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Combate à pandemia e ações na periferia
marcam atuação do Coletivo Nós
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Os trabalhos do quadriênio 2021-2024 da Câmara
Municipal de São Luís iniciaram. oficialmente, no dia 2
de fevereiro deste ano. Em pouco mais de um mês de
atividades legislativas, o Coletivo Nós (PT) vem
atuando com ênfase em questões sociais. culturais,
econômicas e políticas, da população ludovicense.
Como destaque do primeiro mês do mandato coletivo,
o Nós destinou emendas de saúde no valor de RS 300
mil para compra de vacinas contra Covid-19; RS 150
mil para a Casa de Apoio Acolher, que presta serviço
gratuito e voluntário às pessoas vivendo e convivendo
com HIV-AIDS; e RS 130 mil para o Setor de
Atividades Especiais - Espaço Mulher (SAEEM) do
Hospital Socorrão II. que identifica e acolhe mulheres
vítimas de violência.

Ainda falando da pauta sobre os direitos das Mulheres.
o Coletivo Nós criou a Frente Parlamentar de
Fortalecimento em Defesa da Política para Mulheres,
aprovada unanimemente pelos demais vereadores,
que somará forças à Procuradoria da Mulher -
inaugurada em 2019. que levanta debates das
políticas de gênero, apoia e empodera as discussões e
fala das vereadoras na Câmara. A Frente foi
idealizada com o objetivo de garantir que as políticas
públicas para mulheres aconteçam de forma efetiva,
buscando assegurar  d i re i tos,  como.  saúde,
a c o l h i m e n t o .  i g u a l d a d e  d e  g ê n e r o  e
representatividade. O Coletivo também participou de
debate virtual com a Escola do Ministério Público
(ESMP), sobre o Combate à Violência contra Mulheres
no Ambiente da Política.

"Uma das nossas diretrizes de trabalho é garantir que
as mulheres em situação de vulnerabilidade, negras,
chefes de famílias e em situação de violência, tenham
seus direitos assegurados. com políticas públicas de
fato efetivas e não apenas em datas comemorativas
ou ações pontuais. Esses direitos precisam ser uma
realidade contínua, diária. Para isso. a Frente vem
para ser ferramenta permanente de enfrentamento às
violações de Direitos Humanos e abre diálogo com
toda a rede de atendimento municipal e estadual às
mulheres, às parlamentares. à Procuradoria da Mulher
da Câmara. Coordenação Municipal da Mulher,
movimentos organizados de mulheres. Conselhos
Estaduais da Condição Feminina e da Mulher.
Secretaria Estadual da Mulher, associações e clubes
de mães das áreas. Secretaria Municipal e Estadual
de Mulheres do PT. fóruns de mulheres, enfim, todo

instrumento e órgão que possa somar forças a essa
luta", destacou Eunice Chê. co-vereadora do Coletivo
Nós.

Entre os requerimentos e indicações aprovadas, está a
solicitação de execução de obra de limpeza, drenagem
e saneamento básico do canal do Rio Paciência, que
passa pelos bairros Apaco, Santa Clara. Riod. Janaína
e Cidade Olímpica: solicitação de reforma da Escola
Governador Leonel Brizola. na Vila Luizão; e
solicitação de serviços de pavimentação asfáltica na
rua São José. no bairro Bom Jesus. O Nós cobrou
também providências para evitar a ocorrência de
desastres, nas áreas com maior probabilidade de
desabamentos e deslizamentos no período chuvoso,
na região do Gapara. Vila Dom Luís. Sá Viana, Alto da
Esperança. Conjunto Vila Luizão. Sacavém. Túnel do
Sacavém e Salina do Sacavém. Estas áreas, com
risco de deslizamento e desabamento. foram visitadas
e a população foi ouvida. Em seguida, o Coletivo se
reuniu com o Ministério Público e com a Defensoria
Pública, para dar seguimento às ações realizadas por
estes órgãos nestas localidades.

