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Protetora dos animais
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A senhora em cuja casa no Cohaserma o Ministério
P ú b l i c o  e n c o n t r o u  n o  m e i o  d a  s e m a n a
aproximadamente cem cães deveria ser homenageada
pelas entidades de proteção aos animais.

Sob a alegação de que a concentração de tantos cães
num espaço insalubre não apenas incomodava os
vizinhos, como representava risco para saúde pública,
promotores de defesa do idoso estão recolhendo os
animais e levando-os ao Centro de Controle de
Zoonoses para posterior doação. Aos 79 anos, ao que
tudo indica sem familiares, a senhora receberá
atenção básica de saúde e assistência psicológica.

Mas parece que ninguém reparou na grandeza de seu
gesto em recolher (e acolher) em seu próprio lar cães
abandonados nas ruas de São Luís. Está sendo
tratada como uma desequilibrada mental. É, pode ser.

Galos de briga No projeto que apresentou à
Assembleia Legislativa, defendendo a criação de galos
da raça Mura, conhecidos por sua natural ferocidade,
o deputado Nilton Franco não propôs, como se
deduziu inicialmente, a volta das famosas rinhas
proibidas pelo presidente Jânio Quadros. Franco
alegou que as aves Mura são uma espécie
genuinamente brasileira, em perigo de extinção por
causa do preconceito de que são vítimas, despertam
fascínio pelo seu porte e outras características e que
atraem interesse histórico, cultural e genético. Elas
podem ser usadas para cruzamentos com outras
raças. Quanto às brigas de galo, o deputado garante
que é contra.
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Imperatriz: MP recomenda comunicação
sobre mãe que manifeste vontade de entregar

filho para adoção
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O Ministério Público do Maranhão expediu, em 25 de
fevereiro, Recomendação a médicos, profissionais de
saúde, diretores de maternidades e estabelecimentos
de atenção à saúde, bem como aos membros do
Conselho Tutelar, que comuniquem, imediatamente à
Vara da Infância e da Juventude, casos de gestantes
ou mães de crianças recém-nascidas que manifestem
interesse em entregar seus filhos para adoção.

O objetivo é providenciar as medidas legais cabíveis.

Também foi recomendado que os hospitais e
maternidades, articulados com os órgãos municipais
do setor de saúde e assistência social, desenvolvam
programas ou serviços de assistência psicológica à
gestante ou à mãe, no período pré e pós-natal, como
forma de prevenir ou minorar as consequências do
estado de parto.

Assinado pelo promotor de justiça Domingos
Eduardo da Silva, o documento também indica que o
Poder Público municipal deve proporcionar às
gestantes ou mães que manifestem interesse em
entregar seus filhos para adoção, bem como àquelas
abandonadas por seus maridos e companheiros,
assistência psicológica e jurídica, incluindo a
orientação para pleitear os "alimentos gravídicos" e o
ingresso com ação de investigação de paternidade.

As referidas ações devem integrar uma política
municipal mais ampla, destinada à assistência à
família e à garantia do direito fundamental à
convivência famil iar por todas as crianças e
adolescentes. A política deve ter como referências as
diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
elaborado em conjunto pelo Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

Igualmente deve estar prevista a aplicação de sanções
administrativas a todos os profissionais da área de
s a ú d e  c o m  a t u a ç ã o  e m  m a t e r n i d a d e s  e
estabelecimentos de atenção à saúde que deixem de
efetuar a comunicação dos casos relativos a gestantes
ou mães que manifestem interesse em entregar seus

filhos para adoção.

A aplicação de penalidades também deve abarcar
profissionais que sirvam de intermediários, sem
autorização judicial expressa, à colocação de crianças
e adolescentes em famíl ia substi tuta, com a
comunicação aos Conselhos Regionais de Medicina e
Enfermagem, bem como ao Ministério Público, para
a tomada das demais medidas administrativas.

Cópias da Recomendação deverão ser afixadas em
local visível nas maternidades e estabelecimentos de
atenção à saúde. Se necessário, o Ministério Público
tomará as medidas judiciais cabíveis para assegurar o
fiel cumprimento da presente Recomendação.

DIREITOS A Recomendação levou em consideração,
entre outros fatores, as disposições legais e
constitucionais que conferem direitos a crianças,
adolescentes e suas respectivas famílias e deveres
po r  pa r t e  do  Pode r  Púb l i co  e  en t i dades
concessionárias de serviços públicos, dentre as quais
os hospitais e maternidades particulares.

Para o MPMA, os estabelecimentos precisam estar
integrados à Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente, existente no município, e desenvolver
ações articuladas capazes de permitir o efetivo
exercício desses direitos.

(CCOM-MPMA)

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/228/o-
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Evento do MPMA debate a violência contra
as mulheres na política
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SÃO LUÍS - "Violência contra as mulheres no ambiente
político" foi o tema de um webinário realizado pelo
Ministério Público do Maranhão, por meio da Escola
Superior do Ministério Público (ESMP), nesta quinta-
feira, 25. O evento, que teve como público-alvo
membros e servidores da instituição, além de
integrantes de movimentos sociais, contou com a
parceria da Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem) e da Rede de Mulheres Negras do
Maranhão.

