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BLOG CLÁUDIO MENDES / CURURUPU / MA - NOTÍCIAS. Qua, 10 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Publico aciona gestão do prefeito
Aldo Lopes, para retomada imediata das
aulas presenciais.
O Promotor de Justiça, Igor Adriano Trinta Marques
recomendou ao prefeito de Cururupu, Aldo Lopes, do
PSB, o retorno imediato das aulas presenciais do
alunado cururupuense.
Segundo o representante do órgão fiscalizador, a
vacinação no município de Cururupu se encontra com
percentual de 82,38% de cobertura e com apenas 44
casos confirmados da doença conforme dados
disponibilizados no site da prefeitura do referido
município.
Trinta Marques salienta:
E recomenda:
Site: https://blogdoclaudiomendes.com.br/ministeriopublico-aciona-gestao-do-prefeito-aldo-lopes-pararetomada-imediata-das-aulas-presenciais/

MA 98 / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 10 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público fiscaliza presença de
crianças e adolescentes em bares e festas no
MA
As fiscalizações ocorreram nos estabelecimentos dos
municípios de São Bento e Bacurituba.
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) realizou,
no último domingo (07), uma operação para coibir a
permanência de menores de 18 anos em bares e
festas e a comercialização de bebidas alcóolicas para
esse público, além de verificar regularidade e
legalidade do funcionamento dos estabelecimentos
nos municípios de São Bento e Bacurituba.
No município de São Bento, a operação foi realizada
nos bairros Mutirão, Aeroporto, São Judas e Centro.
Em Bacurituba (termo judiciário de São Bento), foram
fiscalizados estabelecimentos no centro da cidade e
nos povoados Ilha do Carmo e São Miguel.
Durante a ação, a Polícia Militar intensificou o
policiamento ostensivo e preventivo, fazendo revistas
em suspeitos. O Corpo de Bombeiros orientou donos
dos estabelecimentos sobre medidas de segurança
nos eventos festivos, como entrada e saída de
emergência.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Segundo a promotora de justiça, está em andamento
um Procedimento Administrativo na Comarca de São
Bento para apurar e prevenir violência sexual contra
crianças e adolescentes e a permanência destes em
eventos festivos impróprios nos dois municípios.
Ainda de acordo com Laura Amélia Barbosa, será
realizada reunião, em data a ser definida, com
proprietários de bares e promotores de eventos para
discutir o cumprimento de normas de horário,
classificação e segurança dos eventos, proibição de
entrada de crianças e adolescentes, além da proibição
de venda de bebidas alcoólicas a esse público.
Site: https://ma98.com.br/2021/11/10/ministerio-publicofiscaliza-presenca-de-criancas-e-adolescentes-em-barese-festas-no-ma/

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qua, 10 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA fiscaliza presença de crianças e
adolescentes em bares em São Bento e
Bacurituba
SÃO BENTO - O Ministério Público do Maranhão
(MP-MA) realizou operação para coibir permanência
de adolescentes em bares e festas, venda de bebidas
alcóolicas para menores de 18 anos, além de verificar
regularidade e legalidade do funcionamento dos
estabelecimentos nos municípios de São Bento e
Bacurituba .
No município de São Bento, a operação foi realizada
nos bairros Mutirão, Aeroporto, São Judas e Centro.
Em Bacurituba (termo judiciário de São Bento), foram
fiscalizados estabelecimentos no centro da cidade e
nos povoados Ilha do Carmo e São Miguel.
Durante a ação, no domingo (7), o policiamento
ostensivo e preventivo foi intensificado e foram
realizadas revistas em suspeitos. O Corpo de
Bombeiros orientou donos dos estabelecimentos sobre
medidas de segurança nos eventos festivos, como
entrada e saída de emergência.
Segundo a coordenada pela titular da Promotoria de
Justiça de São Bento, Laura Amélia Barbosa, está em
andamento um procedimento administrativo na
Comarca de São Bento para apurar e prevenir
violência sexual contra crianças e adolescentes e a
permanência destes em eventos festivos impróprios
nos dois municípios.
Ainda de acordo com Laura Barbosa, será realizada
reunião, em data a ser definida, com proprietários de
bares e promotores de eventos para discutir o
cumprimento de normas de horário, classificação e
segurança dos eventos, proibição de entrada de
crianças e adolescentes, além da proibição de venda
de bebidas alcoólicas a esse público.
Também participaram da ação as Polícias Militar e
Civil, a Guarda Municipal de São Bento, os Conselhos
Tutelares das duas cidades e o Corpo de Bombeiros
Militar da região de Pinheiro.
Site: https://imirante.com/saobento/noticias/2021/11/10/mp-ma-fiscaliza-presenca-decriancas-e-adolescentes-em-bares-em-sao-bento-ebacurituba.shtml

