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Iniciativas do MPMA concorrem à
premiação do Conselho Nacional do
Ministério Público
A Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho
Nacional do Ministério Público divulgou, na última
quarta-feira, 28, a lista dos programas e projetos de
todas as unidades do MP do país habilitados a
concorrer na edição 2021 da premiação do Conselho.
O MPMA participará com 16 projetos, que concorrerão
em sete categorias dentre as nove disponibilizadas no
edital.

curtir as iniciativas, contribuindo, portanto, para a
divulgação.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/272/202
10430.pdf

Na categoria 'Integração e articulação' foram
escolhidos os projetos: Quem escolhe o seu caminho?
Você ou as drogas e Censo pré-natal e Fortalecimento
da rede materno infantil.
O projeto Iluminar e as iniciativas Auxílio emergencial
é de quem precisa; Implementação do pregão
eletrônico do Maranhão; Precatórios do Fundef em
pauta e Controle social do SUS foram selecionados
para a categoria 'Fiscalização das políticas e recursos
públicos'.
Participarão da categoria 'Especial' do prêmio os
projetos: Centro Cultural do Ministério Público;
Valorização do processo da Baronesa de Grajaú e
Correspondência ativa das Promotorias do Império. Na
temática sustentabilidade, foram selecionados os
projetos: Café Sustentável e Fórum de Educação
Ambiental.
Nas categorias 'Diálogos com a sociedade',
'Governança e gestão' e 'Transversalidade dos direitos
fundamentais', foram escolhidas três iniciativas: O
calendário escolar em tempos de pandemia, Cabine
de tele atendimento e Diálogos Plurais.
PREMIAÇÃO Após a etapa de seleção, será realizada
a primeira fase do julgamento.
Serão elaborados os cadernos de iniciativas e de
notas, dentro das respectivas categorias, a serem
submetidas à comissão julgadora. Serão premiados os
três primeiros colocados de cada categoria, que
receberão a premiação no segundo semestre em data
ainda a ser definida.
No site do Banco Nacional de Projetos do CNMP, é
possível acessar a íntegra dos projetos selecionados e
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MP em Açailândia apura uso de servidores
do município por serviços particulares
A 2ª Promotoria de Justiça Especializada de
Açailândia abriu procedimento para averiguar a
possível utilização de funcionários do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAEE) na prestação de
serviços a particulares no município. A reportagem
apurou que o Ministério Público local tomou
conhecimento e procede investigações muito antes do
fato ser denunciado por vereadores.
Os vereadores Davi Alexandre Camargo e Maycon
Oliveira promoveram uma denúncia nesse mesmo
sentido 29 de janeiro quando divulgaram fotos e
vídeos que indicam os possíveis beneficiários dos
serviços da autarquia municipal. Além de funcionários
da SAA, as denúncias dizem ainda que maquinários
estão sendo utilizados por particulares.
Ouvida, a promotora Glauce Maria Lima Malheiros,
que determinou a abertura de inquérito civil, afirmou
que o evento configura, quando fora das hipóteses
previstas em lei, "a prática de crime, configura
também, a um só tempo, a prática de ato de
improbidade administrativa".
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/272/202
10430.pdf
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Aberto cadastro de vacinação para pessoas
com comorbidades e síndrome de Down
contra Covid-19 em São Luís
Por G1 MA - São Luís

Está aberto o cadastro para vacinação contra o novo
coronavírus (Covid-19) para pessoas com
comorbidades (doenças preexistentes que podem
agravar o quadro de saúde em caso de infecção pela
Covid-19) e síndrome de Down em São Luís.
Poderão ser vacinadas pessoas desse grupo que têm
de 18 a 59 anos que atendem a orientação do Plano
Nacional de Imunização, elaborado pelo Ministério da
Saúde.
Os dados devem ser cadastrados no site Vacina
Comorbidades. É necessário apresentar no momento
da vacinação o relatório médico ou laudo que
comprove a comorbidade da pessoa. Além disso, a
pessoa que vai receber a vacina precisa levar para o
local da imunização uma folha de triagem já
preenchida, para agilizar o atendimento. Essa ficha
está disponível no site Vacina Comorbidades.
O calendário de vacinação para pessoas com
comorbidades e Síndrome de Down será informado
pela Prefeitura de São Luís, assim que chegarem as
doses do imunizante para esse grupo.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/04/30/ab
erto-cadastro-de-vacinacao-para-pessoas-comcomorbidades-e-sindrome-de-down-contra-covid-19-emsao-luis.ghtml
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Avião pulveriza agrotóxico sobre
comunidade e atinge moradores no interior
do Maranhão
O pequeno André Lucas foi atingido pelo produto
químico e sofreu queimaduras em várias partes do
corpo (Foto: Divulgação)
Entre os dias 19 e 22 deste mês, uma pulverização
irregular de agrotóxico na comunidade Araçá, no
município de Buriti , distante 327 km de São Luís ,
atingiu André Lucas de Oliveira Lima, uma criança de
sete anos, que teve queimaduras por todo o corpo. A
contaminação ocorreu quando um avião , de empresa
ainda não identificada, teria despejado uma
quantidade de herbicida sobre as casas e roças da
localidade.
De acordo com Diogo Cabral, advogado da Federação
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
do Estado do Maranhão (Fetaema), o jovem ainda tem
queimaduras por todo o corpo. "Mas, ele não foi o
único atingido. Pelo menos 15 pessoas tiveram
contato com o produto químico", informou.