Participaram como palestrantes a professora e
pesquisadora espanhola Maria Esther Martinez
Quinteiro, referência internacional em estudos sobre
direitos humanos; a deputada estadual paulista Isa
Penna (PSOL); a deputada estadual maranhense
Daniella Tema (DEM); a prefeita de Santa Quitéria,
Sâmia Moreira (MDB); e a co-vereadora de São Luís
pelo Coletivo Nós (PT) Eunice Costa.

Na abertura do encontro, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, saudou todas as palestrantes e
assegurou o compromisso do Ministério Público de
combater qualquer tipo de violência contra a mulher.

"Nós precisamos da part icipação e do maior
engajamento das mulheres na política, com sua
sensibilidade e força para apoiar todas as lutas em
defesa dos mais vulneráveis".

O titular da Procuradoria Regional Eleitoral, Juracy
Guimarães Júnior, parabenizou o Ministério Público
pela iniciativa e citou dados do Mapa da Violência para
acentuar a gravidade dos problemas vivenciados pela
mulher.

"Quanto mais as mulheres conseguem impor a sua
independência e autonomia tanto maior têm sido as
reações e as demonstrações de misoginia".

A diretora da ESMP, Karla Adriana Farias Vieira,
declarou que o tema debatido, embora não traga
satisfação por enfocar uma das formas da violência
contra a mulher, ao mesmo tempo proporciona
oportunidade de juntar diversos segmentos e
instituições a fim de encontrar alternativas para os
problemas apontados.

A promotora de justiça mencionou números que
revelam a pouca representatividade feminina no

cenário político brasileiro.

Segundo dados da União Interparlamentar das Nações
Unidas, as mulheres ocupam apenas 13% das
cadeiras do Senado Federal, 15% da Câmara dos
Deputados e a 140ª po- Divulgação sição no ranking
de participação feminina nos parlamentos dentre 193
países pesquisados.

Outros índices estatísticos levantados pela ONU
Mulheres revelam que, entre as mulheres detentoras
de mandatos eletivos, 82% já sofreram violência
psicológica nos parlamento; 45% receberam ameaças;
25%, violência física; 20%, assédio sexual e 40%
delas afirmaram que a violência prejudicou suas
agendas legislativas.

CAMPANHA INSTITUCIONAL A diretora da Escola
Superior do Ministério Público anunciou durante o
webinário o lançamento da campanha institucional
"Mulheres na política: Mais Conquistas, Mais Direitos",
que tem caráter educacional e preventivo. A ideia é
promover a difusão de conhecimento e inclusão de
crianças, principalmente de meninas, na vida política.

PALESTRAS Mediadas pela promotora de justiça
Sandra Fagundes Garcia, da comarca de Açailândia,
as palestras foram iniciadas pela deputada Isa Penna,
que ficou conhecida nacionalmente após sofrer
tentativa de importunação sexual praticada pelo
deputado Fernando Cury no plenário da Assembleia
Legislativa paulista. Um vídeo flagrou o parlamentar
colocando a mão no seio da colega do PSOL, que o
acusa de assédio.

A deputada, depois de citar a filósofa francesa Simone
de Beauvoir, apontou que o machismo está presente
em todas as classes sociais e atinge também as
mulheres na política.

"Quando falamos de mulher, política e violência, está
tudo muito interligado. O caso da Mariele Franco é um
exemplo disso: uma mulher, negra, lésbica, que foi
brutalmente assassinada", reforçou.

A professora Maria Esther Quinteiro, que tem
doutorado em Filosofía e Letras pela Universidad de
Salamanca, revelou que a violência com as mulheres
também está presente na política espanhola e no
Parlamento europeu, além da América Latina. "Temos
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todos, enquanto sociedade civil, sobretudo quem está
nas academias, denunciar a violência contra as
mulheres na política, se quisermos preservar a
democracia", defendeu.

Daniella Tema elogiou a iniciativa do Ministério
Público em debater a questão da violência contra as
mulheres, ressaltou a dificuldade de fazer política num
cenário ocupado predominantemente por homens,
fruto da sociedade patriarcal, e revelou que também
sofre preconceitos e exclusão no Parlamento. "Há
cer tos debates para os quais  as mulheres
par lamentares não são convidadas.

A própria sociedade desencoraja a participação
feminina na política. Mas eu tento mostrar que posso
fazer diferente e isso me motiva", enfatiza.

A prefeita Sâmia Moreira reforça que as mulheres
políticas estão sempre sendo rotuladas e julgadas e,
por isso, para elas o desafio é ainda maior. "A mulher
tem que comprovar para todo mundo sua capacidade.

Precisamos avançar. Apesar de ser de família de
políticos, cheguei onde estou conquistando meu
próprio espaço. Acredito que devemos usar o poder
em benefício da população e não em benefício
próprio", afirma. "O discurso do ódio do sistema
patriarcal precisa ser barrado, e nós, mulheres,
precisamos nos unir para que a mudança de
comportamento social comece a partir de nós mesmas
e do chão em que a gente vive", defendeu.

(José Luís Diniz / CCOM-MPMA)

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/228/o-
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Acordo corrige número de vagas para negros
no concurso da Câmara Municipal de São

Luís
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Acordo corrige número de vagas para negros no
concurso da Câmara Municipal de São Luís (Foto:
Reprodução)

Em audiência de conciliação, realizada em 23 de
fevereiro, o Ministério Público do Maranhão, a
Fundação Sousândrade e a Câmara Municipal de São
Luís firmaram acordo judicial para corrigir o quadro de
vagas reservadas a negros e pardos no concurso
público , regido pelo Edital nº 001/2018, da casa do
Legislativo Municipal.

