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Palavra do PGJ
O Ministério Público entende o direito à cultura como basilar da dignidade da pessoa humana, conforme preconiza
a Constituição de 1988. Em razão disso, criamos o Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público do
Maranhão como forma de fazer da cultura um dos veículos de prestação de contas de nossas atividades. Por meio
da educação voltada aos Direitos Humanos, reforçamos a democracia e os princípios republicanos que a
instituição ministerial deve proteger.
 
Para nosso júbilo, fomos honrosamente convidados pelo Prefeito municipal, Edvaldo Holanda Júnior, para
participar da 13ª Feira do Livro de São Luís - FELIS, que em 2019 teve como tema “Brasil atemporal na obra de
Aluísio Azevedo”. 
 
De pronto aceitamos o honroso convite e, assim, inauguramos a participação do MPMA, promovendo palestras,
debates, mesas-redondas, lançamentos de livros, entre outras atividades culturais, neste que é, sem dúvidas , um
dos eventos culturais mais importantes da nossa cidade.
 
Ressaltamos que todas as atividades foram pensadas para promover a maior integração possível do Ministério
Público com a sociedade. Durante os 10 dias de evento, milhares de pessoas passaram pelo estande da
instituição,  especialmente crianças, adolescentes e jovens, estudantes de escolas das redes públicas e privadas
da nossa cidade.
 
Temas relativos à história, literatura, patrimônio e cidadania foram abordados por membros e servidores da
Instituição, durante todo o período da 13ª FELIS, tanto no stand do MPMA que foi especialmente montado para o
evento, quanto nas salas de palestras e demais espaços espalhados no Multicenter Sebrae, onde aconteceu a
Feira. Viva a arte, viva a cultura, viva o cidadão e viva São Luís, cidade que respira arte e literatura!”
 

Luiz Gonzaga Martins Coelho
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
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Reveja os principais momentos da
participação do MPMA na 13ª FELIS

Planejamento
O Ministério Público do Estado do

Maranhão foi convidado, por meio de

seu Centro Cultural para organizar a

programação cultural e sediar o

lançamento da 13ª Feira do Livro, bem

como participar do evento principal,

ofertando programação cultural e

literária. O planejamento, organização

e execução ficaram a cargo das

equipes do Centro Cultural e da

Secretaria de Planejamento e Gestão.

O projeto do stand foi

elaborado por   Dulce Moreira,

designer de interiores e atual

administradora do Centro

Cultural e Administrativo.

Utilizando peças do acervo do

Memorial da Procuradoria

Geral de Justiça, o objetivo foi

difundir os valores da

Instituição, bem como a

história de seu Patrono, Celso

Magalhães. No lado externo,

uma plotagem reproduzindo o

painel "O Crime da Baronesa"

do artista Naldo Saori, além

de boletins de atividades

realizadas no Centro Cultural.

Já a programação cultural e

literária do MPMA na Feira

foi organizada pelo cineasta e

curador do CCMP Francisco

Colombo e pelo Diretor de

Planejamento Nonato Leite.

Membros e servidores do

MPMA, bem como

representantes de outros

órgãos do sistema de justiça,

artistas e escritores

participaram da programação.
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Projeto do Stand e Programação



Cerimônia de Lançamento
A solenidade de lançamento da 13ª Feira do Livro de

São Luís (FELIS) aconteceu no dia 24 de setembro de

2019, às 9h, no auditório do Centro Cultural e

Administrativo do Ministério Público do Maranhão,

com a presença do Prefeito de São Luís, Edivaldo

Holanda Júnior, do Procurador-Geral de Justiça Luiz

Gonzaga Martins Coelho, artistas, escritores, imprensa

e grande público.  O Coral Vozes do MP e os servidores

Adão Camilo, Márcia Montenegro e Ricardo Augusto

fizeram apresentação musical.
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Consolidada como o maior evento cultural e de

fomento à leitura do Estado do Maranhão, a FELIS é

uma promoção da Prefeitura Municipal de São Luís

e este ano iniciou parceria com o Centro Cultural

do Ministério Público do Maranhão.

