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MPMA oferece Denúncia contra vereador
por crime eleitoral
O titular da 2ª Promotoria de Justiça Especializada de
Imperatriz, Sandro PofahlBíscaro, ofereceu, em 9 de
junho, Denúncia contra o vereador João Francisco
Silva, por corrupção eleitoral. O crime está previsto no
artigo 299 do Código Eleitoral.
Em 18 de outubro de 2020, quando era candidato à
reeleição, Silva realizou reunião oferecendo vantagens
com o objetivo de obter votos. O encontro ocorreu na
residência de um morador do bairro Vila Janaína,
conhecido como "Cantor", responsável pela
intermediação entre o vereador e a comunidade.

testemunhas quanto pelas gravações realizadas.
Da mesma forma, não há dúvidas quanto à
materialidade, evidenciada pelos vídeos e imagens
acostados aos autos", afirma o representante do
Ministério Público do Maranhão (MPMA), na
Denúncia.
Em caso de condenação, Francisco Silva está sujeito
a pena de reclusão de até quatro anos e pagamento
de 5 a 15 dias-multa.

Como comprovado por vídeos, o vereador afirmou que
tinha adquirido mangueiras para levar água ao bairro e
alegou que o prefeito Assis Ramos usou recursos
próprios para comprar canos para levar água de um
poço artesiano às residências dos moradores. O
prefeito tem foro privilegiado e somente pode ser
denunciado pelo procurador-geral.
Em um dos vídeos, um morador identificado como Ciro
falou que a comunidade possuía o "dever" de ajudar a
eleger o vereador porque Francisco Silva também
tinha gasto recursos próprios para levar água para o
bairro.
Outro morador, chamado Filipe, afirmou que haveria
uma reunião com as pessoas que possuíam terreno na
Vila Janaína para discutir "assuntos políticos" e que
seria realizada a entrega de encanamento.
O vereador contou que fez um poço na casa do
morador "Cantor" e levaria água ao povoado.
Francisco Silva também mostrou os canos e
expressamente pediu votos para ele e o prefeito Assis
Ramos como condição para a entrega dos canos e da
água.
Filipe começou a filmar e Francisco Silva afirmou que
sem o vereador "aquela vila não existiria e o pessoal já
teria sido despejado daquele ambiente". De acordo o
morador, em toda época de eleição o vereador vai ao
local fazer as mesmas promessas, e no ambiente
existem valas escavadas para a colocação dos canos.
Apoiadores do vereador tentaram agredir Filipe e
derrubaram o celular dele.
"A autoria resta inconteste, tanto pelo depoimento das
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DPCA registra 49 inquéritos de estupro de
vulnerável este ano
Onúmero de casos de estupro de vulnerável
registrados na Delegacia de Proteção à Criança e
Adolescente (DPCA), localizada na Beira-Mar, se
mantêm elevado durante o período pandêmico da
Covid-19. Do mês de janeiro até o último dia 13, foram
registradas 49 ocorrências desse tipo de crime. Ao
longo do primeiro semestre de 2020, ocorreram 54
casos, com maioria das vítimas do sexo feminino.
A delegada titular da DPCA, Kelly Kioca, explicou que
somente neste ano 628 boletins de ocorrências já
foram registrados na delegacia especializada,
relacionados a diversos tipos de delitos, como estupro
de vulnerável, violência física ou psicológica, ameaça,
entre outros. "A maior parte dos procedimentos
registrados na DPCA está relacionado ao abuso
sexual", frisou Kelly Kioca.
Ela informou que a maior parte desse tipo de crime
tem como suspeito um familiar do menor de idade ou
uma pessoa conhecida; a maioria das vítimas ainda é
do sexo feminino. "É observado, na delegacia, que o
registro de casos de abuso sexual com vítima do sexo
masculino é bem menor do que o sexo feminino",
detalhou a delegada.
Kelly Kioca também contou que ainda há a
problemática do "pacto do silêncio", em que os
familiares não comunicam o fato à polícia.
"Muitos deles apenas afastam a vítima do agressor,
mas esse procedimento pode ser perigoso, pois o
criminoso pode ter como alvo outro menor", disse a
delegada.
Ela afirmou que o importante é fazer a denúncia aos
órgãos competentes, principalmente a polícia e o
Conselho Tutelar, para que sejam feitos o
procedimentos, seguindo os ditames da lei. Os pais
também devem orientar aos seus filhos como proceder
quando sofrerem algum tipo de abordagem, feita por
esses criminosos, e observar de forma contínua o
comportamento da criança e do adolescente.
"Agressividade, rendimento escolar muito baixo e até
mesmo distúrbio de sono, são sinais que geralmente
os adolescentes e as crianças demonstram quando
estão sofrendo algum tipo de abuso", alertou a
delegada.