A correção foi pleiteada em Ação Civil Pública,
proposta no dia 2 de fevereiro, pela titular da 11ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos
Direitos Fundamentais, Márcia Lima Buhatem.

Pelo acordo , a Câmara efetuará o preenchimento de
10 vagas diretas para completar o percentual de 20%
do total exigido em lei destinado a negros e pardos.
Também destinará mais 15 vagas em cadastro de
reserva.

A Câmara Municipal de São Luís e a Fundação
Sousândrade também se comprometem a realizar, no
próximo dia 10 de março, a convocação dos
candidatos não eliminados para a heteroidentificação
racial. Devem, ainda, proceder, de 9 a 11 de abril, à
identificação racial dos convocados, conforme edital
lançado na página do concurso.

Além disso, devem divulgar até o dia 27 de abril o
resultado final da heteroidentif icação, após o
julgamento de eventuais recursos. Os aprovados
entram de acordo com sua pontuação na classificação.

O acordo foi homologado pelo juiz Douglas de Melo
Martins, da Vara de Direitos Difusos de São Luís.
VAGAS Na ACP, o MPMA requereu medidas para
constar, no edital, a reserva de 23 vagas diretas aos
candidatos negros e pardos, alcançando o percentual
de 20% estabelec ido pe la  Le i  Estadual  nº
10.404/2015.

O cálculo considera a totalidade de 114 vagas diretas
ofertadas no certame. Deve observar, ainda, a reserva
automática para as funções dos níveis superior e

médio. No edital original, foram reservadas apenas 13
vagas diretas e 31 em cadastro de reserva.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/02/27/acordo-
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IMPERATRIZ - MPMA recomenda
comunicação sobre mãe que manifeste
vontade de entregar filho para adoção
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O Ministério Público do Maranhão expediu, em 25 de
fevereiro, Recomendação a médicos, profissionais de
saúde, diretores de maternidades e estabelecimentos
de atenção à saúde, bem como aos membros do
Conselho Tutelar, que comuniquem, imediatamente à
Vara da Infância e da Juventude, casos de gestantes
ou mães de crianças recém-nascidas que manifestem
interesse em entregar seus filhos para adoção. O
objetivo é providenciar as medidas legais cabíveis.

Também foi recomendado que os hospitais e
maternidades, articulados com os órgãos municipais
do setor de saúde e assistência social, desenvolvam
programas ou serviços de assistência psicológica à
gestante ou à mãe, no período pré e pós-natal, como
forma de prevenir ou minorar as consequências do
estado de parto.

Assinado pelo promotor de justiça Domingos
Eduardo da Silva, o documento também indica que o
Poder Público municipal deve proporcionar às
gestantes ou mães que manifestem interesse em
entregar seus filhos para adoção, bem como àquelas
abandonadas por seus maridos e companheiros,
assistência psicológica e jurídica, incluindo a
orientação para pleitear os "alimentos gravídicos" e o
ingresso com ação de investigação de paternidade.

As referidas ações devem integrar uma política
municipal mais ampla, destinada à assistência à
família e à garantia do direito fundamental à
convivência famil iar por todas as crianças e
adolescentes. A política deve ter como referências as
diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
elaborado em conjunto pelo Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

Igualmente deve estar prevista a aplicação de sanções
administrativas a todos os profissionais da área de
s a ú d e  c o m  a t u a ç ã o  e m  m a t e r n i d a d e s  e
estabelecimentos de atenção à saúde que deixem de
efetuar a comunicação dos casos relativos a gestantes
ou mães que manifestem interesse em entregar seus
filhos para adoção.

A aplicação de penalidades também deve abarcar
profissionais que sirvam de intermediários, sem
autorização judicial expressa, à colocação de crianças
e adolescentes em famíl ia substi tuta, com a
comunicação aos Conselhos Regionais de Medicina e
Enfermagem, bem como ao Ministério Público, para
a tomada das demais medidas administrativas.

Cópias da Recomendação deverão ser afixadas em
local visível nas maternidades e estabelecimentos de
atenção à saúde. Se necessário, o Ministério Público
tomará as medidas judiciais cabíveis para assegurar o
fiel cumprimento da presente Recomendação.

DIREITOS

A Recomendação levou em consideração, entre outros
fatores, as disposições legais e constitucionais que
conferem direitos a crianças, adolescentes e suas
respectivas famílias e deveres por parte do Poder
Público e entidades concessionárias de serviços
públicos, dentre as quais os hospitais e maternidades
particulares.

Para o MPMA, os estabelecimentos precisam estar
integrados à Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente, existente no município, e desenvolver
ações articuladas capazes de permitir o efetivo
exercício desses direitos.

Site: https://omaranhense.com/imperatriz-mpma-
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Câmara e MP entram em acordo sobre vagas
para negros no concurso e mais 10

candidatos serão convocados
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Clodoaldo Correa

Em audiência de conciliação, realizada em 23 de
fevereiro, o Ministério Público do Maranhão, a
Fundação Sousândrade e a Câmara de Vereadores de
São Luís firmaram acordo judicial para corrigir o
quadro de vagas reservadas a negros e pardos no
concurso público, regido pelo Edital nº 001/2018, da
casa do Legislativo Municipal.

