Feminicida é condenado por
matar ex-companheira no PA
que terminou ao descobrir
antecedentes criminais dele
Polícia prende condenado por matar de criança de 11 e suspeito
de assassinar ex-companheira em Ananindeua. — Foto: Reprodução
/ Polícia Civil
A Justiça determinou pena de 27 anos de prisão. A vítima,
Sônia Maria, foi encontrada morta em uma pousada de
Ananindeua. Edmilso da Silva já havia matado uma criança de 11
anos.
O réu Edmilso Bonifácio da Silva foi condenado, pelo Tribunal
de Júri de Ananindeua, a 27 anos de prisão pelo feminicídio de
Sônia Maria Souza e Silva. O julgamento foi nesta terça (19).
Edmilso foi preso preventivamente em outubro de 2018, dez dias
depois do crime ocorrido no dia 14 de outubro de 2018 no
bairro Águas Brancas, em Ananindeua, região metropolitana de
Belém.
O feminicida tambem já havia sido condenado por matar uma
criança de 11 anos. Tanto a criança quanto Sônia Maria foram
mortas enforcadas com uma corda.
Segundo a Justiça, o feminicida matou a ex-companheira por não
se conformar com o fim do relacionamento. Testemunhas disseram
que ela terminou após descobrir os antecedentes criminais
dele. Antes de ser morta, a vítima ainda sofria ameaças,
segundo testemunhas.
As investigações apontaram que ele atraiu a ex-companheira
para uma pousada. O corpo foi encontrado por uma funcionária
do estabelecimento, após perceber que ele tinha saído sozinho

do local.
Ainda de acordo com as investigações, Edmilso da Silva chegou
a ajudar a procurar pela vítima, que foi dada como
desaparecida. No entanto, imagens de câmeras de segurança
comprovam que ele estava com ela no dia do crime.
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Vereador de Ananindeua preso
por suspeita de envolvimento

com milícias é solto
(Foto:Reprodução) – Vereador Hugo Atayde foi preso em setembro
de 2019 durante a operação Anonymous II.
O vereador de Ananindeua, Hugo Atayde, preso em setembro por
suspeita de envolvimento com milícias e grupos de extermínio,
foi solto. A operação Anonymous II, deflagrada pela Polícia
Civil, prendeu, além do vereador, sete policiais militares.
De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (13)
pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará
(Susipe), Hugo está cumprindo pena em prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico desde a última segunda-feira (11).
De acordo com o advogado do vereador, Yan Serrão, o alvará de
soltura foi acatado após um pedido de revogação da prisão para
o juiz da Vara do Júri de Ananindeua responsável pelo caso.
O advogado informou ainda que a procuradoria do caso tinha um
parecer favorável à soltura, devido a ausência de provas
suficientes para decretar prisão preventiva do vereador.
Vereador de Ananindeua suspeito de participar de grupo de
extermínio se diz inocente
Operação
Em setembro, a Polícia Civil prendeu seis policiais militares
durante a operação Anonymous II, realizada, na região
metropolitana da capital. A ação cumpriu nove mandados de
prisão e 12 de busca e apreensão. Estão foragidos um PM, um
servidor público e o vereador Hugo Atayde. Durante. Na
operação, foram apreendidos armas, coletes, munições,
dinheiro, drone, computadores, celulares e tablets.
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é
encontrado
presídio
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Ananindeua, no PA

em
de

Os agentes penitenciários encontraram, ainda, 15 papelotes de
maconha.
Túnel é encontrado no CRF de Ananindeua, na Grande Belém. —
Foto: Reprodução / Susipe
Um túnel foi encontrado no Centro de Recuperação Feminino
(CRF), em Ananindeua, região metropolitana de Belém.
De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do
Estado (Susipe), agentes penitenciários foram até a cela C7,
do anexo 3, e realizaram uma revista na noite de quinta-feira
(15). Os agentes encontraram, ainda, 15 papelotes de maconha.
A Susipe informou que a reforma da cela já foi iniciada e que
as presas da cela devem responder Procedimento Disciplinar

Penitenciário (PDP).
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Prefeitura
de
Ananindeua
divulga edital do Concurso
Público
Noventa vagas serão preenchidas em cargos de nível
fundamental, médio/técnico e superior.(Foto:Reprodução)
A Prefeitura Municipal de Ananindeua, no Estado do Pará
anuncia a realização de Concurso Público destinado a
selecionar candidatos para o provimento efetivo nos cargos de
níveis fundamental, médio, médio técnico e superior.