O artista Domingos Tourinho fez performance

artística representando o autor maranhense Aluísio

Azevedo, o patrono desta edição da Feira do Livro.

 



O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior acompanhou

o Procurador-Geral de Justiça Luiz Gonzaga na inauguração

do stand do MP juntamente com membros e servidores da

casa, bem como o Procurador de Justiça aposentado e

membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Carlos Nejar,

e demais autoridades locais. 

Dr. Luiz Gonzaga abriu a programação do stand inaugurando

a exposição  “30 anos da Constituição do Estado do

Maranhão”, discorreu sobre o Centro Cultural e sua missão

de comunicar com a sociedade e fez um breve relato da

história do Ministério Público do Maranhão e seu

patrono, Celso Magalhães.

Abertura 11 de outubro
O Ministério Público do estado do Maranhão, por

meio do seu Centro Cultural, foi a primeira

instituição do sistema de justiça a participar da

Feira do Livro de São Luís - Felis, que este ano teve

como patrono Aluísio Azevedo, com o tema “O

Brasil atemporal na obra de Aluísio Azevedo”. O

Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins

Coelho, participou da cerimônia de abertura do

evento. 

Em seguida, Carlos Nejar, Procurador de Justiça

aposentado e membro da Academia Brasileira de

Letras (ABL), proferiu a palestra de abertura com o

tema "A vida e a obra de Aluísio Azevedo". A

conferência contou ainda com Benedito Buzar,

presidente da Academia Maranhense de Letras (AML)

e coordenação do poeta Adonay Moreira.
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Roda de conversa intitulada

"Saúde emocional e mental do

educador: prevenção da

automutilação e do suicídio”,

com o psicólogo, Ruy Cruz, a

pedagoga, Cláudia Silva, e a

diretora-geral do Centro de

Atenção Psicossocial da

Infância e Juventude (CAPS-IJ),

Liziane de Oliveira Castro

Almeida. A atividade foi

mediada pela coordenadora do

CAOp-DH, Cristiane Lago.

12 de outubro

O coordenador do CAOp-Crim, José

Cláudio Cabral Marques, exibiu o

filme "O crime da Ulen" do cineasta

maranhense, Murilo Santos. O filme

conta a história do assassinato de um

funcionário da Ulen Company, que

supostamente era parente do ex-

presidente dos EUA, John Fitzgerald

Kennedy. Após a exibição, o

coordenador falou sobre as origens

do Tribunal do Júri.

No segundo dia de evento foi realizada a mesa de

conversa com o tema "Celso Magalhães, o literato,

170 anos de experiência", com a participação de

Ana Luiza Almeida Ferro, Promotora de Justiça,

membro da Academia Maranhense de Letras

(AML), jurista, escritora, professora, historiadora,

poeta e conferencista internacional, Lourival

Serejo, desembargador, escritor, vice-presidente

do Tribunal de Justiça do Maranhão e membro da

Academia Maranhense de Letras, mediada pelo

Procurador-Geral de Justiça. Na oportunidade,

Ana Luiza Almeida Ferro autografou seu livro "O

tribunal de Nuremberg".

Ana Luiza Almeida Ferro, Lourival Serejo e

Luiz Gonzaga Martins Coelho

O promotor José Cláudio Cabral Marques

falou sobre a origem do tribunal do júri

14 de outubro

 Ruy Cruz, Cláudia Silva, Cristiane Lago e Liziane de

Oliveira Castro Almeida

Naldo Saori falando sobre o painel

do Centro Cultural do MP

A visitação no stand foi intensa e

prosseguiu do lado externo com

um bate-papo com o artista Naldo

Saori, acerca do painel de sua

autoria no Centro Cultural do

Ministério Público, que retrata o

julgamento do crime da baronesa

de Grajaú, ocorrido no século XIX.  