Em sua conta no Twitter, Diogo Cabral
(@diogotapuio), postou, na última terça-feira (27), um
vídeo de André Lucas, com queimaduras nas pernas,
braços, mãos e na cabeça. O vídeo tem duração de 45
minutos e mais de 11 mil visualizações.
Entre os comentários da postagem, Diogo diz também
que é preciso banir aviação agrícola em todo o Brasil.
"Os estados devem ser comprometidos em banir esse
tipo de lançamento de veneno. É uma grave violação
dos Direitos Humanos", declarou Diogo.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/04/30/aviaopulveriza-agrotoxico-sobre-comunidade-e-atingemoradores-no-interior-do-maranhao/

O advogado declarou que a Fetaema ainda não tem
informações sobre a empresa proprietária do avião,
mas disse que a Polícia Civil deve investigar o caso.
Segundo Diogo Cabral, a hipótese mais provável é
que, ao lançar herbicida para dessecação de soja para
colheita, o produto químico tenha se espalhado pelo ar
e atingido diversas casas de Araçá.
"Na comunidade Araçá, foi o primeiro caso registrado.
Contudo, na comunidade Carranca, há pelos menos
quatro anos, as pessoas estão sendo intoxicadas por
lançamento de agrotóxico nos plantios de soja em
Buriti. A Carranca também foi afetada pelo lançamento
de veneno por avião e por maquinário terrestre",
destacou Diogo Cabral.
PROVIDÊNCIAS Em relação a quais providências
foram tomadas para coibir essa prática, o advogado da
Fetaema garantiu que foram oficiados o Conselho
Nacional de Direitos Humanos, a Promotoria de
Justiça de Buriti, o governo do Estado do Maranhão, a
Defensoria Pública do Estado (DPE) e a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos.
NO TWITTER
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Pessoas com comorbidades e Síndrome de
Down já podem se cadastrar para receber a
vacina contra a Covid em São Luís
A Prefeitura de São Luís anunciou mais uma nova
etapa da vacinação contra a Covid-19 na capital.
Agora é a vez das pessoas com comorbidades e
Síndrome de Down serem imunizadas.
De acordo com o prefeito Eduardo Braide, em anúncio
pelas redes sociais, pessoas de 18 a 59 anos com
comorbidades e Síndrome de Down" já podem realizar
o cadastro para preencher os dados.
A plataforma para realizar o cadastro pode ser
acessado no site da Prefeitura de São Luís.
Braide informou que, assim que São Luís receber
novas doses, o calendários será oficialmente
divulgado pela Prefeitura.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/04/30/pessoascom-comorbidades-e-sindrome-de-down-ja-podem-secadastrar-para-receber-a-vacina-contra-a-covid-em-saoluis/
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Com 92% de leitos de UTI para covid
ocupados, São Luís está em alerta crítico
(Geral | Preocupante)
Daniel Matos

O Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19
Fiocruz, divulgado ontem, aponta que São Luís está
na zona de alerta crítico quanto a ocupaç~çao de
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
exclusivos para internação d e adultos com sintomas
graves da Covid-19. O mesmo levantamento indica
que o Maranhão ocupa zona de alerta intermediário
nesse quesito, com índice de 74%?de leitos ocupados.
A análise do boletim refere-se à Semana
Epidemiológica 15, período entre 18 e 24 de abril.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/04/30/com92-de-leitos-de-uti-para-covid-ocupados-sao-luis-estaem-alerta-critico/
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SÃO BENTO - MP recomenda anulação de
seletivo para contratação de professores
Blog do Neto Weba