A correção foi pleiteada em Ação Civil Pública
proposta, no dia 2 de fevereiro, pela titular da 11ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos
Direitos Fundamentais, Márcia Lima Buhatem.

Pelo acordo, a Câmara efetuará o preenchimento de
10 vagas diretas para completar o percentual de 20%
do total exigido em lei destinado a negros e pardos.
Também destinará mais 15 vagas em cadastro de
reserva.

A Câmara Municipal de São Luís e a Fundação
Sousândrade também se comprometem a realizar, no
próximo dia 10 de março, a convocação dos
candidatos não eliminados para a heteroidentificação
racial.

Devem, ainda, proceder, de 9 a 11 de abril, à
identificação racial dos convocados, conforme edital
lançado na página do concurso.

Além disso, devem divulgar até o dia 27 de abril o
resultado final da heteroidentif icação, após o
julgamento de eventuais recursos. Os aprovados
entram de acordo com sua pontuação na classificação.

O acordo foi homologado pelo juiz Douglas de Melo
Martins, da Vara de Direitos Difusos de São Luís.

VAGAS

Na ACP, o MPMA requereu medidas para constar, no
edital, a reserva de 23 vagas diretas aos candidatos
negros e pardos, alcançando o percentual de 20%
estabelecido pela Lei Estadual nº 10.404/2015. O
cálculo considera a totalidade de 114 vagas diretas
ofertadas no certame. Deve observar, ainda, a reserva

automática para as funções dos níveis superior e
médio.

No edital original, foram reservadas apenas 13 vagas
diretas e 31 em cadastro de reserva.

Site: https://clodoaldocorrea.com.br/2021/02/camara-e-
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Presidente da Famem discute com MPMA e
DPE sobre vacinação contra a Covid-19 no

MA
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O presidente da Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão (Famem), Erlânio Xavier, se reuniu na
manhã desta sexta-feira, 26, com o procurador-geral
de justiça, Eduardo Nicolau e o defensor-geral do
Estado, Alberto Bastos, para discutir a demora da
vacinação no estado do Maranhão.

Também participaram do encontro o prefeito de
Presidente Dutra, Raimundo Alves Carvalho, o
presidente da Associação de Pais e Alunos de
Instituições de Ensino do Estado do Maranhão
(Aspa/MA), Marcelo Freitas, e o diretor da Secretaria
para Assuntos Institucionais do MPMA, José Márcio
Maia Alves.

Durante o encontro, o presidente da Famem observou
que alguns municípios, embora estejam vacinando os
grupos prioritários, não estão alimentando os
sistemas, o que tem sido tema de orientações por
parte da Federação. No entanto, Erlanio Xavier
também destacou a importância de maior agilidade no
processo de vacinação, em especial devido ao
agravamento da pandemia.

"Nós estamos chegando ao limite de ocupação de
leitos, então a Famem está em diálogo com o
Ministério Público e o Estado e vamos tomar atitudes
mais severas para reduzir o avanço do vírus que está
avançando rapidamente", alertou o prefeito de Igarapé
Grande. No município, um novo decreto suspendeu
aulas particulares por 15 dias e reduziu a quantidade
de pessoas permitidas em restaurantes e bares, entre
outras medidas.

Eduardo Nicolau demonstrou a sua preocupação com
os baixos índices de vacinação, em especial no interior
do estado, bem como com a elevação nos índices de
ocupação de leitos hospitalares em vários municípios.
"Precisamos ter foco na garantia da vida e da saúde
do nosso povo. Por isso estamos reunindo diversas
instituições para discutir a realidade que estamos
enfrentando e apontar caminhos para vencer esse
momento difícil", afirmou.

Marcelo Freitas afirmou que o avanço do novo
coronavírus tem atingido mais crianças, estando dez
delas internadas em UTIs em todo o estado. Para o

presidente da Aspa/MA, medidas mais rígidas podem
levar à suspensão de aulas. "Entendemos que muitos
pais precisam que seus filhos estejam nas escolas
enquanto trabalham, mas precisamos contar com a
sensibilidade de todos", ressaltou.
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Evento do MPMA debate a violência contra
as mulheres na política
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SÃO LUÍS - "Violência contra as mulheres no ambiente
político" foi o tema de um webinário realizado pelo
Ministério Público do Maranhão, por meio da Escola
Superior do Ministério Público (ESMP), nesta quinta-
feira, 25. O evento, que teve como público-alvo
membros e servidores da instituição, além de
integrantes de movimentos sociais, contou com a
parceria da Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem) e da Rede de Mulheres Negras do
Maranhão.

Participaram como palestrantes a professora e
pesquisadora espanhola Maria Esther Martinez
Quinteiro, referência internacional em estudos sobre
direitos humanos; a deputada estadual paulista Isa
Penna (PSOL); a deputada estadual maranhense
Daniella Tema (DEM); a prefeita de Santa Quitéria,
Sâmia Moreira (MDB); e a co-vereadora de São Luís
pelo Coletivo Nós (PT) Eunice Costa.