"O Nós vem de uma caminhada de base. uma vivência
das comunidades de onde cada um de nós cresceu,
em que passamos a vida toda convivendo com a
ausência de políticas públicas em nossos bairros.
Então. a gente chega à Câmara para ser a voz das
nossas periferias. Nós ouvimos as demandas da
população, mas. também vivenciamos na prática, cada
uma delas. Por isso. em pouco mais de um mês de
atuação, já tentamos fazer a diferença e trabalhar, de
verdade, em prol dos que mais necessitam. Exemplo
disso é que, nesse período, já aprovamos e
encaminhamos 11 requerimentos e indicações,
pedindo melhorias para comunidades da área rural e
periférica de São Luís", enfatizou Eni Ribeiro, co--
vereador do Coletivo Nós.

Outro destaque da atuação. neste primeiro mês de
atividade legislativa: o Coletivo inaugurou o primeiro
Gabinete Comunitário da Câmara de São Luís da
Zona Rural, que funciona na Associação de Moradores
e Produtores Rurais de Mati-nha/Maracanã. Além
deste, serão inaugurados outros quatro gabinetes
comunitários nas áreas periféricas de São Luís.
localizados nos pólos: Cidade Operária /Cidade
Olímpica. Coroadi-nho / Sacavém. Vila Luizão e Itaqui-
Bacanga. Devido aos aumentos de casos do



ATOS E FATOS / MA - POLITICA - pág.: 03. Seg, 22 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Coronavírus em todo país, as instalações dos outros
gabinetes foram suspensas e o atendimento para área
rural, bem como o gabinete na Câmara, está sendo
realizado de forma remota.

Pensando neste cenário de pandemia. além da
emenda para compra de vacinas, o Nós articulou,
junto à Secretaria Estadual de Saúde (SES). a
tes tagem gra tu i ta  para  Cov id -19  em duas
comunidades: no Sacavém e na Vila Luizão. Foram
realizados 300 testes e. na ação. foram detectadas
pessoas infectadas nestes bairros e que não haviam
sido testadas antes, pois estavam assintomáticas.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/21e22032021

https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/21e22032021


São registrados 98 casos de injúria racial em
80 dias no Maranhão
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Patrícia Cunha

Atualmente a Comissão da Verdade da Escravidão
Negra no Brasil da Ordem dos Advogados, secção
Maranhão (CVENOABMA) apura e acompanha junto
às autoridades do judiciário, 27 denúncias que
envolvem racismo e injúria racial no estado, feitas do
ano de 2020 até os dias atuais. A informação é do
advogado Erik Moraes, presidente da CVENOABMA,
da Comissão de Igualdade Racial da ABRACRIM-MA
e vice-Presidente da Comissão de Igualdade Racial da
ABRACRIM (Associação Brasileira dos Advogados
Criminalistas).

Leia também:

10 expressões racistas que você não sabia

Dessas, 7 denúncias de racismo e injúria racial foram
registradas este ano e estão sendo acompanhadas
pela CVENOABMA. Um dos casos ocorreu com uma
recepc ion is ta  de uma academia da cap i ta l
maranhense, que foi vítima de racismo praticado por
mãe e filha. Segundo a recepcionista, "elas me
chamaram de macaca, preta, cabelo ruim, sangue
ruim. Eu nunca tinha passado por uma situação tão
grave e que me abalasse. A gente ainda fica com
muito medo, às vezes, de abrir uma bolsa em um local
e ser perseguido em uma loja. A gente não tem paz, e´
a pior sensação que existe no mundo", lamentou
Tayna´ Coelho. "Sempre que a OAB-MA e´ acionada
através da Comissão, essas vítimas te^m os seus
pedidos encaminhamos ao Comite^ de Diversidade do
Ministério Público do Maranhão e também a' Poli´cia
Civil, que e´ responsável por todo esse período de
investigação, coleta de provas e indiciamento.
Acompanhamos as vítimas de racismo durante a
prestação de denúncias cobrando a solução e
defendendo a causa negra", garantiu o presidente da
Comissa~o, Erik Moraes.

No dia Internacional Contra a Discriminação Racial,
21 de março, O Imparcial buscou saber como está o
panorama dos crimes raciais no estado, e as políticas
de combate ao racismo, um crime que segundo a
Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância
e Conflitos Agrários, registrou 15 casos em 2020 e já
este ano, 8 registros.

O crime de racismo é definido no art. 20, caput, da Lei

nº 7716/89, que diz "Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional".