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CIDADE - pág.: 05. Qua, 10 de Novembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA fiscaliza presença de crianças e
adolescentes em bares e festas
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) realizou
operação para coibir a permanência de menores de 18
anos em bares e festas, comercialização de bebidas
alcoólicas para estes, além de verificar regularidade e
legalidade do funcionamento dos estabelecimentos
nos municípios de São Bento e Bacurituba.
A ação foi coordenada pela titular da Promotoria de
Justiça de São Bento, Laura Amélia Barbosa.
Também participaram as Polícias Militar e Civil, a
Guarda Municipal de São Bento, os Conselhos
Tutelares das duas cidades e o Corpo de Bombeiros
Militar da região de Pinheiro.
No município de São Bento, a operação foi realizada
nos bairros Mutirão, Aeroporto, São Judas e Centro.
Em Bacurituba (termo judiciário de São Bento), foram
fiscalizados estabelecimentos no centro da cidade e
nos povoados Ilha do Carmo e São Miguel.
Durante a ação, a Polícia Militar intensificou o
policiamento ostensivo e preventivo, fazendo revistas
em suspeitos. O Corpo de Bombeiros orientou donos
dos estabelecimentos sobre medidas de segurança
nos eventos festivos, como entrada e saída de
emergência.
Segundo a promotora de justiça, está em andamento
um Procedimento Administrativo na Comarca de São
Bento para apurar e prevenir violência sexual contra
crianças e adolescentes e a permanência destes em
eventos festivos impróprios nos dois municípios.
Ainda de acordo com Laura Amélia Barbosa, será
realizada reunião, em data a ser definida, com
proprietários de bares e promotores de eventos para
discutir o cumprimento de normas de horário,
classificação e segurança dos eventos, proibição de
entrada de crianças e adolescentes, além da proibição
de venda de bebidas alcoólicas a esse público.

ATOS E FATOS / SÃO LUÍS / MA - POLICIA - pág.: 08. Qua, 10 de Novembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Casos de violência contra a mulher já
superam números de 2020 em Imperatriz
O número de casos de violência contra a mulher
registrado pelo Centro de Referência de Atendimento
à Mulher (CRAM). em Imperatriz, em 2021, já supera
os dados de 2020. no mesmo período.
Só no último fim de semana, um homem foi preso pela
Polícia Militar depois de agredir a ex-companheira e
obrigá-la a permanecer com ele em um bar, na
Avenida Pedro Neiva de Santana, no último domingo
(07). Além desse caso, uma mulher também foi vítima
de tentativa de feminicídio no bairro Vila Zenira. com
duas facadas.
Ao todo, o CRAM realizou 458 atendimentos a vítimas
de violência doméstica em Imperatriz e 255 mulheres
vítimas de violência são acompanhadas pelo serviço,
que faz parte da rede de enfrentamento a violência
contra a mulher.
O levantamento mais recente do órgão mostra que
48% das vítimas atendidas ficaram com sintomas
psicológicos. Das mais de 200, um total de 38%
relataram crises de ansiedade. 33% estresse. 31%
alteração no sono. 26% apresentaram sintomas
depressivos. 21% dores de cabeça, 12% perda de
apetite. 10% pensamentos suicidas e 2.38%
apresentaram algum tipo de automutilação. Essa
estatística demonstra o quanto o acompanhamento
multiprofissional. especiaimente psicológico, é
indispensável na vida dessas mulheres, após a
denúncia.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/10112021
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