A baronesa assassinou um menino

escravo e foi levada a júri pelo

Promotor Celso Magalhães, o que

lhe rendeu o título de patrono do

Ministério Público do Maranhão.
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Mesa de conversa com o tema "Celso

Magalhães, o Promotor Público, 140

anos após sua morte” foi mediada

pelo Procurador-Geral de Justiça,

Luiz Gonzaga Martins Coelho, com a

participação do Promotor de Justiça,

Washington Luiz Maciel

Cantanhede, e o Defensor Público

Federal, Yuri Michael Pereira Costa.

15 de outubro

O dia foi recheado de atividades,

iniciando no espaço Café Literário

com a palestra "Os podcasts como

funcionalidade da educação digital:

a experiência do CAOp-Educação do

MPMA". Participaram, Flávia

Correa, professora do IEMA, Sandra

Pontes, coordenadora do CAOp-

Educação do MPMA e João Batista

Bottentuit Júnior, professor da

UFMA.

A palestra "A defesa dos direitos das

pessoas idosas e das pessoas com

deficiência pelo Ministério Público"

foi conduzida pela promotora de

justiça do MPMA, Gabriele Gadelha,

com a participação dos alunos da

Unidade de Ensino Básico Agostinho

Vasconcelos. A professora

aposentada Ismélia, fez uma

intervenção para elogiar o público

presente, composto por crianças e

adolescentes, destacando que esse

público deve aprender como tratar

os idosos e as pessoas com

deficiência.

Professora Ismélia fazendo uma

intervenção e a coordenadora do CAOp-

PIPD, Gabriele Gadelha

No stand aconteceu a noite de

autógrafo dos livros “Gonçalves Dias e

o mistério de sua morte nos Atins” e

“Cordel das emoções sem lágrimas de

crocodilo”, ambos de autoria do

Promotor de Justiça aposentado, Paulo

Oliveira.

As atividades no stand finalizaram o

dia em grande estilo com a

professora da UFMA, Valéria

Montenegro, com sarau poético

"Sentindo os direitos em poesia" e

sessão de autógrafos de seu livro

“Porcelana chinesa – ou iniciação à

Filosofia Poética”.
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Café Literário: Flávia Correa, Sandra

Pontes e João Batista Bottentuit Júnior

Mesa: Washington Cantanhede, Luiz

Gonzaga Martins Coelho e Yuri Costa

Noite de autógrafos com o promotor 

aposentado, Paulo Oliveira

No lado externo no stand, a abertura

da exposição "Transporte Escolar: Pau

de arara nunca mais”, de iniciativa do

Centro de Apoio Operacional de

Defesa da Educação (CAOp-Educação),

coordenado pela Promotora de Justiça,

Sandra Pontes.

A coordenadora do CAOp-Educação, Sandra

Pontes fala sobre a exposição

Apresentação da professora, poeta e 

artista Valéria Montenegro



Roda de conversa: os impactos do hábito de ler

A rádio #JovensPraPoder

transformou o stand em

um estúdio de rádio com

uma programação

bastante descontraída e

com várias entrevistas,

além de boa música. A

questão ambiental,

gordofobia, racismo e

feminicídio foram temas

de entrevistas com os

presentes.

A rádio #JovensPraPoder

se define como um

coletivo criativo com a

ideia de mostrar o poder

dos jovens para

transformar realidades.

O dia 16 começou com a roda de conversa sobre

os "Os impactos do hábito de ler" com a

professora da UEMA, Fabíola Soares Santana, a

coordenadora do CAOp-Educação, Sandra

Pontes e a coordenadora de ensino técnico

profissional do Instituto de Educação Ciência e

Tecnologia do Maranhão (Iema), Kennya Castro,

para os alunos do 6º ano do ensino fundamental

ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas

da capital.