Prisões O delegado Carlos Alessandro de Assis,
superintendente da Polícia Civil da Capital, ressaltou
que ao longo do período pandêmico estão sendo feitos
registros de vários suspeitos de estupro de vulnerável
na Ilha. Um deles ocorreu no dia 21 do mês passado,
no bairro do Cruzeiro do Anil, e a vítima era uma
criança, de 6 anos.
Carlos Alessandro contou que a mãe da vítima fez a
denúncia na DPCA e mostrou imagens do ato
criminoso.
"O autor não se preocupou de a mãe da criança estar
em outro cômodo, enquanto cometia o delito", disse o
delegado.
No mês de junho foi preso um professor, de 56 anos,
no Bairro de Fátima, suspeito de violentar sexualmente
uma aluna, de 13 anos.
O delegado declarou que os abusos eram cometidos
havia seis meses, na residência do professor, onde
aconteciam as aulas de reforço. "O professor,
primeiramente, ensinava os outros alunos, para
dispensálos e ficar sozinho com a vítima", frisou Carlos
Alessandro.
Comportamento diferenciado O psicólogo Raffael
Rocha afirmou que, quando o menor de idade é vítima
de violência sexual, muda seu comportamento.
Normalmente essas mudanças comportamentais são
repentinas e bruscas, imediatamente ao episódio no
qual ocorreu a violência. "Os abusos violentos são
fáceis de serem descobertos, pois geram sentimentos
como medo, isolamento e tristeza", afirmou Raffael
Rocha.
Ele também informou que a criança ou o adolescente
pode demonstrar insegurança, principalmente diante
de estímulos que os remete aos contextos nos quais
ocorreram os episódios de violência sexual. A vítima
normalmente se prende a uma figura segura e um
delas é o pai ou a mãe.
O psicólogo ainda declarou que quando forem
percebidas mudanças comportamentais nessa
vertente, os pais devem em primeiro lugar estabelecer
um canal de diálogo saudável e de confiança. "Na
maioria das vezes, a vítima sente culpa e isso pode
dificultar que fale sobre o que aconteceu, por vergonha
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ou medo", frisou Raffael Rocha.
SAIBA MAIS
As denúncias de abuso sexual contra criança e
adolescente podem ser feitas pelo Disque 100 e pelos
telefones da delegacia: (98) 3214-8667 / 3214- 8688
como também o Ministério Público, Conselhos
Tutelares nos municípios e Polícia Militar.
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MP: intolerância religiosa é tema de reunião
na capital
O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
participou, na tarde da última quarta-feira (14), de uma
reunião para tratar dos episódios de intolerância
religiosa contra terreiros de umbanda e candomblé
ocorridos recentemente em São Luís.
De iniciativa da Secretaria de Igualdade Racial (SEIR),
o encontro foi promovido de forma virtual e contou com
a participação de representantes da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
(Sedihpop), Ordem dos Advogados do Brasil seccional Maranhão (OAB-MA), Defensoria Pública
Estadual (DPE) e Delegacia de Combate aos Crimes
Raciais, Agrários e de Intolerância.
As vítimas dos recentes episódios de intolerância,
representantes das entidades ligadas às religiões de
matriz africana, acadêmicos, militantes do movimento
contra a intolerância religiosa e sociedade em geral
também participaram da reunião.
Representando o MPMA, estiverem presentes os
promotores de justiça José Márcio Maia Alves (diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais - Secinst);
Samira Mercês dos Santos (coordenadora do Núcleo
de Promoção da Diversidade - Nudiv) e Thiago Gomes
Viana (integrante do Núcleo Científico da Secinst e do
Nudiv).
Violência Durante a reunião, foram registradas
reclamações sobre os episódios de violência contra
terreiros. Um dos casos ocorreu no último fim de
semana, em um terreiro de mina no Anjo da Guarda,
que foi alvo de vândalos.
O local foi invadido e teve o telhado depredado. As
imagens dos santos também foram quebradas.
Além disso, pessoas estariam jogando pedras em
direção ao terreiro.
De acordo com o Pai Jonathan de Xangô, essa não foi
a primeira vez que o terreiro foi alvo de uma ação
criminosa. "A sensação é de insegurança, de medo.
Respeitamos todas as religiões. A umbanda e o
candomblé merecem respeito também", afirmou.
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Caxias está ameaçada de virar a "Capital da
Sujeira do Sertão" maranhense com a coleta
irregular de lixo
Ademar Sousa

A crise se arrasta desde o final de 2020, pós-período
eleitoral. Segundo reclamações, os donos de
máquinas e caminhões que prestam
serviços para a Prefeitura de Caxias estão sem
receber pagamentos há 8 meses,
inviabilizando assim a continuidade desse trabalho
junto à população que está

O blogdoademarsousa.com.br está apurando uma
série de denúncias de irregularidades nos mais
diversos órgãos da atual gestão municipal. Aguardem
os desdobramentos das investigações.
Denúncias e sugestões de pautas: 86-98815-6479
(WhatsApp) ou pelo e-mail ademarnsousa@gmail.com
Site:
http://www.blogdoademarsousa.com.br/2021/07/caxiasesta-ameacada-de-virar-capital.html

quase sem atendimento na coleta de lixo. Com isso, o
caos se instalou afetando
diretamente toda a zona urbana.
Enquanto isso, não existe oficialmente nenhuma
articulação do
prefeito Fábio Gentil visando a regularização dos
pagamentos atrasados há 8
meses. E o fato curioso nesta questão é que não se
percebe boa parte dos
vereadores fazendo qualquer tipo de manifestação
contra essa grave crise no
setor de limpeza pública. Isso será omissão ou
covardia?
Por outro lado, a população espera do Ministério
Público do
Maranhão alguma ação urgente. Nas redes sociais,
internautas questionam algum posicionamento
do MPMA no tocante a gravidade da situação com o
acúmulo de lixo em vias
públicas. Afinal de contas, é a instituição que defende
os direitos dos
cidadãos.
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COMISSÕES DA OAB/MA
OFICIALIZAM O LANÇAMENTO DOS
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E
ORIENTAÇÃO JURÍDICA ÀS
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
NA CASA DA MULHER BRASILEIRA
Paulo Roberto

A OAB Maranhão, através das Comissões da Mulher e
da Advogada, das Famílias, da Jovem Advocacia e de
Orientação Jurídica, levou as advogadas que atuarão
no atendimento às mulheres vítimas de violência
para conhecer melhor a estrutura, procedimentos
internos e órgãos que atuam na Casa da Mulher
Brasileira. A visita, que aconteceu no dia 14 de julho,
marcou o lançamento do projeto.
São mais de 50 advogadas e advogados que se
disponibilizaram para serem orientados pelas
Comissões e prestarem um serviço humanizado,
proporcionando o acolhimento inicial às mulheres
vítimas de violência que chegam à Casa da Mulher
Brasileira.
"Trazer a advocacia para dentro dessa realidade é
uma forma de humanizar mais o nosso trabalho. É
algo que vai além da evidência do que são os direitos
das mulheres. Nós iremos trabalhar de forma
multidisciplinar e dar uma nova visão a respeito da
advocacia e de como podemos crescer juntas com a
Ordem e, ao mesmo tempo, contribuiremos com toda
a sociedade de forma transformadora", explicou a
presidente da Comissão da Mulher e da Advogada,
Tatiana Costa.
Nessa primeira semana, será feita uma experiência de
campo a cada dia. A partir desse início, haverá a
avaliação de quais são as reais necessidades e como
a OAB poderá contribuir. Depois disso, as orientações
serão dadas todas as quartas e sextas-feiras ao longo
dos próximos seis meses.
"Essa orientação jurídica proporcionada pelas
mulheres advogadas será decisiva e altamente

