX, Sul do Piauí. Horas depois
do crime, a Polícia Militar conseguiu localizar o
suspeito, um menor de 17 anos, que foi apreendido .

Segundo o sargento Nobre, comandante do GPM de
Pio IX, a polícia ao tomar conhecimento dos fatos,
passou a diligenciar no sentido de localizar o autor do
homicídio.

"Depois de algumas horas, conseguimos localizar o
menor infrator escondido em um matagal de difícil
acesso, distante alguns quilômetros do ocorrido. Ao
questionarmos o motivo do crime o mesmo relatou que
dias atrás a vítima o teria agredido fisicamente", disse
o sargento Nobre.

O menor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil
para a adoção dos procedimentos legais.
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MP quer assegurar respeito e preservação
dos preceitos da CF durante manifestações

no dia da Independência
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Ir para o conteúdo principal

Ir para o conteúdo secundário

Postado em: por: Juraci Filho - Deixe um Comentário!

O Ministério Público do Maranhão emitiu, desde o
sábado (04), 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 prefe i tos  munic ipa is  do Maranhão,  fo i
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.

Foto: divulgação
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Instituições assinam termo voltados para
lixões
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"Construímos um consenso em torno da melhor forma
de atuar sobre a questão dos lixões. O resultado é o
Termo de Cooperação Técnica que ora assinamos,
envolvendo 20 instituições para conjugar esforços
visando à implementação de programas e ações
interinstitucionais para a educação e fiscalização da
Política Nacional de Resíduos Sólidos nos entes
fiscalizados TCE", disse o conselheiro Washington
Oliveira, presidente do TCE-MA, durante a assinatura
do Termo de Cooperação Técnica relativo à efetivação
de iniciativas na área ambiental.

O documento visa assegurar, ainda, os princípios da
Lei n.° 12.305/2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, especialmente o seu art. 9°, que
estabelece ordem de prioridade para a gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos, a disposição final
ambientalmente adequada, a inclusão social dos
catadores e catadoras de resíduos e a transparência
do serviço de limpeza pública.

Assinaram o documento: Tribunal de Contas do
Estado, Tribunal de Justiça do Estado, Corregedoria
Geral do Estado, Assembleia Legislativa do Estado,
Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados
do Brasil - Seccional Maranhão, Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Secretaria de
Estado de Educação, Secretaria de Estado da
Fazenda, Secretaria de Estado do Trabalho e da
Economia Solidária, Centro de Apoio Operacional do
Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural do
Ministério Público do Maranhão, Escola Ambiental do
Estado, Federação dos Municípios do Maranhão -
Famem, União de Vereadores e Câmaras do
Maranhão - UVCM, Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas no Maranhão - Sebrae-
MA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
- Fiema, Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado do Maranhão Fecomércio, Fórum
Estadual de Educação Ambiental do Maranhão e Vara
de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís-
MA.

A partir de agora, todas essas entidades, de forma
conjunta, poderão propor, planejar e acompanhar os
programas e as ações pactuados, com fixação de
metas, visando à correta aplicação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos. O Termo institui ainda
um Comitê de Trabalho interinstitucional que ficará
responsável pela criação de um Plano de Trabalho e

pelo acompanhamento e gerenciamento dos
programas e metas estipulados, visando garantir a
correta execução dos termos do acordo.

O promotor de Meio Ambiente, Fernando Barreto,
ressaltou a situação econômica do nosso estado. "O
Maranhão precisa gerar empregos para pessoas
pobres como os catadores. Não é coerente milhões de
reais em certas prefeituras, enquanto vemos, ao
mesmo tempo, pessoas com um saco na mão pedindo
para recolher resíduos para garantir o mínimo de
sobrevivência. A Política Nacional de Resíduos
Sólidos quer mudar essa realidade desde 2010. A
indústria e o comércio podem ajudar essas pessoas a
entrarem no mundo da economia solidária", destacou
o promotor.

Para o presidente do TCE, conselheiro Washington
Oliveira, o Comitê irá atuar em um cenário bastante
adverso, "porém o Acordo de Cooperação que
assinamos hoje se inscreve no contexto de tomada de
consciência voltada para a ação concreta. A julgar
pelo número e pela importância das instituições
signatárias deste compromisso e pelas tantas que
ainda virão, nossas chances de sucesso nessa
empreitada são muito grandes".

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.467.orig.pdf
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Polícia Civil prende homem suspeito de
assassinar ex-companheira no povoado de

Helenópolis
 

BALSAS TV / BALSAS / MA - BALSAS ACONTECE 1. Qua, 8 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Carlos Eduardo

Após um ano desse caso, a polícia conseguiu concluir
esse caso de feminicídio. O suspeito identificado como
Rogério Pereira Lima foi preso em Tocantins, estado
para onde fugiu após o crime. Ele é o principal
suspeito de assassinar a ex-companheira, Raimunda
Barbosa Silva.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/08/b2.mp4
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Polícia Civil prende homem suspeito de
assassinar ex-companheira no povoado de

Helenópolis
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 8 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ailton Nunes

Após um ano desse caso, a polícia conseguiu concluir
esse caso de feminicídio. O suspeito identificado como
Rogério Pereira Lima foi preso em Tocantins, estado
para onde fugiu após o crime. Ele é o principal
suspeito de assassinar a ex-companheira, Raimunda
Barbosa Silva.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/08/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.43.43-07.45.23-1631098371.mp4
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Mulher é vítima de tentativa de feminicídio
em Senador La Rocque, no Maranhão

 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 8 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ailton Nunes

Uma mulher, identificada como Marta Araújo, foi vítima
de tentativa de feminicídio na noite dessa segunda-
feira (6), em Senador La Rocque, cidade a 650 km de
São Luís. De acordo com a Polícia Militar, o principal
suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado
como Carlos Andrade Feitosa. Segundo a polícia, a
vítima estava na casa da mãe quando o suspeito e
houve uma discussão entre os dois. Em seguida, ele
atirou contra o pescoço da ex-companheira. O
suspeito ainda teria ameaçado a mãe da vítima e logo
após, fugiu do local. Ele continua foragido. Marta
Araújo foi socorrida e levada para o hospital por uma
equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU).