Na abertura do encontro, o procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, saudou todas as palestrantes e
assegurou o compromisso do Ministério Público de
combater qualquer tipo de violência contra a mulher.

"Nós precisamos da part icipação e do maior
engajamento das mulheres na política, com sua
sensibilidade e força para apoiar todas as lutas em
defesa dos mais vulneráveis".

O titular da Procuradoria Regional Eleitoral, Juracy
Guimarães Júnior, parabenizou o Ministério Público
pela iniciativa e citou dados do Mapa da Violência para
acentuar a gravidade dos problemas vivenciados pela
mulher.

"Quanto mais as mulheres conseguem impor a sua
independência e autonomia tanto maior têm sido as
reações e as demonstrações de misoginia".

A diretora da ESMP, Karla Adriana Farias Vieira,
declarou que o tema debatido, embora não traga
satisfação por enfocar uma das formas da violência
contra a mulher, ao mesmo tempo proporciona
oportunidade de juntar diversos segmentos e
instituições a fim de encontrar alternativas para os
problemas apontados.

A promotora de justiça mencionou números que
revelam a pouca representatividade feminina no

cenário político brasileiro.

Segundo dados da União Interparlamentar das Nações
Unidas, as mulheres ocupam apenas 13% das
cadeiras do Senado Federal, 15% da Câmara dos
Deputados e a 140ª po- Divulgação sição no ranking
de participação feminina nos parlamentos dentre 193
países pesquisados.

Outros índices estatísticos levantados pela ONU
Mulheres revelam que, entre as mulheres detentoras
de mandatos eletivos, 82% já sofreram violência
psicológica nos parlamento; 45% receberam ameaças;
25%, violência física; 20%, assédio sexual e 40%
delas afirmaram que a violência prejudicou suas
agendas legislativas.

CAMPANHA INSTITUCIONAL A diretora da Escola
Superior do Ministério Público anunciou durante o
webinário o lançamento da campanha institucional
"Mulheres na política: Mais Conquistas, Mais Direitos",
que tem caráter educacional e preventivo. A ideia é
promover a difusão de conhecimento e inclusão de
crianças, principalmente de meninas, na vida política.

PALESTRAS Mediadas pela promotora de justiça
Sandra Fagundes Garcia, da comarca de Açailândia,
as palestras foram iniciadas pela deputada Isa Penna,
que ficou conhecida nacionalmente após sofrer
tentativa de importunação sexual praticada pelo
deputado Fernando Cury no plenário da Assembleia
Legislativa paulista. Um vídeo flagrou o parlamentar
colocando a mão no seio da colega do PSOL, que o
acusa de assédio.

A deputada, depois de citar a filósofa francesa Simone
de Beauvoir, apontou que o machismo está presente
em todas as classes sociais e atinge também as
mulheres na política.

"Quando falamos de mulher, política e violência, está
tudo muito interligado. O caso da Mariele Franco é um
exemplo disso: uma mulher, negra, lésbica, que foi
brutalmente assassinada", reforçou.

A professora Maria Esther Quinteiro, que tem
doutorado em Filosofía e Letras pela Universidad de
Salamanca, revelou que a violência com as mulheres
também está presente na política espanhola e no
Parlamento europeu, além da América Latina. "Temos



O PROGRESSO / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Sáb, 27 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

todos, enquanto sociedade civil, sobretudo quem está
nas academias, denunciar a violência contra as
mulheres na política, se quisermos preservar a
democracia", defendeu.

Daniella Tema elogiou a iniciativa do Ministério
Público em debater a questão da violência contra as
mulheres, ressaltou a dificuldade de fazer política num
cenário ocupado predominantemente por homens,
fruto da sociedade patriarcal, e revelou que também
sofre preconceitos e exclusão no Parlamento. "Há
cer tos debates para os quais  as mulheres
par lamentares não são convidadas.

A própria sociedade desencoraja a participação
feminina na política. Mas eu tento mostrar que posso
fazer diferente e isso me motiva", enfatiza.

A prefeita Sâmia Moreira reforça que as mulheres
políticas estão sempre sendo rotuladas e julgadas e,
por isso, para elas o desafio é ainda maior. "A mulher
tem que comprovar para todo mundo sua capacidade.

Precisamos avançar. Apesar de ser de família de
políticos, cheguei onde estou conquistando meu
próprio espaço. Acredito que devemos usar o poder
em benefício da população e não em benefício
próprio", afirma. "O discurso do ódio do sistema
patriarcal precisa ser barrado, e nós, mulheres,
precisamos nos unir para que a mudança de
comportamento social comece a partir de nós mesmas
e do chão em que a gente vive", defendeu.

(José Luís Diniz / CCOM-MPMA)
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Acordo corrige número de vagas para negros
no concurso da Câmara Municipal de São

Luís
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Acordo corrige número de vagas para negros no
concurso da Câmara Municipal de São Luís (Foto:
Reprodução)

Em audiência de conciliação, realizada em 23 de
fevereiro, o Ministério Público do Maranhão, a
Fundação Sousândrade e a Câmara Municipal de São
Luís firmaram acordo judicial para corrigir o quadro de
vagas reservadas a negros e pardos no concurso
público , regido pelo Edital nº 001/2018, da casa do
Legislativo Municipal.

A correção foi pleiteada em Ação Civil Pública,
proposta no dia 2 de fevereiro, pela titular da 11ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos
Direitos Fundamentais, Márcia Lima Buhatem.