significativa na vida das vítimas de violência que, até
então, não conheciam, não acessavam seus direitos e
não se entendiam enquanto cidadãs por falta dessa
comunicação e encaminhamentos. É preciso
transformar essa realidade e, para transformar,
necessitamos de parcerias como essa para assim
atendermos o máximo de demandas possíveis",
afirmou a Kazumi Tanaka, coordenadora das
Delegacias de Mulheres no Maranhão.
Foram selecionadas coordenadoras para liderar um
grupo de 4 a 5 advogadas e assim trabalhar de forma
dinâmica e contribuir com o combate à violência
contra a mulher. "Ultimamente, o índice de violência
contra a mulher está aumentando muito,
principalmente na Vara da Família. Por isso, essa
parceria da OAB com a Casa da Mulher Brasileira é de
suma importância para combatermos a prática cultural,
o ciclo de violência contra a mulher, que precisa ser
erradicado. Somar forças é formar uma rede que
contribua com essa luta", informou a presidente da
Comissão das Famílias da Seccional Maranhense,
Alynna Almeida.
Por meio desse projeto, a OAB pode conhecer toda a
rede de apoio à mulher e fazer a orientação devida,
informando como essas mulheres devem proceder ao
serem vítimas de violência. "A parceria com a OAB só
vem para acrescentar no atendimento às mulheres na
Casa da Mulher Brasileira. Dará o acolhimento, o
entendimento para as mulheres que ainda não
conhecem seus direitos. Portanto, essa parceria só
vem para somar e dar celeridade ao atendimento",
pontuou a representante da administração da Casa da
Mulher Brasileira, Janaína Ferreira.
Na Casa da Mulher Brasileira, há a Delegacia
Especializada para atender mulheres vítimas de
violência, há a presença do Ministério Público, que
5
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traz a questão das medidas protetivas, há a Vara
Especializada no atendimento e um local para
alojamento temporário destinado às mulheres. Dessa
forma, a parceria das mulheres advogadas junto a
Casa proporcionará uma melhora qualitativa no
atendimento às vítimas de violência, uma vez que,
quando elas acessam esse serviço, estão, na maioria
das vezes, privadas de informação e dos seus direitos
por falta de conhecimento.
Site:
https://blogdopauloroberto.com.br/2021/07/comissoesda-oab-ma-oficializam-o-lancamento-dos-servicos-deatendimento-e-orientacao-juridica-as-mulheres-vitimasde-violencia-na-casa-da-mulher-brasileira/
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MP aguarda Anvisa para decidir sobre ação
por revacinação de idosos
OMinistério Público do Maranhão (MPMA) informou
ontem a O Estado, por meio de nota, que ainda não
decidiu se proporá uma ação civil pública pedindo
que o Estado garanta a revacinação de idosos que se
vacinaram contra a Covid-19 com a Corona- Vac no
Maranhão. A aplicação de uma dose de reforço
também pode ser uma opção.
Segundo o órgão, qualquer atitude só será tomada
após "posicionamento científicos" de autoridades como
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
por exemplo.
"O Ministério Público do Maranhão vai aguardar um
posicionamento científico das autoridades sanitárias e
da Anvisa antes de adotar alguma medida sobre
possível Ação Civil Pública", diz o comunicado.
O debate sobre a revacinação - ou aplicação de dose
de reforço - foi levantado no Maranhão pelo deputado
estadual Yglésio Moyses (PSDB).
Inicialmente em entrevistas - e posteriormente por
meio de uma ação individual - ele defendeu a
revacinação de todos os idosos com mais de 70 anos
que tomaram o imunizante chinês, além dos
profissionais de saúde com mais de 60 anos "Nos
últimos dias a gente chegou a dados meio alarmantes
mostrando que a CoronaVac, por exemplo, em
pacientes acima de 70 anos, ela tem uma eficácia
extremamente reduzida. Nos pacientes acima de 80
anos, ela praticamente não tem eficácia", disse o
parlamentar, em entrevista à Radio Mirante AM, no
início de junho.

de CoronaVac no Maranhão.
Citando três amigos vítimas da Covid-19 que
faleceram mesmo tendo tomado as duas doses da
vacina chinesa, o parlamentar disse que ouviu
infectologistas, virologistas e epidemiologistas antes
de sair em defesa da revacinação dos profissionais de
saúde.
"Citei três casos, mas poderia citar muito mais de
pessoas que conheço que tomaram a Coronavac.
É claro que devemos também considerar que essa foi
a primeira vacina utilizada, à mercê das suas
limitações e da ansiedade das pessoas", declarou ele.
César Pires disse, ainda, que pessoas de alto vulto da
política maranhense e ex-prefeitos que fizeram
exames após receberem as duas doses da Coronavac
e não ter nenhum anticorpo. "Os amigos falecidos
mesmo já imunizados e esses que tive conhecimento
de que não apresentaram anticorpos após vacinados
têm mais de 70 anos de idade. Devemos questionar a
eficácia da vacina para esse faixa etária?
É uma questão grave que precisa ser avaliada",
ressaltou.
Mesmo questionando a eficácia da Coronavac para os
mais idosos e defendendo a revacinação dos
profissionais de saúde que receberam essa vacina, o
deputado fez questão de conclamar a população a
buscar a vacina e tomar as duas doses, como única
forma de enfrentar o coronavírus.

Segundo ele, o Instituo Butantan mentiu ao afirmar
que a vacina protege 100% contra óbito por covid-19.
"Nós precisamos falar imediatamente em revacinação
nesses pacientes. São cada vez mais crescentes os
casos de pacientes, principalmente os mais idosos que
tomaram duas doses e morreram de Covid. Portanto,
um dado completamente diferente daquele que o
Instituto Butantan disse, que a CoronaVac tinha uma
proteção de 100% contra óbito, isso é uma falácia,
uma grande mentira", destacou.

"O governador Flávio Dino disse que mais de 100 mil
pessoas no Maranhão não foram tomar a segunda
dose, o que é gravíssimo. Não temos a intenção de
causar alarde com o nosso questionamento, mas sim
defender que os profissionais de saúde tenham
reforçada a sua imunização, para que possam
continuar prestando assistência à população", finalizou
ele.

Mais defesa Mais recentemente, o deputado César
Pires (PV) engrossou o coro pela revacinação dos dois
grupos, após a ocorrência de novos casos de óbitos
por Covid-19 entre idosos que tomaram duas doses

Apesar dos apelos, a médica infectologista Maria dos
Remédios declarou, no dia 18 de junho, em entrevista
ao programa Ponto Final, da Mirante AM, que as
vacinas aprovadas pela Agência Nacional de