O Ministério Público do Maranhão recomendou,
nesta quarta-feira, 28, ao prefeito de São Bento,
Carlos Dino Penha, que, juntamente com a secretária
de Educação, Maria Cristina Botelho Silva Pereira,
adote providências para anular, de imediato, o
processo seletivo simplificado para contratação de
professores e monitores da rede municipal de ensino,
que foi regido pelo Edital 01/2021.
A Recomendação, assinada pela promotora de justiça
Laura Amélia Barbosa, orienta que a anulação deve
incluir todos os atos, processos, avaliações, recursos,
incidentes, resultados e qualquer ato de admissão,
contratação, nomeação e posse das pessoas
selecionadas a partir do certame, sob pena de os
gestores serem responsabilizados civil e
criminalmente.
Foi fixado o prazo de 10 dias para que as autoridades
municipais de São Bento comuniquem ao Ministério
Público o acatamento da Recomendação,
encaminhando decisão ou decreto de anulação do
processo seletivo simplificado. O descumprimento da
medida levará ao ajuizamento das ações cíveis
cabíveis e à responsabilização por improbidade
administrativa.
A Lei Municipal 01/2021, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse
público, no Município de São Bento", foi objeto de
Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelo procuradorgeral de Justiça, Eduardo Nicolau, junto ao Tribunal de
Justiça do Maranhão.

para inscrição (somente nos dias 3 e 4 de março de
2021), com a proibição de que fosse feita por
procuração, além da exigência de entrega presencial
da documentação, afrontando as normas sanitárias de
prevenção ao contágio da Covid-19.
Também foram detectados casos de aprovados com
pontuação incompatível com a documentação exigida
no item 7.2 do edital - não tendo a secretária de
Educação conseguido explicar tal disparidade.
O item 2.1 do edital aponta, como exigência mínima, a
apresentação de certificado de conclusão do
magistério, para o candidato concorrer a uma vaga
para o cargo de monitor de sala de aula. Porém, na
relação de aprovados, aparecem candidatos que
sequer apresentaram tal certificado.
Foi verificado, ainda, que muitos candidatos aprovados
se valeram de certidão afirmando que estavam apenas
no primeiro período do curso de graduação, embora o
item 7.2 do Edital exigisse que o candidato já tivesse
concluído, pelo menos, 50 % do curso.
"Constatou-se que, dentre os reclamantes, há quem
possua graduação em educação, pós-graduação,
vários cursos na área de formação continuada e anos
de experiência, que, entretanto, não foram aprovados",
acrescentou Laura Amélia Barbosa .
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/04/sao-bentomp-recomenda-anulacao-de.html

Segundo Laura Amélia Barbosa, foram levadas ao
Ministério Público inúmeras reclamações apontando,
em tese, falhas na realização do certame,
especialmente a ausência de critérios objetivos de
escolha, proporcionando violação aos princípios da
impessoalidade, moralidade e isonomia.
IRREGULARIDADES
Após análise do referido Edital e da pontuação final
conferida aos aprovados/classificados, a representante
do Ministério Público observou várias
irregularidades/ilegalidades, entre elas: o prazo exíguo
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Em São Bento, MP-MA recomenda anulação
de seletivo para contratação de professores
O Ministério Público do Maranhão recomendou, na
última quarta-feira (28), ao prefeito de São Bento,
Carlos Dino Penha, que, com a secretária de
Educação, Maria Cristina Botelho Silva Pereira, adote
providências para anular, de imediato, o processo
seletivo simplificado para contratação de professores e
monitores da rede municipal de ensino, que foi regido
pelo Edital 01/2021.

procuração, além da exigência de entrega presencial
da documentação, afrontando as normas sanitárias de
prevenção ao contágio da covid-19.

A Recomendação, assinada pela promotora de Justiça
Laura Amélia Barbosa, orienta que a anulação deve
incluir todos os atos, processos, avaliações, recursos,
incidentes, resultados e qualquer ato de admissão,
contratação, nomeação e posse das pessoas
selecionadas a partir do certame, sob pena de os
gestores serem responsabilizados civil e
criminalmente.