A Comissão da Verdade da Escravidão Negra no
Brasil foi instaurada em 2019 pela OAB, com a
competência de lutar pela promoção de Políticas
Públicas, Igualdade Racial e a Reparação da
Escravidão Negra no Brasil. Umas das principais
diretrizes da Comissão é recuperar a verdade sobre o
período da Escravidão, além de tirar da invisibilidade
heróis e heroínas, combate ao racismo religioso e
preservação e tombamento de locais sagrados e
históricos ao povo negro. Também é uma luta da
Comissão junto a órgãos públicos, a construção de
Estátuas, monumentos de personagens negros(as) e o
museus que contém a verdadeira história do Negro.

Segundo o presidente da Comissão, foi verificada
durante a pandemia do novo coronavírus, um aumento
significativo nas denúncias sobre as mais diversas
formas de discriminação racial.

Assim, foi criada em parceria com a Comissão, a
Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública
da União, o projeto Observatório de Cotas Raciais.
"Trata- se de um site para o público em geral
denunciar fraudes em cotas raciais no estado do
Maranhão nos últimos 5 anos. Foi criado em razão das
mais de 100 denúncias realizadas em redes sociais
sobre o crime de Afroconveniência. Somente na UFMA
são mais  de 400 casos de f raudes sendo
invest igados" ,  d isse Er ik  Moraes.

A Delegacia de Crimes Raciais e Deli tos de
Intolerância e Conflitos Agrários funciona desde
setembro de 2018 no prédio da Secretaria de Estado
da Igualdade Racial (Rua da Palma, 502, Desterro) e
para o estado, foi um marco histórico, uma vez que o
Maranhão é o segundo estado do Nordeste com maior
número de afrodescendentes. Segundo dados do
órgão, cujo titular é o delegado Agnaldo Timóteo Silva,
em 2020 foram registradas 405 ocorrências de injúria
racial nas Delegacias de Polícia do Estado do
Maranhão. Em 2021, foram registradas 98 ocorrências
desse crime. "Uma vez recebida a comunicação de
crime, a Delegacia de Polícia realiza o imediato
registro da ocorrência policial e um Inquérito Policial é
aberto, seguindo-se na investigação até seu final. O
objetivo central da investigação é identificar e indiciar o
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autor ou autores do crime, o que possibilita a abertura
de processo judicial, que culmina com respectivo
julgamento e apenação. No Estado do Maranhão, na
pesquisa de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Maranhão, vê-se que várias pessoas já foram julgadas
por práticas racistas", informou o órgão.

Mas para investigar os crimes, a principal dificuldade
está na coleta de provas. "Muitas vezes o crime é
praticado sem testemunha presente. De qualquer
forma, todos esses crimes, sejam os mais fáceis de
apurar ou os mais difíceis, merecem completa
investigação, inclusive em razão de sua gravidade,
pois atingem valores e princípios fundamentais para
todos os brasileiros, que são a igualdade entre todos e
a dignidade da pessoa humana", informou a Seir.

De acordo com Erik Moraes, a vítima de racismo deve
sempre denunciar o fato e lutar pelos seus direitos de
Igualdade e Liberdade. Vítimas ou pessoas que
presenciam o crime de racismo ou qualquer outro tipo
de crime de ódio podem registrar um boletim de
ocorrência, ou ainda fazer a denúncia por meio do
190. "A partir daí, procurar a Comissão da Verdade da
Escravidão Negra no Brasil na sede da OAB,
Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da
União, Ministério Público e as Polícias Civil e Militar.
Alertamos sempre as vítimas para manter a calma
durante as agressões para que consiga realizar a
colheita de provas e testemunhas, também através da
filmagem de vídeos e áudios".

Estatuto

De acordo com a Secretaria de Estado da Igualdade
Racial (Seir), o estado tem avançado nas ações em
prol da população negra, povos e comunidades
quilombolas e de matriz africana, com a criação de
leis, decretos, programas, campanhas e parcerias para
a garantia de direitos e políticas públicas para esta
população.

O Estatuto Estadual da Igualdade Racial, sancionado
em dezembro de 2020, é considerado um marco para
estabelecer as diretrizes na defesa dos direitos
humanos  da população negra, efetivação da
igua ldade  de  opor tun idades  e  combate  à
discriminação, ao racismo e às demais formas de
intolerância étnico-racial.