SAIBA MAIS
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Vigilância Sanitária (Anvisa), que estão sendo
aplicadas na população brasileira, são seguras e que é
necessário haver cautela ao falarmos sobre
revacinação para idosos que receberam a CoronaVac.
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Maranhão contabiliza mais de 2 mil mortes
violentas em 2020
O Maranhão apresentou aumento na quantidade de
mortes violentas ocorridas no ano passado, mesmo
com a pandemia da Covid- 19. Dados do 15º Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, divulgados ontem,
mostram que houve 2.045 mortes, contra 1.562, no
ano de 2019, um aumento de 30,2%. O aumento em
nível nacional foi 5%.
Os números divulgados pelo Anuário Brasileiro de
Segurança Pública compõem as chamadas mortes
violentas intencionais, ou seja, os homicídios, os
latrocínios (roubo seguido de morte), as lesões
corporais seguidas de morte e as mortes cometidas
pela polícia. Os dados do Anuário se baseia em
informações fornecidas pelas secretarias de
segurança pública estadual, pelas polícias civis,
militares e federal, entre outras fontes oficiais da
Segurança Pública.
A maior parte das ocorrências de mortes violentas no
Maranhão continua sendo de homicídio doloso.
De acordo com o Anuário, entre os 2.045 casos de
mortes registradas no ano passado, 1.859 foram
tipificadas como homicídio, enquanto, 75 de latrocínio
e 13 casos de lesão corporal seguido de morte. No
ano de 2019, das1.562 mortes, 1.401 foram
caracterizadas pela polícia como homicídio, 76 de
latrocínio e 13 como sendo de lesão corporal seguido
de morte.
Esse mesmo cenário é registrado na capital. Segundo
o Anuário, das 277 mortes violentas, que ocorreram no
ano passado, 243 foram caracterizadas como
homicídio e 16 de latrocínio, enquanto, em 2019, o
registro foi de 204 casos de homicídio, 24 latrocínios e
três crimes de lesão corporal seguido de morte.
Assassinato do publicitário Um dos assassinatos
ocorridos no anopassado foi do publicitário Diogo
Adriano Costa Campos, de 41 anos, no dia 16 de
junho, em via pública, na Lagoa da Jansen, na capital.
De acordo com a polícia, duas pessoas estão presas
no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, acusadas de
terem cometido o ato criminoso.
A Superintendência de Homicídio e Proteção a
Pessoas (SHPP) investigou o caso e encaminhou o
inquérito ao Poder Judiciário. Ainda de acordo com a
polícia, no 13 de junho, os criminosos tomaram de

assalto um veículo Fiat Argo vermelho de um motorista
de aplicativo, nas proximidades do Barramar, área do
Calhau.
No começo da tarde do 16, o publicitário discutiu com
esses bandidos no trânsito, na área da Lagoa, e foi
morto a tiros. Os criminosos fugiram no Fiat Argo
vermelho, mas foram presos em cumprimento de
ordem judicial. O veículo foi recuperado na cidade de
Santa Helena.
Também no mês de junho, dia 9, foi morto o motorista
de aplicativo Rafael Washington Correa Ribeiro, de 32
anos. A polícia informou que o corpo foi encontrado
dentro do seu veículo, na área da Ribeira, em São
Luís, com marcas de tiros. Um dos envolvidos no ato
criminoso foi preso em flagrante e apresentado na
sede da SHPP, localizado na Beira- Mar, e o caso é
investigado pela Polícia Civil como crime de latrocínio.
Violência continua A violência continua predominando
no estado, este ano. A Polícia Civil informou que no
primeiro semestre deste ano 121 pessoas foram
presas acusadas de homicídio, latrocínio e feminicídio
em todo o estado. Uma média de 20 prisões por mês,
enquanto no decorrer do mesmo período do ano
passado, ocorreram 72 prisões. Entre as prisões
ocorridas ao longo dos primeiros seis meses de 2021,
17 criminosos foram presos em flagrante e 104 prisões
em cumprimento de ordem judicial.
Na madrugada de ontem, o expresidiário Diego Júnior
do Vale do Nascimento, de 29 anos, foi executado
dentro de sua residência, na Vila Passos, em São
Luís, na frente de seus familiares.
A polícia informou que a vítima tinha deixado o
presídio em outubro do ano passado, onde ficou preso
pelo crime de homicídio. Ontem, quatro criminosos
encapuzados, usando camisas pretas com o símbolo
da polícia, invadiram a casa da vítima e cometeram o
ato criminoso.
Diego Júnior estava escovando os dentes quando foi
alvejado por mais de cinco tiros; os suspeitos tomaram
rumo ignorado. Guarnições da Polícia Militar e da
equipe da SHPP estiveram no local do crime. Os
familiares da vítima foram ouvidos pela polícia, mas
até ontem a noite não havia registro de prisão.
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No povoado Manoel João, zona rural de Arari, na noite
do último dia 14, Wallace Antônio Dutra Almeida, de
40 anos, teria assassinado a golpes de faca o irmão,
Ismael de Jesus, de 35 anos. A delegacia da cidade
está investigando o caso.
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PORTAL IMARANHÃO / SÃO LUÍS / MA. Sex, 16 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Maranhão não registra nenhum óbito por
Covid-19 nas últimas 24 horas
Maranhão não registrou nenhuma morte por Covid-19
nessa quarta-feira (14), segundo o boletim divulgado
pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Ao todo,
desde o começo da pandemia, o estado tem 9.378
mortes decorrentes do coronavírus.
No boletim dessa quarta também foi informado que a
capital, São Luís, contabilizou 141 novos casos de
Covid nas últimas 24 horas. Além disso, Imperatriz, a
segunda maior cidade do Maranhão, contabilizou 24
novos casos.
O estado possui ainda 34.248 casos ativos de Covid19, ou seja, pessoas que estão atualmente com a
doença. Desse número, 33.191 pessoas estão
orientadas a ficar em isolamento domiciliar, 655 estão
internadas em enfermarias e 402 em leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).
São Luís é a 1ª capital a vacinar adolescentes
São Luís é a primeira capital brasileira a vacinar
jovens de 16 anos sem comorbidades contra a Covid19, segundo levantamento do G1 junto às secretarias
municipais de Saúde.
A capital maranhense iniciou a vacinação de
adolescentes com idade de 17 anos na terça-feira (13)
e deve avançar até o público de 12 anos de idade.
Segundo a Prefeitura de São Luís, a vacinação desse
grupo será feita somente com doses da vacina da
Pfizer/BioNTech,único imunizante autorizado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em
menores de 18 anos.
Site: https://www.portalimaranhao.com.br/maranhaonao-registra-nenhum-obito-por-covid-19-nas-ultimas-24horas/
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Câmara aprova projeto que cria a Medalha
Amigo da Primeira Infância
Por: TA | Jornalismo

Vedações

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira
(15) a proposta que cria a Medalha Amigo da Primeira
Infância. A premiação será concedida pela Câmara a
pessoas e instituições brasileiras que se destacaram
pela contribuição ao desenvolvimento, à atenção, à
proteção ou à garantia de direitos da primeira infância
no País.