O item 2.1 do edital aponta, como exigência mínima, a
apresentação de certificado de conclusão do
magistério, para o candidato concorrer a uma vaga
para o cargo de monitor de sala de aula. Porém, na
relação de aprovados, aparecem candidatos que
sequer apresentaram tal certificado.

Foi fixado o prazo de 10 dias para que as autoridades
municipais de São Bento comuniquem ao Ministério
Público o acatamento da Recomendação,
encaminhando decisão ou decreto de anulação do
processo seletivo simplificado. O descumprimento da
medida levará ao ajuizamento das ações cíveis
cabíveis e à responsabilização por improbidade
administrativa.
A Lei Municipal 01/2021, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse
público, no município de São Bento", foi objeto de
Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelo procuradorgeral de Justiça, Eduardo Nicolau, no Tribunal de
Justiça do Maranhão.

Também foram detectados casos de aprovados com
pontuação incompatível com a documentação exigida
no item 7.2 do edital - não tendo a secretária de
Educação conseguido explicar tal disparidade.

Foi verificado, ainda, que muitos candidatos aprovados
se valeram de certidão afirmando que estavam apenas
no primeiro período do curso de graduação, embora o
item 7.2 do edital exigisse que o candidato já tivesse
concluído, pelo menos, 50% do curso.
"Constatou-se que, dentre os reclamantes, há quem
possua graduação em educação, pós-graduação,
vários cursos na área de formação continuada e anos
de experiência, que, entretanto, não foram aprovados",
acrescentou Laura Amélia Barbosa.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/04/em-saobento-mp-ma-recomenda-anulacao.html

Segundo Laura Amélia Barbosa, foram levadas ao
Ministério Público inúmeras reclamações apontando,
em tese, falhas na realização do certame,
especialmente a ausência de critérios objetivos de
escolha, proporcionando violação aos princípios da
impessoalidade, moralidade e isonomia.
Irregularidades
Após análise do referido edital e da pontuação final
conferida aos aprovados/classificados, a representante
do Ministério Público observou várias
irregularidades/ilegalidades, entre elas: o prazo exíguo
para inscrição (somente nos dias 3 e 4 de março de
2021), com a proibição de que fosse feita por
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Promotoria pede anulação de seletivo para
contratação de professores
O Ministério Público do Maranhão recomendou,
nesta quarta-feira, 28, ao prefeito de São Bento,
Carlos Dino Penha, que, juntamente com a secretária
de Educação, Maria Cristina Botelho Silva Pereira,
adote providências para anular, de imediato, o
processo seletivo simplificado para contratação de
professores e monitores da rede municipal de ensino,
que foi regido pelo Edital 01/2021.

procuração, além da exigência de entrega presencial
da documentação, afrontando as normas sanitárias de
prevenção ao contágio da Covid-19.

A Recomendação, assinada pela promotora de justiça
Laura Amélia Barbosa, orienta que a anulação deve
incluir todos os atos, processos, avaliações, recursos,
incidentes, resultados e qualquer ato de admissão,
contratação, nomeação e posse das pessoas
selecionadas a partir do certame, sob pena de os
gestores serem responsabilizados civil e
criminalmente.

O item 2.1 do edital aponta, como exigência mínima, a
apresentação de certificado de conclusão do
magistério, para o candidato concorrer a uma vaga
para o cargo de monitor de sala de aula. Porém, na
relação de aprovados, aparecem candidatos que
sequer apresentaram tal certificado.

Foi fixado o prazo de 10 dias para que as autoridades
municipais de São Bento comuniquem ao Ministério
Público o acatamento da Recomendação,
encaminhando decisão ou decreto de anulação do
processo seletivo simplificado. O descumprimento da
medida levará ao ajuizamento das ações cíveis
cabíveis e à responsabilização por improbidade
administrativa.
A Lei Municipal 01/2021, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse
público, no Município de São Bento", foi objeto de
Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelo procuradorgeral de Justiça, Eduardo Nicolau, junto ao Tribunal de
Justiça do Maranhão.
Segundo Laura Amélia Barbosa, foram levadas ao
Ministério Público inúmeras reclamações apontando,
em tese, falhas na realização do certame,
especialmente a ausência de critérios objetivos de
escolha, proporcionando violação aos princípios da
impessoalidade, moralidade e isonomia.

Também foram detectados casos de aprovados com
pontuação incompatível com a documentação exigida
no item 7.2 do edital - não tendo a secretária de
Educação conseguido explicar tal disparidade.