"Uma das ações previstas no Estatuto Estadual da
Igualdade Racial é a prorrogação das cotas para
negros em concursos públicos da administração
pública estadual até o ano 2030, destinando 20% das
vagas oferecidas nos certames para provimento de
cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da
administração pública estadual, autarquias, fundações
públicas, empresas públicas e sociedades de

economia mista", informou a Seir.

Por causa da persistente incidência de práticas
preconceituosas contra a população afrodescendente,
o Tribunal de Justiça do Maranhão, por iniciativa do
presidente desembargador Lourival Serejo, vem
desenvolvendo uma campanha de combate ao
racismo como fenômeno cultural, alertando para a
necessidade de uma convivência respeitosa das raças
e etnias em todas as esferas sociais. "A campanha
tem como suporte constitucional e discurso afirmativo
do texto da Carta Magna, que criminaliza as
discriminações motivadas por etnia, religião ou
procedência nacional, definindo como crime sujeito a
pena de prisão o ato de recusar ou impedir acesso de
pessoas negras - por motivo de raça ou cor - a
estabelecimentos, bem como impedir ou criar
obstáculo por qualquer meio ou forma o casamento ou
convivência familiar ou social por motivo racial",
informou o TJ.

O Ministério Público do Maranhão destacou que atua
em todas as comarcas do estado no combate à
discriminação, à injúria racial e às práticas de
racismo. As denúncias de práticas de racismo
recebidas pela Ouvidoria e pelo Centro de Apoio
Operacional de Direitos Humanos são encaminhadas
às Promotorias de Justiça da comarca de origem do
fato para averiguação e investigação. "O MPMA
também acompanha os casos recebidos pela
Delegacia de Crimes de Ódio. Em novembro de 2020,
no Dia da Consciência Negra, foi criado o Núcleo de
Promoção da Diversidade (Nudiv), ainda em fase de
implementação, com o objetivo de propor estratégias,
ações, metas e indicadores de melhoria e igualdade
racial, voltados para o público interno e externo da
instituição", informou em nota a assessoria do órgão. A
coordenação do Nudiv está a cargo a promotora de
justiça Samira Mercês dos Santos.

A Defensoria Pública do Estado lembrou que durante a
pandemia, foram realizadas discussões on-line para
tratar do tema e sua problemática, como lives em
redes sociais sobre racismo estrutural e webinários,
dentre eles "Diálogo das pretas: resistência, identidade
e vivências", em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

Site: https://oimparcial.com.br/cidades/2021/03/sao-

registrados-98-casos-de-injuria-racial-em-80-dias-no-

maranhao/

https://oimparcial.com.br/cidades/2021/03/sao-registrados-98-casos-de-injuria-racial-em-80-dias-no-maranhao/
https://oimparcial.com.br/cidades/2021/03/sao-registrados-98-casos-de-injuria-racial-em-80-dias-no-maranhao/
https://oimparcial.com.br/cidades/2021/03/sao-registrados-98-casos-de-injuria-racial-em-80-dias-no-maranhao/


Por inexigibilidade de licitação, Prefeitura de
Pindaré contratou advogados por R$ 252 mil
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A gestão de Alexandre Colares (Republicanos) decidiu
contratar o escri tór io Rego Carvalho Gomes
Advogados, localizado em São Luís, por cifras
altíssimas para atuar em processos da Prefeitura de
Pindaré-Mirim.

O contrato foi firmado em janeiro desse ano na
modalidade inexigibilidade de licitação pela Secretaria
Municipal de Administração, ou seja, a contratação foi
direta.

Segundo as informações divulgadas, o escritório de
advocacia irá prestar serviços de consultoria jurídica
junto aos Tribunais de Contas da União e do Estado
do Maranhão, consultoria ao controle interno do
município e atuação no 2º grau.

A Prefeitura de Pindaré deve desembolsar nada
menos do que R$ 21 mil para pagar os advogados por
mês. O total chega a R$ 252 mil.

A atuação do escritório dos sócios Bertoldo Klinger
Barros Rego Neto, Aidil Lucena Carvalho e Carlos
Eduardo Barros Gomes já está na mira do Ministério
Público.

Na sexta-feira (19), o Blog publicou uma reportagem
onde relata que o MP instaurou um inquérito para
investigar a regularidade de um contrato firmado entre
os advogados e a Prefeitura de Presidente Dutra.

O acordo contratual foi celebrado também na
modalidade inexigibilidade de licitação (reveja aqui)

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site: http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/por-
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