Segundo o substitutivo aprovado, não poderão ser
indicados ao prêmio deputados federais ou senadores
ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; comissões do
Congresso, ainda que em parceria com outras
instituições; servidores públicos em exercício no
Parlamento; pessoa jurídica que esteja em cadastros
de restrição; ou pessoas físicas enquadradas na Lei
da Ficha Limpa, na Lei de Responsabilidade Fiscal ou
na Lei de Improbidade Administrativa.

A medida consta do Projeto de Resolução 5/21, da
deputada Leandre (PV-PR) e outros. A proposta foi
promulgada em seguida.
De acordo com o texto, a premiação anual será de até
cinco pessoas ou instituições, consistindo em medalha
e diploma de menção honrosa a serem concedidas
pela Presidência e pela Segunda-Secretaria da
Câmara em cerimônia realizada preferencialmente no
mês de agosto, em alusão ao Dia da Infância (24 de
agosto).

Site: https://timonagora.com/noticia/4118/camaraaprova-projeto-que-cria-a-medalha-amigo-da-primeirainfancia

O texto aprovado é um substitutivo da relatora,
deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF). "Temos
certeza de que hoje é um dia importante e vejo que
essa homenagem às mulheres também abrange a
proteção das crianças, cuja primeira infância é um
momento muito especial para a toda a vida", destacou.
Para a primeira signatária do projeto, deputada
Leandre, o prêmio valoriza aqueles que ajudam a
construir o futuro do País.
Indicação
A indicação dos candidatos à medalha poderá ser feita
por qualquer membro da Câmara no exercício do
mandato. Cada parlamentar poderá indicar um
candidato.
Já a escolha caberá a um conselho composto pelo
segundo-secretário da Mesa Diretora, pelo presidente
da Comissão de Seguridade Social e Família e por um
representante de cada partido atuante na Câmara dos
Deputados indicado pelo respectivo líder.
Para a concessão da medalha, não será permitido o
patrocínio ou auxílio por parte de qualquer pessoa ou
organização, pública ou privada.
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Experiência da pandemia é retratada pelo
artista plástico João de Deus
Reginaldo Rodrigues

Após 20 anos sem pintar, dedicado somente ao
universo acadêmico, o artista plástico João de Deus
apresenta a exposição "Delírios da Quarentena", em
cartaz simultaneamente nos Espaços de Artes Márcia
Sandes (Procuradoria Geral de Justiça) e Ilzé Cordeiro
(Centro Cultural do Ministério Público - Centro). A
mostra entra em cartaz na próxima segunda, 19, e
ficará aberta até o dia 31 de agosto.
Ao todo, são 45 telas na Márcia Sandes e 22 no
CCMP. Todas criadas em 2020. Os quadros de
desenho e pintura, em geral coloridos, em estilo
figurativo/abstrato, foram feitos nas técnicas acrílica
sobre tela, cerogravura, nanquin sobre papel, mista,
giz de cera sobre papel, pastel oleoso sobre papel
canson e aquarela.
A exposição poderá ser visitada virtualmente, na
página do CCMP, e presencialmente, com
a g e n d a m e n t o
p o r
e - m a i l
(centrocultural@mpma.mp.br) ou pelo telefone
32191997, obedecendo aos protocolos de segurança
contra a Covid-19.
De acordo com o curador do Centro Cultural do
Ministério Público do Maranhão, Francisco
Colombo, o artista e professor João de Deus
aproveitou a pandemia para mergulhar intensamente
na produção artística, motivado por reflexões e pelas
incertezas da quarentena.
Conforme explicou, uma das ideias da exposição é
levantar uma recordação expressiva e reflexiva deste
período. "A voz contida pela angústia e o medo
impregnaram telas com arte que nos ajudarão a
preservar a memória deste momento tão sombrio. De
repente, filhos ficaram órfãos. Pais sem os filhos.
Famílias desestruturadas. Sensação terrível de que a
morte está à espreita. Desespero. Mais de 500 mil
vidas perdidas só no Brasil".
Colombo acrescentou que João de Deus criou as telas
como uma defesa ante a solidão e a sensação de
impotência. "O que o artista nos oferece é, no fundo,
por mais paradoxal que possa parecer, uma
celebração da vida. A arte em João revela
reminiscências tão profundas quanto difíceis de
nominar, encravadas na alma e que antecedem a

própria existência", afirmou o curador no texto de
apresentação da mostra.
Sobre o trabalho de João de Deus, o também artista
plástico Miguel Veiga comentou: "A sua expressão
bidimensional com a pintura ou o desenho nos remete
às referências modernistas do fantástico surrealista
Marc Chagal ou dos outros transgressores 'fauvistas'.
Eu diria que os delírios não estão presentes só agora
na quarentena, mas estiveram durante a vida toda de
João, na superação das linguagens artísticas, na
formação acadêmica, na vida pessoal e coletiva, na
própria construção do seu imaginário enquanto
pessoa", destacou.
A promotora de justiça Ana Teresa Silva de Freitas,
que igualmente participa da apresentação da
exposição, teceu impressões sobre o trabalho de João
de Deus: "Angústias e temores acentuam-se pela
indiferença, pela omissão e ação de quem nega a
ciência, de quem deixa morrer. Um pouco do muito,
que sangra o coração, deixa a alma e no seu
imaginário mergulha no mar das telas, dos silêncios,
dos olhares profundos, que repousam no que
precisam ver. São mortes, em recortes, e vidas, que
seguem órfãs de suas vidas, do colorido do tempo que
lhes foi roubado e que teima em não passar".
O ARTISTA
João de Deus Vieira Barros nasceu em São José de
Ribamar no dia 8 de março de 1957, dia de São João
de Deus, derivando daí seu nome. Estreou nas artes
visuais em 1995.
É professor titular aposentado da Universidade
Federal do Maranhão. Atualmente é o gestor do
Centro de Cultura de São José de Ribamar.
Informação : Ministério Público - MA
Site:
http://www.reginaldocazumba.com.br/2021/07/experienci
a-da-pandemia-e-retratada.html
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Exposição 'Delírios da Quaretena' entra em
cartaz na próxima segunda (19)
O Cubo