São disponibilizadas oportunidades nas funções de Condução de
Veículos – Motorista (5), Manipulador de Alimentos (20),
Mensageria e Protocolo (10), Serviços Gerais – Servente (10),
Secretariado (18), Técnico de Informática (2), Analista
Municipal – Assistência Social (15), Psicologia Social (10).
Com jornadas de 30h semanais, os novos servidores vão fazer
jus à remuneração variável de um salário mínimo a R$ 1.347,94.
Os

pedidos

de

participação

são

recebidos

no

site

www.cetapnet.com.br, entre os dias 08 de agosto de 2019 a 25
de setembro de 2019. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento
da taxa de inscrição nos valores de R$ 55,00, R$ 70,00 e R$
90,00.
Este Concurso Público, regido por este Edital, compreenderá a
aplicação de Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter
Eliminatório e Classificatório, para todos os candidatos
inscritos.
Questões de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades,
Legislação, Informática, e Conhecimentos Específicos vão
compor a Prova Objetiva, porém, os temas variam de acordo com
o nível de escolaridade.
A validade deste certame é válido por dois anos, a contar da
data de Homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado
por igual período.
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Sesc Pará anuncia seleção em
doze municípios
O Serviço Social do Comércio (Sesc-PA) lançou processo
seletivo, a ser executado pela Coned (Consultoria e Assessoria
Educacional S/S Ltda), que visa o provimento de vagas
existentes no quadro de pessoal e formação de cadastro
reserva.
Mais informações no edital
Estão sendo ofertadas 930 vagas para lotação nas unidades Sesc
dos municípios de Belém, Ananindeua, Castanhal, Santarém, São
Francisco do Pará, Benevides, Inhangapí, Salinópolis, Marabá,
Capanema, Tailândia e Rondon do Pará.
As inscrições vão de 14 de julho a 15 de agosto, através do
site
A prova objetiva acontece no dia 18 de setembro de 2016, em
Belém, Santarém, Marabá e Castanhal.
Confira os cargos ofertados
Nível Fundamental: Administrador de Portaria, Auxiliarde
Serviços Gerais, Vigia, Auxiliar de Cozinha, Merendeiro,

Cozinheiro, Salgueiro, Padeiro, Doceiro, Chapista,
Açougueiro,Auxiliar de Açougueiro e Saladeiro.
Nível Médio: Assistente de Administração, Auxiliar de
SaúdeBucal, Operador de Caixa, Inspetor de Sala, Despenseiro,
Auxiliar de Atividades Sociais (AAS).AAS – Recreação, AAS Áudio e Vídeo, AAS- Nutrição e Dietética. Técnico em
InstruçãoCorte
e
Costura,
Técnico
em
InstruçãoApresentaçãoPessoal (Cabeleireiro)
Nível
Superior:
Advogado,
Médico,
Cirurgião
Dentista,Assistente Técnico-Designer e Multimídia, Assistente
TécnicoNutricionista,Assistente Técnico – Contador, Assistente
Técnico- Cultura; Orientador Pedagógico, Técnico em Instrução
Inglês,Professor/Pedagogo de Ed Infantil e Anos iniciais do
Ens.Fund.,Técnico em Instrução: Guitarra e Contrabaixo, Canto
,Teclado.
Os salários variam de R$ 950 mais benefícios a R$ 4.950 mais
benefícios. Os benefícios ofertados pelo Sesc são: vale
transporte; plano de saúde; vale Alimentação; seguro de vida e
auxílio creche.Por DOL
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