Foi realizada a Mesa com o tema: “O Programa

Memória e o Memorial do MPMA, 15 Anos”

participaram: o coordenador do programa memória,

Procurador de Justiça Teodoro Peres Neto e os

Promotores de Justiça que também integram o

Programa, Ana Luiza Almeida Ferro, Washington

Cantanhede e Cláudio Frazão Ribeiro. A mesa foi

mediada pelo Procurador-Geral de Justiça, Luiz

Gonzaga Martins Coelho.

No auditório Aluísio Azevedo, a roda de

conversa foi sobre o tema “O cortiço revisitado, o

processo de ocupação urbana com garantia da

defesa do patrimônio cultural” com o

pesquisador Luiz Phelipe Andrès, o arquiteto

Frederico Burnett, a Promotora de Justiça Carla

Mendes Alencar, coordenada pelo diretor da

Secretaria de Assuntos Institucionais, Marco

Antônio Santos Amorim. Também esteve

presente o Procurador-Geral de Justiça, Luiz

Gonzaga Martins Coelho.

Mesa: O cortiço revisitado, o processo de ocupação

urbana com garantia da defesa do patrimônio cultural

16 de outubro

Revista Ilustrada MPMA na 13ª FELIS - 09

Rádio Jovens pra Poder

Mesa Redonda: O Programa Memória e o Memorial do

MPMA, 15 Anos



Denyse Soares e Selma Martins

A servidora do MPMA e escritora Márcia

Montenegro e a psicopedagoga e escritora

Priscila Trindade realizaram no ESPAÇO

CRIANÇA SEMED II e também no stand do

MP a contação de história e tarde de

autógrafos dos livros "Pitoco" e "O valor de

cada um". O público foi formado por alunos

da UEB Honório Odorico Ferreira, do bairro

Andiroba e do Colégio Santa Tereza.

Tarde de autógrafos e contação de histórias com

Márcia Montenegro e Priscila Trindade

A Promotora de Justiça Selma Martins

e a psicóloga Denyse Soares realizaram

bate-papo sobre "Relacionamento

abusivo. Como identificar. Como sair?"

Participaram da atividade estudantes

da UEB Uruati, dentre outros.

17 de outubro
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Performance com o boneco "Sr. João" com

os atores Joyce e Jefferson 
Gorete Pereira declamando "Vivência de um trabalho

árduo".

A cordelista Gorete Pereira fez um relato de

sua trajetória e ao final declamou cordel de

sua autoria. A atividade se deu no stand para

alunos de educação de jovens e adultos.

A performance dos atores aconteceu

durante visita ao stand.  "Sr. João"

conheceu a história do MP

Maranhense e levou panfletos para

divulgação dos canais de comunicação

com a Ouvidoria.



Cristiane Lago, coordenadora do CAOp-

DH, e Marcelo Soares Costa, médico

Apresentação artística do Grupo

Evangelístico do Liceu Maranhense

(Gelim)

Goreth Pereira, artesã e cordelista, com

estudantes

A atividade contou com a

participação do Grupo Evangelístico

do Liceu Maranhense (Gelim) que

realizou o espetáculo "Escolhas"

relacionado ao tema. O público foi

composto pela UEB Haydêe Chaves e

visitantes da feira.

A Promotora de Justiça Cristiane

Lago, coordenadora do CAOp-DH, e

o médico Marcelo Soares Costa,

diretor-geral do CAPS-AD,

promoveram a atividade lúdica de

prevenção às drogas.

18 de outubro

A cordelista Goreth Pereira realizou

no Anexo III (ISEMA), na Cidade

Operária, a oficina "Em suas mãos o

lixo vira arte" para alunos de 8 a 12

anos.
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Claunísio Amorim, palestrante

O servidor do MPMA Claunísio

Amorim participou de duas

atividades naquele dia, às 17h o

bate-papo "Raimundo Correia: 160

anos" e às 19h "A Setembrada", sobre

o livro de Dunshee de Abranches.