Após 20 anos sem pintar, dedicado somente ao
universo acadêmico, o artista plástico João de Deus
apresenta a exposição "Delírios da Quarentena", em
cartaz simultaneamente nos Espaços de Artes Márcia
Sandes (Procuradoria Geral de Justiça) e Ilzé Cordeiro
(Centro Cultural do Ministério Público - Centro). A
mostra entra em cartaz na próxima segunda, 19, e
ficará aberta até o dia 31 de agosto.
Ao todo, são 45 telas na Márcia Sandes e 22 no
CCMP. Todas criadas em 2020. Os quadros de
desenho e pintura, em geral coloridos, em estilo
figurativo/abstrato, foram feitos nas técnicas acrílica
sobre tela, cerogravura, nanquin sobre papel, mista,
giz de cera sobre papel, pastel oleoso sobre papel
canson e aquarela.
A exposição poderá ser visitada virtualmente, na
página do CCMP, e presencialmente, com
a g e n d a m e n t o
p o r
e - m a i l
(
centrocultural@mpma.mp.br ) ou pelo telefone
32191997, obedecendo aos protocolos de segurança
contra a Covid-19.
De acordo com o curador do Centro Cultural do
Ministério Público do Maranhão, Francisco
Colombo, o artista e professor João de Deus
aproveitou a pandemia para mergulhar intensamente
na produção artística, motivado por reflexões e pelas
incertezas da quarentena.
Conforme explicou, uma das ideias da exposição é
levantar uma recordação expressiva e reflexiva deste
período. "A voz contida pela angústia e o medo
impregnaram telas com arte que nos ajudarão a
preservar a memória deste momento tão sombrio. De
repente, filhos ficaram órfãos. Pais sem os filhos.
Famílias desestruturadas. Sensação terrível de que a
morte está à espreita. Desespero. Mais de 500 mil
vidas perdidas só no Brasil".
Colombo acrescentou que João de Deus criou as telas
como uma defesa ante a solidão e a sensação de
impotência. "O que o artista nos oferece é, no fundo,
por mais paradoxal que possa parecer, uma
celebração da vida. A arte em João revela
reminiscências tão profundas quanto difíceis de
nominar, encravadas na alma e que antecedem a

própria existência", afirmou o curador no texto de
apresentação da mostra.
Sobre o trabalho de João de Deus, o também artista
plástico Miguel Veiga comentou: "A sua expressão
bidimensional com a pintura ou o desenho nos remete
às referências modernistas do fantástico surrealista
Marc Chagal ou dos outros transgressores 'fauvistas'.
Eu diria que os delírios não estão presentes só agora
na quarentena, mas estiveram durante a vida toda de
João, na superação das linguagens artísticas, na
formação acadêmica, na vida pessoal e coletiva, na
própria construção do seu imaginário enquanto
pessoa", destacou.
A promotora de justiça Ana Teresa Silva de Freitas,
que igualmente participa da apresentação da
exposição, teceu impressões sobre o trabalho de João
de Deus: "Angústias e temores acentuam-se pela
indiferença, pela omissão e ação de quem nega a
ciência, de quem deixa morrer. Um pouco do muito,
que sangra o coração, deixa a alma e no seu
imaginário mergulha no mar das telas, dos silêncios,
dos olhares profundos, que repousam no que
precisam ver. São mortes, em recortes, e vidas, que
seguem órfãs de suas vidas, do colorido do tempo que
lhes foi roubado e que teima em não passar".
O ARTISTA
João de Deus Vieira Barros nasceu em São José de
Ribamar no dia 8 de março de 1957, dia de São João
de Deus, derivando daí seu nome. Estreou nas artes
visuais em 1995.
É professor titular aposentado da Universidade
Federal do Maranhão. Atualmente é o gestor do
Centro de Cultura de São José de Ribamar.
Redação : Eduardo Júlio (CCOM-MPMA)
Fotos: Francisco Colombo (CCMPMA) e Elizabeth
Bezerra (CCMPMA)
Site: https://ocuboblog.com/2021/07/16/exposicaodelirios-da-quaretena-entra-em-cartaz-na-proximasegunda-19/
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CoronaVac: MP aguarda Anvisa para decidir
sobre revacinação no MA
gilbertoleda

De O Estado
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) informou
ontem a O Estado, por meio de nota, que ainda não
decidiu se proporá uma ação civil pública pedindo
que o Estado garanta a revacinação de idosos que se
vacinaram contra a Covid-19 com a CoronaVac no
Maranhão. A aplicação de uma dose de reforço
também pode ser uma opção.
Segundo o órgão, qualquer atitude só será tomada
após "posicionamento científicos" de autoridades como
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
por exemplo.
"O Ministério Público do Maranhão vai aguardar um
posicionamento científico das autoridades sanitárias e
da Anvisa antes de adotar alguma medida sobre
possível Ação Civil Pública", diz o comunicado.

Mais recentemente, o deputado César Pires (PV)
engrossou o coro pela revacinação dos dois grupos,
após a ocorrência de novos casos de óbitos por
Covid-19 entre idosos que tomaram duas doses de
CoronaVac no Maranhão ( reveja ).
Citando três amigos vítimas da Covid-19 que
faleceram mesmo tendo tomado as duas doses da
vacina chinesa, o parlamentar disse que ouviu
infectologistas, virologistas e epidemiologistas antes
de sair em defesa da revacinação dos profissionais de
saúde. "Citei três casos, mas poderia citar muito mais
de pessoas que conheço que tomaram a Coronavac. É
claro que devemos também considerar que essa foi a
primeira vacina utilizada, à mercê das suas limitações
e da ansiedade das pessoas", declarou ele.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/07/16/coronavacmp-aguarda-anvisa-para-decidir-sobre-revacinacao-noma/

O debate sobre a revacinação - ou aplicação de dose
de reforço - foi levantado no Maranhão pelo deputado
estadual Yglésio Moyses (PSDB).
Inicialmente em entrevistas - e posteriormente por
meio de uma ação individual - ele defendeu a
revacinação de todos os idosos com mais de 70 anos
que tomaram o imunizante chinês, além dos
profissionais de saúde com mais de 60 anos
"Nos últimos dias a gente chegou a dados meio
alarmantes mostrando que a CoronaVac, por exemplo,
em pacientes acima de 70 anos, ela tem uma eficácia
extremamente reduzida. Nos pacientes acima de 80
anos, ela praticamente não tem eficácia", disse o
parlamentar, em entrevista à Radio Mirante AM, no
início de junho.
Segundo ele, o Instituo Butantan mentiu ao afirmar
que a vacina protege 100% contra óbito por covid-19.
"Nós precisamos falar imediatamente em revacinação
nesses pacientes. São cada vez mais crescentes os
casos de pacientes, principalmente os mais idosos que
tomaram duas doses e morreram de Covid. Portanto,
um dado completamente diferente daquele que o
Instituto Butantan disse, que a CoronaVac tinha uma
proteção de 100% contra óbito, isso é uma falácia,
uma grande mentira", destacou.
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Deputado Wellington denuncia contrato do
DETRAN com empresa de terceirização por
mais de 13 milhões
Leonardo