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/08/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.05.24-07.07.32-1631095870.mp4

4

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/08/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.05.24-07.07.32-1631095870.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/08/TVCIDADEAFRECORDSOLUSMA-07.05.24-07.07.32-1631095870.mp4


Mulher é vítima de tentativa de feminicídio
em Senador La Rocque, no Maranhão

 

RÁDIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUÍS / MA - ACORDA MARANHÃO. Qua, 8 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Marcial Lima

Uma mulher, identificada como Marta Araújo, foi vítima
de tentativa de feminicídio na noite dessa segunda-
feira (6), em Senador La Rocque, cidade a 650 km de
São Luís. De acordo com a Polícia Militar, o principal
suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado
como Carlos Andrade Feitosa. Segundo a polícia, a
vítima estava na casa da mãe quando o suspeito e
houve uma discussão entre os dois. Em seguida, ele
atirou contra o pescoço da ex-companheira. O
suspeito ainda teria ameaçado a mãe da vítima e logo
após, fugiu do local. Ele continua foragido. Marta
Araújo foi socorrida e levada para o hospital por uma
equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU).

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/08/RDIOMIRANTEA

M600SOLUSMA-05.12.11-05.13.04-1631091114.mp3
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Homem atira no pescoço da ex-mulher no
Maranhão

 

PORTAL GUARÁ / SÃO LUÍS / MA. Qua, 8 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Mais um crime de violência contra mulher é
registrado no Maranhão. Desta vez o palco do trágico
fato foi a cidade de Senador La Roque, cidade distante
cerca de 650 km da capital maranhense.

Uma mulher, identificada como Marta Araújo, foi vítima
de uma tentat iva de feminicídio, onde o ex-
companheiro é o principal suspeito.

De acordo com informações, Marta Araújo estava na
casa da mãe, quando o suspeito chegou com uma
arma de fogo. Eles iniciaram uma discussão e o ex-
companheiro sacou a arma e atirou na mulher, que foi
atingida no pescoço. O crime foi cometido na frente de
crianças que estavam na casa. Após a tentativa que
feminicídio, o suspeito fugiu.

A mãe da vítima revelou que também foi ameaçada de
morte pelo ex-marido da filha.

Marta Araújo fo i  socorr ida pelo Serv iço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada
para o hospital.

Site: https://portalguara.com/homem-atira-no-pescoco-

da-ex-mulher-no-maranhao/
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Preso em flagrante homem suspeito de
maltratar animais em São Vicente Ferrer

 

TV GUANARÉ  / AF. REDE TV / CAXIAS / MA - PELA MANHÃ. Qua, 8 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Flávio Henrique

Prisão realizada de forma conjunta entre polícia civil e
militar do estado onde homem suspeito de decapitar
animais, o mesmo segundo as autoridades decapitou
um cachorro e um galo com uma espécie de facão, a
polícia recebeu denuncia que o mesmo teria matado
uma cadela em período gestacional o indivíduo foi
transferido para unidade prisional de Viana e
permanece a disposição da justiça.

Tags: maus tratos, animais, polícia civil, polícia militar

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/08/tvguanar%c3%89

afredetvcaxiasmapelamanha%2000_01_16-00_03_12.mp4

2

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/08/tvguanar%c3%89afredetvcaxiasmapelamanha%2000_01_16-00_03_12.mp4
http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/08/tvguanar%c3%89afredetvcaxiasmapelamanha%2000_01_16-00_03_12.mp4


Homem é preso suspeito de decapitar cães no
interior do Maranhão

 

RÁDIO FC FM 96.5 / CODÓ / MA - CIDADE NOTÍCIAS. Qua, 8 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Alberto Barros

Preso em flagrante homem que maltratava animais
decapitando cães, o caso ocorreu no município de São
Vicente Ferrer e a prisão foi realizada conjuntamente
com a polícia civil e militar do Maranhão de acordo
com informações dos investigadores o homem
decapitou um cachorro e um gato utilizando um facão
conhecido como patacho. Segundo a delegada Paula
Feijó a polícia recebeu denúncia que o suspeito teria
matado uma cadela em período gestacional utilizando
o mesmo método cruel, o indivíduo foi transferido para
a unidade prisional de Viana e vai permanecer lá a
disposição da justiça.

Tags: maus tratos com animais, polícia civil, polícia
militar

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/08/RDIOFCFM965C

ODMA-07.38.09-07.39.04-1631106847.mp3
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JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - ATOS, FATOS E BARATOS - pág.: 02. Qua, 8 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

1



Abraço do Dia
 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - ATOS, FATOS E BARATOS - pág.: 02. Qua, 8 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O nosso abraço desta quarta-feira vai para o fotógrafo
José Miranda Jr, mais conhecido como "Fozzie", que
apresenta a exposição "São Luís, de Gente e de luz".
São 40 fotografias, coloridas e 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, no Centro Cultural
do Ministério Público do Maranhão.
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