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Referência na capoeira no Maranhão, falecido em 2017, aos 64 anos.

Exibição dos documentários Divino Pato (27´) e 
Mestre Maestro (15´).
Salva de Caixa, Tambor de Crioula e Roda de 
Capoeira.

Alessandro Brandão: Promotor de Justiça com atuação criminal no 
Juizado Especial Criminal de Imperatriz, especialista em Direito Público 
e idealizador da campanha “Nas redes sociais, diga o que pensa... 
sem ofensa”, com o objetivo de incentivar a cultura de paz, respeito e 
responsabilidade nas redes sociais.

Leonardo Ruivo: Graduado, Mestre e Doutor em Filosofia pela PUC 
do Rio Grande do Sul, com período sanduíche nos Estados Unidos 
(Northwestern University). Professor da UEMA e da UFMA.

Ed Wilson Araújo: Jornalista, Doutor em Comunicação pela PUC do Rio 
Grande do Sul, professor da UFMA. Presidente da Associação Brasileira 
de Rádios Comunitárias (Abraço) no Maranhão.

A terapia comunitária integrativa consiste em um instrumento para a 
construção de redes sociais solidárias, promoção da vida e mobilização 
dos recursos e competências dos indivíduos. A TCI procura suscitar a 
dimensão terapêutica do próprio grupo, valorizando a herança cultural 
dos antepassados, o saber produzido pela experiência da vida e o 
resgate da autoconfiança de cada pessoa.

O primeiro encontro da ESMP Literária tratará do livro “1984”, um dos 
romances mais influentes do século XX, escrito pelo britânico George 
Orwell e publicado em 1949.

Agostinho Ramalho é graduado em Direito pela Universidade Federal 
do Maranhão e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. Recebeu, da Universidade Federal do Pará, o título 
de Notório Saber em Direito. É psicanalista, professor de Filosofia 
do Direito e Filosofia Política e membro fundador do Núcleo de 
Direito e Psicanálise do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Paraná.

Na atividade lúdica, voltada para crianças, “aprendem-se (ou 
relembram-se) os valores do amor, da amizade, da fraternidade, da 
igualdade e da liberdade.”

 (do blog de Zema Ribeiro https://zemaribeiro.com.br/tag/o-valor-de-cada-um/).

A oficina mesclará uma sensibilização sobre o tema proposto com 
noções da linguagem da fotografia para aplicação imediata, com o uso 
de smartphones. Os facilitadores serão o promotor de justiça do Meio 
Ambiente e presidente da Associação dos Membros do Ministério 
Público do Meio Ambiente (Abrampa) Fernando Barreto e o jornalista, 
poeta e fotógrafo Eduardo Júlio Canavieira.

*A exposição é aberta ao público e 
segue até o dia 15 de fevereiro
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A série Diálogos Republicanos é 
um ciclo de debates, promovido 

uma vez por mês, com o 
objetivo de marcar os 130 anos 

de Proclamação da República 
e propiciar a discussão sobre 
grandes temas da atualidade

O projeto ESMP Literária tem 
por objetivo estimular, a partir da 

leitura de obras literárias, novas 
ferramentas interpretativas para o 
Direito, tanto para os profissionais 

da área como para os demais 
interessados.

com o promotor Alessandro Brandão e os professores 
Leonardo Ruivo e Ed Wilson.

com o professor 
Agostinho Ramalho

Oficina temática 
de fotografia 
sobre Meio Ambiente, dirigida 
a um grupo de 30 estudantes 
do Colégio Liceu Maranhense.

Terapia Comunitária Integrativa (TCI)
Promovida pelo Gabinete de Mediação Comunitária do Ministério 
Público do Maranhão (MPMA) e conduzida por Aládia Maia. 

Contação 
de histórias
do livro “O valor de cada um”, 
com a autora Márcia Montenegro.

Lançamento do livro
“O valor de cada um”,
com a autora Márcia Montenegro e o jornalista Zema Ribeiro.

Venha nos visitar. 
O agendamento de visitas de grupos pode ser feito, 

até as 14h, pelo telefone (98) 3219 1950.

Centro Cultural do Ministério Público
Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP 65.020-910 - São Luís/MA
Telefones: (98) 3219 1997 e (98) 3219 1998 | Email: centrocultural@mpma.mp.br

O Memorial do Ministério 
Público está nas novas 
instalações do Centro Cultural 
e Administrativo. 

O avanço do 
totalitarismo: uma 
leitura a partir de 
‘1984’, de George 
Orwell
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