Na manhã desta quarta-feira (14), o deputado estadual
Wellington do Curso denunciou o pregão presencial n°
11/2021 que tem por objeto a contração de mão de
obra terceirizada no Departamento Estadual de
Trânsito no Maranhão (Detran/MA). Ao todo, serão
gastos mais de R$ 13 milhões.
O deputado Wellington citou que há mais de 200
aprovados no último concurso para ocupar os cargos
no Detran, mas que ainda assim o Governo do Estado
insiste nas terceirizações.
"Estamos aqui para denunciar mais uma tentativa do
governador Flávio Dino de realizar contratações ilegais
no Detran. Existem mais de 200 aprovados no último
concurso. Mesmo assim, Flávio Dino insiste com as
contratações. Inicialmente, há um contrato de mais de
R$ 13 milhões. Agora, um aditivo de R$ 2,7 milhões
com a BR Terceirizações. Todas essas informações
serão levadas ao Ministério Público para que adotem
as devidas providências. Governador Flávio Dino,
respeite os aprovados em concurso público. Pare de
usar os órgãos públicos como cabide de empregos
para alocar cabos eleitorais. Isso é imoral e ilegal!
Respeite o Maranhão!", disse o deputado Wellington.
Sobre o caso, o deputado Wellington informou que
levará todas as informações ao Ministério Público
para que apure a responsabilidade do governador
Flávio Dino e, assim, garantir a nomeação dos
aprovados no último concurso do Detran.
Site: https://blogdoleonardoalves.com.br/deputadowellington-denuncia-contrato-do-detran-com-empresade-terceirizacao-por-mais-de-13-milhoes/
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Pandemia da Covid-19 é retratada em
exposição em São Luís
Por G1 MA - São Luís

A pandemia da Covid-19 será retratada durante uma
exposição que será aberta na próxima segunda-feira
(19) em São Luís.
Batizada de "Delírios da Quarentena", a mostra do
artista plástico maranhense João de Deus vai ficar em
cartaz até o próximo dia 31 de agosto nos Espaços de
Artes Márcia Sandes, situado na Procuradoria Geral
de Justiça e Ilzé Cordeiro, no Centro Cultural do
Ministério Público, no Centro da capital.

Ele é professor titular aposentado da Universidade
Federal do Maranhão. Atualmente é o gestor do
Centro de Cultura de São José de Ribamar, que fica
na Região Metropolitana de São Luís.
Site:
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/07/16/pa
ndemia-da-covid-19-e-retratada-em-exposicao-em-saoluis.ghtml

Ao todo, são 45 telas na Márcia Sandes e 22 no
CCMP. Todas criadas em 2020. Os quadros de
desenho e pintura, em geral coloridos, em estilo
figurativo/abstrato, foram feitos nas técnicas acrílica
sobre tela, cerogravura, nanquin sobre papel, mista,
giz de cera sobre papel, pastel oleoso sobre papel
canson e aquarela.
De acordo com o curador do Centro Cultural do
Ministério Público do Maranhão, Francisco
Colombo, o artista e professor João de Deus
aproveitou a pandemia para mergulhar intensamente
na produção artística, motivado por reflexões e pelas
incertezas da quarentena.
Conforme explicou, uma das ideias da exposição é
levantar uma recordação expressiva e reflexiva deste
período. "A voz contida pela angústia e o medo
impregnaram telas com arte que nos ajudarão a
preservar a memória deste momento tão sombrio. De
repente, filhos ficaram órfãos. Pais sem os filhos.
Famílias desestruturadas. Sensação terrível de que a
morte está à espreita. Desespero. Mais de 500 mil
vidas perdidas só no Brasil", disse Francisco Colombo.
A exposição poderá ser visitada virtualmente, na
página do CCMP, e presencialmente, com
a g e n d a m e n t o
p o r
e - m a i l
(centrocultural@mpma.mp.br) ou pelo telefone
32191997, obedecendo aos protocolos de segurança
contra a Covid-19.
João de Deus Vieira Barros nasceu no município de
São José de Ribamar no dia 8 de março de 1957, dia
de São João de Deus, derivando daí seu nome.
Estreou nas artes visuais em 1995.
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Gaeco mira em empresa de Brasília que
operava no Detran do Maranhão
O Ministério Público do Maranhão através do Grupo
de Atuação de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) está investigando a empresa Infosolo
Informática S.A (atual Logo IT S.A) de Brasília em sua
atuação no Departamento de Trânsito do Maranhão
(Detran)
No documento obtido com exclusividade pela Folha do
Maranhão, o Gaeco pede informações ao presidente
do Tribunal de Contas do Maranhão (TCE), Raimundo
Nonato de Carvalho Lago Júnior, ainda durante em
sua gestão, sobre a existência de algum procedimento
que investigue a empresa durante a sua gestão no
Detran do Maranhão.

De acordo com dados do Tribunal de Contas (TCE) a
empresa operou no Maranhão entre os anos de 2017
a 2019, durante a gestão de Larissa Abdalla Britto, exdiretora do Detran-MA. Com isso, existe a iminência
de uma operação do Gaeco nos próximos dias,
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/07/16/gaecomira-em-empresa-de-brasilia-que-operava-no-detran-domaranhao/