Pelo acordo , a Câmara efetuará o preenchimento de
10 vagas diretas para completar o percentual de 20%
do total exigido em lei destinado a negros e pardos.
Também destinará mais 15 vagas em cadastro de
reserva.

A Câmara Municipal de São Luís e a Fundação
Sousândrade também se comprometem a realizar, no
próximo dia 10 de março, a convocação dos
candidatos não eliminados para a heteroidentificação
racial. Devem, ainda, proceder, de 9 a 11 de abril, à
identificação racial dos convocados, conforme edital
lançado na página do concurso.

Além disso, devem divulgar até o dia 27 de abril o
resultado final da heteroidentif icação, após o
julgamento de eventuais recursos. Os aprovados
entram de acordo com sua pontuação na classificação.

O acordo foi homologado pelo juiz Douglas de Melo
Martins, da Vara de Direitos Difusos de São Luís.
VAGAS Na ACP, o MPMA requereu medidas para
constar, no edital, a reserva de 23 vagas diretas aos
candidatos negros e pardos, alcançando o percentual
de 20% estabelec ido pe la  Le i  Estadual  nº
10.404/2015.

O cálculo considera a totalidade de 114 vagas diretas
ofertadas no certame. Deve observar, ainda, a reserva
automática para as funções dos níveis superior e

médio. No edital original, foram reservadas apenas 13
vagas diretas e 31 em cadastro de reserva.
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IMPERATRIZ - MPMA recomenda
comunicação sobre mãe que manifeste
vontade de entregar filho para adoção
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O Ministério Público do Maranhão expediu, em 25 de
fevereiro, Recomendação a médicos, profissionais de
saúde, diretores de maternidades e estabelecimentos
de atenção à saúde, bem como aos membros do
Conselho Tutelar, que comuniquem, imediatamente à
Vara da Infância e da Juventude, casos de gestantes
ou mães de crianças recém-nascidas que manifestem
interesse em entregar seus filhos para adoção. O
objetivo é providenciar as medidas legais cabíveis.

Também foi recomendado que os hospitais e
maternidades, articulados com os órgãos municipais
do setor de saúde e assistência social, desenvolvam
programas ou serviços de assistência psicológica à
gestante ou à mãe, no período pré e pós-natal, como
forma de prevenir ou minorar as consequências do
estado de parto.

Assinado pelo promotor de justiça Domingos
Eduardo da Silva, o documento também indica que o
Poder Público municipal deve proporcionar às
gestantes ou mães que manifestem interesse em
entregar seus filhos para adoção, bem como àquelas
abandonadas por seus maridos e companheiros,
assistência psicológica e jurídica, incluindo a
orientação para pleitear os "alimentos gravídicos" e o
ingresso com ação de investigação de paternidade.

As referidas ações devem integrar uma política
municipal mais ampla, destinada à assistência à
família e à garantia do direito fundamental à
convivência famil iar por todas as crianças e
adolescentes. A política deve ter como referências as
diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
elaborado em conjunto pelo Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

Igualmente deve estar prevista a aplicação de sanções
administrativas a todos os profissionais da área de
s a ú d e  c o m  a t u a ç ã o  e m  m a t e r n i d a d e s  e
estabelecimentos de atenção à saúde que deixem de
efetuar a comunicação dos casos relativos a gestantes
ou mães que manifestem interesse em entregar seus
filhos para adoção.

A aplicação de penalidades também deve abarcar
profissionais que sirvam de intermediários, sem
autorização judicial expressa, à colocação de crianças
e adolescentes em famíl ia substi tuta, com a
comunicação aos Conselhos Regionais de Medicina e
Enfermagem, bem como ao Ministério Público, para
a tomada das demais medidas administrativas.

Cópias da Recomendação deverão ser afixadas em
local visível nas maternidades e estabelecimentos de
atenção à saúde. Se necessário, o Ministério Público
tomará as medidas judiciais cabíveis para assegurar o
fiel cumprimento da presente Recomendação.

DIREITOS

A Recomendação levou em consideração, entre outros
fatores, as disposições legais e constitucionais que
conferem direitos a crianças, adolescentes e suas
respectivas famílias e deveres por parte do Poder
Público e entidades concessionárias de serviços
públicos, dentre as quais os hospitais e maternidades
particulares.

Para o MPMA, os estabelecimentos precisam estar
integrados à Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente, existente no município, e desenvolver
ações articuladas capazes de permitir o efetivo
exercício desses direitos.
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Presidente da Famem discute com MPMA e
DPE sobre vacinação contra a Covid-19 no

MA
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O presidente da Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão (Famem), Erlânio Xavier, se reuniu na
manhã desta sexta-feira, 26, com o procurador-geral
de justiça, Eduardo Nicolau e o defensor-geral do
Estado, Alberto Bastos, para discutir a demora da
vacinação no estado do Maranhão.

Também participaram do encontro o prefeito de
Presidente Dutra, Raimundo Alves Carvalho, o
presidente da Associação de Pais e Alunos de
Instituições de Ensino do Estado do Maranhão
(Aspa/MA), Marcelo Freitas, e o diretor da Secretaria
para Assuntos Institucionais do MPMA, José Márcio
Maia Alves.