Foi verificado, ainda, que muitos candidatos aprovados
se valeram de certidão afirmando que estavam apenas
no primeiro período do curso de graduação, embora o
item 7.2 do Edital exigisse que o candidato já tivesse
concluído, pelo menos, 50 % do curso.
"Constatou-se que, dentre os reclamantes, há quem
possua graduação em educação, pós-graduação,
vários cursos na área de formação continuada e anos
de experiência, que, entretanto, não foram aprovados",
acrescentou Laura Amélia Barbosa.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/04/promotoria
-pede-anulacao-de-seletivo-para-contratacao-deprofessores/

IRREGULARIDADES
Após análise do referido Edital e da pontuação final
conferida aos aprovados/classificados, a representante
do Ministério Público observou várias
irregularidades/ilegalidades, entre elas: o prazo exíguo
para inscrição (somente nos dias 3 e 4 de março de
2021), com a proibição de que fosse feita por
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MPMA recomenda anulação de seletivo para
contratação de professores
O Ministério Público do Maranhão recomendou,
nessa quarta-feira (28), ao prefeito de São Bento,
Carlos Dino Penha, que, juntamente com a secretária
de Educação, Maria Cristina Botelho Silva Pereira,
adote providências para anular, de imediato, o
processo seletivo simplificado para contratação de
professores e monitores da rede municipal de ensino,
que foi regido pelo Edital 01/2021.
A Recomendação, assinada pela promotora de justiça
Laura Amélia Barbosa, orienta que a anulação deve
incluir todos os atos, processos, avaliações, recursos,
incidentes, resultados e qualquer ato de admissão,
contratação, nomeação e posse das pessoas
selecionadas a partir do certame, sob pena de os
gestores serem responsabilizados civil e
criminalmente.
Foi fixado o prazo de 10 dias para que as autoridades
municipais de São Bento comuniquem ao Ministério
Público o acatamento da Recomendação,
encaminhando decisão ou decreto de anulação do
processo seletivo simplificado. O descumprimento da
medida levará ao ajuizamento das ações cíveis
cabíveis e à responsabilização por improbidade
administrativa.

da documentação, afrontando as normas sanitárias de
prevenção ao contágio da Covid-19.
Também foram detectados casos de aprovados com
pontuação incompatível com a documentação exigida
no item 7.2 do edital - não tendo a secretária de
Educação conseguido explicar tal disparidade.
O item 2.1 do edital aponta, como exigência mínima, a
apresentação de certificado de conclusão do
magistério, para o candidato concorrer a uma vaga
para o cargo de monitor de sala de aula. Porém, na
relação de aprovados, aparecem candidatos que
sequer apresentaram tal certificado.
Foi verificado, ainda, que muitos candidatos aprovados
se valeram de certidão afirmando que estavam apenas
no primeiro período do curso de graduação, embora o
item 7.2 do Edital exigisse que o candidato já tivesse
concluído, pelo menos, 50 % do curso.
"Constatou-se que, dentre os reclamantes, há quem
possua graduação em educação, pósgraduação,
vários cursos na área de formação continuada e anos
de experiência, que, entretanto, não foram aprovados",

A Lei Municipal 01/2021, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse
público, no Município de São Bento", foi objeto de
Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelo procuradorgeral de Justiça, Eduardo Nicolau, junto ao Tribunal de
Justiça do Maranhão.
Segundo Laura Amélia Barbosa, foram levadas ao
Ministério Público inúmeras reclamações apontando,
em tese, falhas na realização do certame,
especialmente a ausência de critérios objetivos de
escolha, proporcionando violação aos princípios da
impessoalidade, moralidade e isonomia.
IRREGULARIDADES Após análise do referido Edital e
da pontuação final conferida aos
aprovados/classificados, a representante do
Ministério Público observou várias
irregularidades/ilegalidades, entre elas: o prazo exíguo
para inscrição (somente nos dias 3 e 4 de março de
2021), com a proibição de que fosse feita por
procuração, além da exigência de entrega presencial
2

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CIDADES - pág.: 05. Sex, 30 de Abril de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