Ilma Paiva, coordenadora do 

CAOp-Saúde

A Promotora de Justiça Ilma de Paiva

promoveu a palestra "Discriminação

e Saúde: acesso x equidade", 

Criança participando da oficina de

bonecas

Foi realizada na Escola Alberto

Pinheiro, pelas pedagogas Maires

Lisboa e Luzia Nogueira da Fonseca a

Oficina Arte e Contação de Histórias

com o tema “As bonecas Abayomi

contadoras de histórias e símbolos de

resistência da identidade afro-

brasileira”.



Fernando Barreto, Márcio Thadeu Silva

Marques, Douglas de Melo e Euges Lima

Finalizando o dia, foi realizada

mesa redonda com o tema "O case

da casa de Aluísio Azevedo", no

auditório FeliS com a presença dos

Promotores de Justiça, Fernando

Barreto e Márcio Thadeu Silva

Marques, o Juiz da Vara de Direitos

Difusos, Douglas de Melo e o

professor Euges Lima.

Milena Carvalho, cineata e urbanista

O stand do MP recebeu a

professora, escritora, cineasta,

arquiteta e urbanista Milena

Carvalho, que realizou a Oficina

Escrita Criativa e Afetiva.

José Márcio em entrevista para a

rádio #Jovens pra Poder

A tarde de autógrafos no stand do MP

ficou com o Promotor de Justiça José

Márcio Maia Alves com o livro

"Ministério Público e Políticas Públicas

- Ação Comunicativa e Participação

Popular para a Efetividade dos

Interesses Sociais". Em seguida,

concedeu entrevista para a Rádio

#Jovens pra Poder.

19 de outubro
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Foi gratificante ver a alegria e interesse dos integrantes do Projeto Social da Vale "Estação Conhecimento" em

participar das atividades com a escritora Milena Carvalho e continuarem no stand para conhecer o material que o

MPMA levou à Feira para divulgação de Direitos e atividades o órgão. O grupo composto de 50 jovens de Arari,

Vitória e Miranda estava acompanhado de seus monitores e ficaram encantados com tudo que viram. 

Jovens do Projeto " Estação Conhecimento", de Arari, Vitória e Miranda



Alessandra Darub, promotora

Além de ter alcançado um público

de mais de 3 mil visitantes, o stand

do MPMA e demais espaços onde se

desenvolveram a programação do

MP na Feira foram muito

prestigiados por membros e

servidores da casa.  

Cartilhas, folders e marcadores de

livros foram distribuídos para

difundir os trabalhos e prestar

informações relevantes aos

visitantes.  

No encerramento, o Coral Vozes do

MP fez uma belíssima apresentação

em frente ao stand com grande

participação do público. Em seu

discurso,  o Procurador-Geral Luiz

Gonzaga Martins Coelho agradeceu

a todos os integrantes do MPMA

pelo apoio e ressaltou que o

Ministério Público do Estado do

Maranhão foi a primeira instituição

do sistema de justiça a participar da

FEIRA DO LIVRO DE SÃO LUIS, por

meio de seu CENTRO CULTURAL.

No palco principal, o

Procurador_Geral agradeceu pela

oportunidade e falou da alegria da

Instituição em participar do evento.

20 de outubro

No último dia de Feira, foi a vez da apresentação do projeto "Ohana: combatendo a violência doméstica e a

alienação parental" pela Promotora de Justiça Alessandra Darub, e da assessora Lurdiane Mendes, com

participação do psicanalista Wilson Moura que falou sobre o desenvolvimento infantil e a convivência com

a violência doméstica.

Lurdiane Mendes, assessoraWilson Moura, psicanalista
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VEJA MAIS EM: CENTROCULTURAL.MPMA.MP.BR



Nossos agradecimentos a todos ...
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... que prestigiaram nosso stand
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