Durante o encontro, o presidente da Famem observou
que alguns municípios, embora estejam vacinando os
grupos prioritários, não estão alimentando os
sistemas, o que tem sido tema de orientações por
parte da Federação. No entanto, Erlanio Xavier
também destacou a importância de maior agilidade no
processo de vacinação, em especial devido ao
agravamento da pandemia.

"Nós estamos chegando ao limite de ocupação de
leitos, então a Famem está em diálogo com o
Ministério Público e o Estado e vamos tomar atitudes
mais severas para reduzir o avanço do vírus que está
avançando rapidamente", alertou o prefeito de Igarapé
Grande. No município, um novo decreto suspendeu
aulas particulares por 15 dias e reduziu a quantidade
de pessoas permitidas em restaurantes e bares, entre
outras medidas.

Eduardo Nicolau demonstrou a sua preocupação com
os baixos índices de vacinação, em especial no interior
do estado, bem como com a elevação nos índices de
ocupação de leitos hospitalares em vários municípios.
"Precisamos ter foco na garantia da vida e da saúde
do nosso povo. Por isso estamos reunindo diversas
instituições para discutir a realidade que estamos
enfrentando e apontar caminhos para vencer esse
momento difícil", afirmou.

Marcelo Freitas afirmou que o avanço do novo
coronavírus tem atingido mais crianças, estando dez
delas internadas em UTIs em todo o estado. Para o

presidente da Aspa/MA, medidas mais rígidas podem
levar à suspensão de aulas. "Entendemos que muitos
pais precisam que seus filhos estejam nas escolas
enquanto trabalham, mas precisamos contar com a
sensibilidade de todos", ressaltou.
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COELHO NETO - MPMA vai apurar oferta
de educação pública no bairro Bonsucesso
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Após reportagem com a menina Érica, que criou um
espaço denominado Escolinha Esperança, no bairro
Bonsucesso, do município de Coelho Neto, o
Ministério Púbico do Maranhão, por meio da 1ª e da 2ª
Promotoria de Justiça da referida comarca, vai apurar
a situação das crianças em idade escolar e a oferta de
ensino público naquela comunidade. A matéria
televisiva foi elaborada pela jornalista Nayara Pinheiro
e teve repercussão nacional.

Conforme foi informado, a menina Érica, de 12 anos,
criou o espaço, em uma casa de taipa, ao lado de sua
residência, com doações e coleta de diversos
materiais. O intuito foi reunir as crianças da
comunidade e do entorno e entretê-las com atividades
recreativas e de cunho educativo.

No dia 18 de fevereiro, os promotores de justiça
Elisete Pereira dos Santos e Gustavo de Oliveira
Bueno visitaram o local e constataram que a Prefeitura
de Coelho Neto derrubou as edificações de taipa e
construiu uma casa de alvenaria para a família de
Érica e outra para abrigar o estabelecimento.

Depois da vistoria, o MPMA abriu procedimento
administrativo para averiguar a situação das crianças e
adolescentes do bairro Bonsucesso: quantas estão em
idade escolar e quais possuem documento de registro,
entre outras informações. O objetivo é saber se o
Município de Coelho Neto oferta educação pública
para o loteamento, uma obrigação constitucional, e se
vai oferecer suporte pedagógico para a escolinha em
construção.

"O papel  do Ministério Público ,  depois da
reportagem, é acompanhar o desenvolvimento da obra
executada pela Prefeitura de Coelho Neto e fazer um
levantamento das necessidades daquela localidade:
crianças em idade escolar e sem certidão de
nascimento, se existe infraestrutura e saneamento
básico", relatou o promotor de justiça Gustavo
Bueno.

O representante do Ministério Público acrescentou
que o resultado do estudo vai definir se o espaço em
construção vai se tornar, de fato, uma escola e se
estará adequado para atender a demanda das
crianças do bairro. Caso contrário, será necessária a
edificação de outra unidade.

Sobre o assunto, a promotora de justiça Elisete
Pereira dos Santos comentou: "A comovente iniciativa
da Érica revela uma possível ausência do Estado que
dever ser suprida. Desta forma, a Promotoria da
Infância e Educação da Comarca de Coelho Neto
empreenderá esforços no sentido de iniciar diálogos
com o Município para que ela e as demais crianças
residentes no loteamento Bonsucesso tenham os seus
direitos fundamentais, previstos na Carta Magna,
devidamente respeitados pelo Poder Público."

PROCEDIMENTO

Pelo documento, o secretário Municipal de Educação
deve, no prazo de cinco dias, informar ao MPMA quais
as unidades escolares que atendem às crianças e aos
adolescentes residentes no loteamento Bonsucesso,
bem como esclareça quais as modalidades de ensino
adotadas para tais escolas durante a pandemia da
Covid-19.

A Secretaria Municipal de Educação deve, ainda,
comprovar o efetivo cumprimento das 800 horas da
carga horária prevista em lei, em todas as escolas que
absorvem os estudantes residentes no local.

O MPMA vai colher igualmente informações sobre a
qualificação, endereço e dados escolares das crianças
que frequentam a Escolinha Esperança, para que seja
avaliado se existem crianças que não estejam
matriculadas regularmente no sistema de ensino
municipal.