3

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - CIDADES - pág.: 05. Sex, 30 de Abril de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Estado e MOB devem realizar obras de
acesso a pessoas com deficiência na Avenida
Litorânea
O Estado do Maranhão e a Agência de Mobilidade
Urbana (MOB) deverão garantir a acessibilidade de
pessoas com deficiência física à praia, ao longo da
Avenida Litorânea, em São Luís, em três locais da
parte nova, entre o Caolho e o Olho d"Água, e cinco
pontos na área antiga. As obras arquitetônicas
deverão ser realizadas conforme a NBR 9050, em
pontos a serem definidos no projeto que deverá ser
apresentado à Justiça em 20 dias, permitindo a
acessibilidade ao longo do percurso da Avenida
Litorânea.
Esse foi o resultado do acordo fechado em audiência
de conciliação realizada no dia 20 de abril pela Vara
de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha,
em Ação Civil Pública movida pelo Ministério
Público Estadual tendo como réu o Estado do
Maranhão e a Agência de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos (MOB) O acordo foi confirmado pelo
juiz Douglas de Melo Martins, titular da vara, nessa
quarta-feira, 28, em sentença homologatória,
extinguindo o processo com resolução do mérito. A
validade do acordo firmado fica dependendo da
autorização por parte do chefe do Poder Executivo, no
prazo de 60 dias.
Participaram da audiência de conciliação o juiz
Douglas de Melo Martins; a promotora de Justiça Ana
Teresa Silva de Freitas (Ministério Público); o
procurador do Estado do Maranhão, Tulio Simões
Feitosa de Oliveira; o presidente da MOB, Daniel Melo
Soares Pinho de Carvalho e o chefe da assessoria de
programas e projetos de mobilidade, Haroldo Braga
(MOB).
A Ação Civil Pública resultou de Inquérito Civil
instaurado pelo Ministério Público diante de Notícia
de Fato que registrou a falta de acesso de pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida às praias,
resultando no impedimento ao exercício do direito ao
lazer e ao turismo em razão da falta de acessibilidade,
principalmente nos locais em que não existem bares
instalados.
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Avião pulveriza agrotóxico sobre
comunidade e atinge moradores no interior
do Maranhão
O pequeno André Lucas foi atingido pelo produto
químico e sofreu queimaduras em várias partes do
corpo (Foto: Divulgação)
Entre os dias 19 e 22 deste mês, uma pulverização
irregular de agrotóxico na comunidade Araçá, no
município de Buriti , distante 327 km de São Luís ,
atingiu André Lucas de Oliveira Lima, uma criança de
sete anos, que teve queimaduras por todo o corpo. A
contaminação ocorreu quando um avião , de empresa
ainda não identificada, teria despejado uma
quantidade de herbicida sobre as casas e roças da
localidade.
De acordo com Diogo Cabral, advogado da Federação
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
do Estado do Maranhão (Fetaema), o jovem ainda tem
queimaduras por todo o corpo. "Mas, ele não foi o
único atingido. Pelo menos 15 pessoas tiveram
contato com o produto químico", informou.

Em sua conta no Twitter, Diogo Cabral
(@diogotapuio), postou, na última terça-feira (27), um
vídeo de André Lucas, com queimaduras nas pernas,
braços, mãos e na cabeça. O vídeo tem duração de 45
minutos e mais de 11 mil visualizações.
Entre os comentários da postagem, Diogo diz também
que é preciso banir aviação agrícola em todo o Brasil.
"Os estados devem ser comprometidos em banir esse
tipo de lançamento de veneno. É uma grave violação
dos Direitos Humanos", declarou Diogo.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/04/30/aviaopulveriza-agrotoxico-sobre-comunidade-e-atingemoradores-no-interior-do-maranhao/

O advogado declarou que a Fetaema ainda não tem
informações sobre a empresa proprietária do avião,
mas disse que a Polícia Civil deve investigar o caso.
Segundo Diogo Cabral, a hipótese mais provável é
que, ao lançar herbicida para dessecação de soja para
colheita, o produto químico tenha se espalhado pelo ar
e atingido diversas casas de Araçá.
"Na comunidade Araçá, foi o primeiro caso registrado.
Contudo, na comunidade Carranca, há pelos menos
quatro anos, as pessoas estão sendo intoxicadas por
lançamento de agrotóxico nos plantios de soja em
Buriti. A Carranca também foi afetada pelo lançamento
de veneno por avião e por maquinário terrestre",
destacou Diogo Cabral.
PROVIDÊNCIAS Em relação a quais providências
foram tomadas para coibir essa prática, o advogado da
Fetaema garantiu que foram oficiados o Conselho
Nacional de Direitos Humanos, a Promotoria de
Justiça de Buriti, o governo do Estado do Maranhão, a
Defensoria Pública do Estado (DPE) e a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos.
NO TWITTER
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