De acordo com o Gaeco, existe a necessidade de
obter mais informações para auxiliar nas investigações
conduzida pelo grupo do Ministério Público do
Maranhão.
Segundo apurou a Folha do Maranhão, a Infosolo
Informática S.A foi contratada em 2017 através de
uma contratação direta para realizar o serviço de
lançamento dos dados de gravames e registro
eletrônico de contratos de financiamento de veículos
com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento
mercantil, reserva de domínio ou penhor, na
modalidade de credenciamento, de pessoas jurídicas
que forneçam sistema eletrônico integrado de
transmissão dos dados relativos ao gravame e registro
de contratos e as atividades inerentes no âmbito do
estado do Maranhão.
A empresa Infosolo foi alvo da operação Taxa Alta,
realizada pelo Gaeco do Paraná com o apoio do
Gaeco do Ministério Público do Distrito Federal e
dos Territórios (MPDFT). Na operação foram
cumpridos cinco mandados de prisão temporária e
sete de busca e apreensão. Infosolo, que tem entre os
sócios Alexandre Georges e Basile Pantazis. A família
dos gregos, como são conhecidos no DF, montou
negócios em diversos estados, como Maranhão,
Minas Gerais e Paraná.
Segundo investigação do MP do Paraná, a Infosolo foi
beneficiada em operação milionária para atuar no
registro digital de contratos de financiamentos de
veículos. Como todo carro financiado é taxado, a
transação envolve muito dinheiro.
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Facimp - Nota de posicionamento sobre a
publicação do MP
A propósito de matéria divulgada na edição desta
quinta- feira de O PROGRESSO, de autoria da
Assessoria de Comunicação do Ministério Público
Estadual (MPMA), a Facimp enviou a seguinte nota: A
Faculdade informa que está adotando todas as
medidas necessárias para condução das questões
legislativas e judiciais, garantindo que não haja
qualquer prejuízo aos estudantes. A instituição
mantém seu compromisso com a qualidade de ensino
e reforça que todas as atividades acadêmicas são
cumpridas com rigor, respeitando professores, pais e
alunos, no que compete ao bom funcionamento das
suas obrigações educacionais. A instituição está
sempre à disposição da comunidade acadêmica, em
contato constante com os alunos para atender suas
demandas e segue com seus canais de comunicação
abertos para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.
(Assessoria de Imprensa - Facimp)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/326/202
10716.pdf
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Segurança no Cohafuma é tema de reunião
O Ministério Público do Maranhão promoveu, na
noite dessa terça-feira (1 no salão paroquial da Igreja
Nossa Senhora Aparecida da Foz do Rio Anil, no
Cohafuma, em São Luís, uma reunião para tratar
sobre o aumento dos casos de assaltos, invasões a
residências e falta de segurança pública no bairro e
comunidades adjacentes.
O objetivo foi receber informações da população e
apresentá-las à Polícia Militar a fim de traçar
estratégias para coibir a criminalidade na região. O
comandante-geral da PM, coronel Pedro Ribeiro,
acompanhado de uma equipe de policiais, ouviu os
relatos dos moradores e recebeu as demandas
comunitárias do Cohafuma, Planalto Vinhais, Vinhais e
Vila Conceição.
A reunião foi coordenada pela titular da 1a Promotoria
de Justiça Especializada em Fundações e Entidades
de Interesse Social, Doracy Moreira Reis Santos. A
organização também ficou a cargo Conselho
Comunitário pela Paz do Cohafuma e bairros
adjacentes e a Pastoral de Acolhida da Paróquia
Nossa Senhora de Aparecida.
Doracy Moreira explicou que, por provocação do
Conselho Comunitário, em face da extrema
insegurança, tomou a iniciativa de convocar a reunião.
"A Promotoria de Justiça da qual sou titular tem a
função de velar, cuidar e fiscalizar as entidades sociais
sem fins lucrativos. Então, por isso, cabe trabalhar as
políticas públicas dessas comunidades em busca
desse atendimento à sociedade. O Ministério Público
é esse instrumento de
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.421.orig.pdf
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MPMA participa de reunião sobre
intolerância religiosa
O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
participou de uma reunião para tratar dos episódios de
intolerância religiosa contra terreiros de umbanda e
candomblé ocorridos recentemente em São Luís.
De iniciativa da Secretaria de Igualdade Racial (SEIR),
o encontro foi promovido de forma virtual e contou com
a participação de representantes da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
(Sedih-pop), Ordem dos Advogados do Brasil seccional Maranhão (OAB-MA), Defensoria Pública
Estadual (DPE) e Delegacia de Combate aos Crimes
Raciais, Agrários e de Intolerância.
As vítimas dos recentes episódios de intolerância,
representantes das entidades ligadas às religiões de
matriz africana, acadêmicos, militantes do movimento
contra a intolerância religiosa e sociedade em geral
também participaram da reunião.
Representando o MPMA, estiverem presentes os
promotores de justiça José Márcio Maia Alves (diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais - Secinst);
Samira Mercês dos Santos (coordenadora do Núcleo
de Promoção da Diversidade - Nudiv) e Thiago Gomes
Viana (integrante do Núcleo Científico da Secinst e do
Nudiv).
VIOLÊNCIA Durante a reunião, foram registradas
reclamações sobre os episódios de violência contra
terreiros. Um dos casos ocorreu no último fim de
semana, em um terreiro de mina no Anjo da Guarda,
que foi alvo de vândalos. O local foi invadido e teve o
telhado depredado. As imagens dos santos também
foram quebradas. Além disso, pessoas estariam
jogando pedras em direção ao terreiro.
De acordo com o Pai Jonathan de Xangô, essa não foi
a primeira vez que o terreiro foi alvo de uma ação
criminosa. "A sensação é de insegurança, de medo.
Respeitamos todas as religiões. A umbanda e o
candomblé merecem respeito também", afirmou.

O diretor da Secinst, José Márcio Maia Alves,
reafirmou o compromisso da gestão com a pauta do
combate à intolerância religiosa. "O estado é laico e
todos têm igual direito de professar sua fé. Intolerância
religiosa é crime e episódios como esses são
lamentáveis. O MPMA participará da força-tarefa para
a resolução desse caso e o procurador-geral de justiça
encaminhará o fato para a Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos Fundamentais, para a instauração
dos procedimentos para acompanhar as investigações
realizadas pela polícia", afirmou.
José Márcio também detalhou que o MPMA
desenvolve o Programa de Atuação em Defesa de
Direitos Humanos (Padhum).
O diretor da Secinst lembrou que, em setembro de
2020, o procurador-geral de justiça recebeu, em seu
gabinete, membros de religiões de matriz africana. No
encontro, os religiosos levaram a discussão sobre a
inconstitucionalidade de Lei Estadual referente à
instituição de um plano de leitura específico para a
Bíblia nas penitenciárias do estado, já que privilegiava
o livro de uma religião em detrimento de outras.
A coordenadora do Núcleo de Promoção da
Diversidade do MPMA (Nudiv), Samira Mercês dos
Santos, destacou que "esse momento de escuta é
fundamental para definirmos as estratégias de atuação
para o enfrentamento do caso. A defesa dos direitos
humanos também inclui o direito à liberdade religiosa.
Vamos atuar para defender a laicidade do estado e a
liberdade de culto religioso".
A promotora de justiça também divulgou os canais da
Ouvidoria do MPMA para registro de denúncias e
pediu a participação de todos na consulta pública
realizada pelo MPMA em seu Planejamento
Estratégico
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.421.orig.pdf

Representantes das entidades ligadas às religiões de
matriz africana também relataram a sensação de
insegurança, o medo e pediram respeito às religiões.
"Respeitamos todas as religiões. A umbanda e o
candomblé merecem respeito também", disse Airton
Ferreira.
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Aumento no número de mortes por
intervenção policial
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/16/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.19.55-06.24.46-1626431865.mp4

3