Para o secretário de Estado de Educação foram
solicitadas informações sobre a suposta construção de
uma escola estadual  no bairro Bonsucesso,
conforme noticiado nas redes sociais. Foi concedido
prazo de cinco dias para a entrega dos dados.
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Dino confirma reunião com prefeitos sobre
medidas contra Covid-19 e insinua que pode

decretar lockdown (Política)
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Yuri Almeida

O governador Flávio Dino (PCdoB) confirmou, em
publicação nas redes sociais, que vai se reunir com
gestores municipais para decidir a respeito da adoção
de medidas restritivas contra o avanço da segunda
onda do novo coronavírus no Maranhão.

Inicialmente, o encontro será apenas com prefeitos da
Grande Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa), conforme antecipou o ATUAL7
mais cedo , e também de Imperatriz. Pela fala do
comunista, não está descartada a decretação de
restrição de circulação de pessoas e fechamento total
de serviços não essenciais.

" Ainda não há decisão sobre lockdown estadual.
Contudo, prefeituras tem competência para decretar
medidas preventivas nos seus territórios, à luz da
realidade local. Amanhã irei reunir com demais
Poderes e convidei municípios da Ilha e Imperatriz,
onde ocupação hospitalar é maior", escreveu Dino,
após o ATUAL7 revelar que o governador pretende
acertar com os gestores municipais, inicialmente, a
suspensão do atendimento presencial em serviço
público e de aulas presenciais na rede privada de
ensino, por até 15 dias.

Pressionado pela população nas redes sociais e com
receio de que sua imagem seja arranhada
nacionalmente devido à proximidade nas eleições de
2022, para não desagradar sozinho o grande
empresariado, que tem feito lobby contra qualquer tipo
de paralisação no setor econômico, a ideia de Flávio
Dino é dividir com os prefeitos maranhenses, o Poder
Judiciário e o Ministério Público a responsabilidade
pela adoção de medidas restritivas e impopulares
contra a Covid-19.

Segundo boletim epidemiológico da SES (Secretaria
de Estado da Saúde), divulgado neste domingo 28, o
Maranhão chegou a 219.307 pessoas diagnosticadas
com Covid-19 e 5.052 óbitos em decorrência da
doença. Nas últimas 24 horas, o estado voltou a
registrar mais 20 mortes provocadas pelo novo
coronavírus, alta que não acontecia desde agosto do
ano passado. O número de pacientes ativos também

aumentou e chegou a 9.987.

A SES também confirmou, na sexta-feira 26, o registro
do primeiro caso da variante P1 da Covid-19 no
Maranhão. Classificada de "Variante de Preocupação"
pela OMS (Organização Mundial de Saúde), a P1
emergiu em Manaus e é apontada como uma das
possíveis causas de reinfecção na Amazônia.
Segundo estudos preliminares, a variante brasileira
tem 20 mutações, três delas consideradas perigosas.

Antes da abertura para um acerto entre Flávio Dino e
outros poderes, toda autoridade para tomada de ações
contra a Covid-19 estava sendo colocada na caneta
do juiz Douglas Martins, da Vara de Interesse Difusos
e Coletivos -que não foi eleito nem jamais pleiteou o
voto popular. O magistrado, inclusive, tirou férias em
meio a nova provocação da DPE (Defensoria Pública
do Estado) para que a Justiça venha praticamente
gerir o enfrentamento contra a pandemia do novo
coronavírus no lugar no Governo do Maranhão,
prefeituras da Grande Ilha e de todos os municípios do
interior maranhense.
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Yuri Almeida

O governador Flávio Dino (PCdoB) pretende baixar
decreto suspendendo o atendimento presencial em
serviço público e escolas da rede privada de ensino
nos munícipios da Grande Ilha: São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

Segundo apurou o ATUAL7, a decisão final será
tomada nesta segunda-feira 1º, após reunião com
gestores municipais, no Palácio dos Leões, em que
serão acertados os detalhes finais.

A orientação surgiu de reunião ocorrida entre
representantes do Ministério Público, Famem
(Federação dos Municípios do Estado do Maranhão),
DPE (Defensoria Pública do Estado) e Aspa
(Associação de Pais e Alunos de Instituições de
Ensino do Estado do Maranhão), na semana passada.
O Poder Judiciário, por meio do juiz Douglas de Melo
Martins, já estaria ciente, e concordado com a medida,
que visa conter a propagação da segunda onda do
novo coronavírus na região.

A suspensão pode chegar até 15 dias.

Dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria
de Estado da Saúde) apontam alta nos registros de
óbitos por Covid-19 nos últimos quatro dias. Nesse
sábado 27, foram registradas 20 mortes provocadas
pela doença nas últimas 24 horas, maior número de
vítimas desde agosto do ano passado.

Ao todo, 5.032 morreram em decorrência da doença
no Maranhão desde o início da pandemia, e 9.972
pacientes diagnosticados com Covid-19 estão com o
coronavírus ativo.

A SES também confirmou, na sexta-feira 26, o registro
do primeiro caso da variante P.1 da Covid-19,
originalmente identificada no Amazonas. Com uma
maior capacidade de transmissão, conforme apontam
os estudos iniciais, a nova cepa apresenta também
mutações que dão ao coronavírus a capacidade de
fugir do ataque dos anticorpos, afetando a eficácia das
vacinas, além de permitir reinfecções.


