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MPMA inaugura primeiro estacionamento
verde do Maranhão
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Com o objetivo de estimular as boas práticas
ambientais e contribuir para a arborização, o
Ministério Público do Maranhão inaugurou, na
manhã  des ta  quar ta - fe i ra ,  11 ,  o  p r ime i ro
estacionamento verde do Maranhão. A solenidade foi
realizada nas dependências da Procuradoria Geral de
Justiça, no Calhau, em São Luís.

A iniciativa faz parte do programa Estacionamento
Verde, proposto pelo Fórum Estadual de Educação
Ambiental do Maranhão e pela Universidade Estadual
do Maranhão (Uema). A adesão do MPMA foi feita em
março deste ano.

A finalidade é incentivar as instituições públicas e
privadas a arborizarem os estacionamentos não
cobertos, independentemente do tamanho da área. A
adesão é voluntária e a instituição recebe apoio
técnico para a implementar a ação.

Ao dar boas-vindas aos participantes da cerimônia, a
procuradora de justiça e presidente da Comissão de
Gestão Ambiental do MPMA, Mariléa Campos dos
Santos Costa, destacou o pioneirismo no âmbito
estadual maranhense. "O estacionamento verde é
realidade e o primeiro de um órgão público no
Maranhão. Tem objet ivo de est imular outras
inst i tuições públ icas e privadas".

O vice-presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão (Ampem), Reinaldo
Campos Castro Júnior, parabenizou a administração
superior pela iniciativa. "O Ministério Público está
cumprindo o dever de casa de proteção do meio
ambiente. Assim, a instituição serve como espelho da
sociedade, pois o exemplo serve como modelo para
outras instituições".

Em seguida, a doutora em Agronomia, professora e
chefe da Assessoria Especializada na Articulação dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Uema,
Ariadne Enes Rocha, afirmou que o Ministério
P ú b l i c o  d e u  u m  p a s s o  s i g n i f i c a t i v o  n a
responsabilidade socioambiental, na medida que
ações locais têm efeitos globais. "Trata-se da
responsabilidade e compromisso com o planeta e com
a vida. O estacionamento verde é um estímulo para
outras instituições adotarem práticas ambientalmente
responsáveis".

Em seguida, a secretária municipal de Meio Ambiente,
Karla Conceição Lima, enalteceu a iniciativa ministerial
e o exemplo pioneiro em defesa de um ambiente mais
equilibrado. "Conte conosco. Conte com a Secretaria
de Meio Ambiente", enfatizou.
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Primeiro estacionamento verde é inaugurado
no Maranhão
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Estacionamento verde é o primeiro, nestes moldes, no
Maranhão (Foto: Divulgação)

O Ministério Público  do Maranhão (MP-MA)
inaugurou o primeiro estacionamento verde do estado,
loca l izado nas dependênc ias do préd io  da
Procuradoria Geral de Justiça, na Avenida Professor
Carlos Cunha, no bairro do Calhau, em São Luís . A
cerimônia de inauguração ocorreu na manhã dessa
quarta-feira (11), ocasião na qual foram plantadas
mudas de ipê no entorno do estacionamento da
instituição.

De acordo com o MPMA, o programa Estacionamento
Verde foi proposto pelo Fórum Estadual de Educação
Ambiental do Maranhão e pela Universidade Estadual
do Maranhão (Uema).

O programa tem como objetivo incentivar as
instituições públicas e privadas a arborizarem os
estacionamentos não cobertos, independentemente do
tamanho da área. O termo de adesão do MPMA ao
programa foi assinado em março deste ano pelo
procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, com
vigência de três anos.

O procurador-geral da Justiça, Eduardo Nicolau,
declarou que o Ministério Público é exemplo no
Maranhão com esta iniciativa. "O ser humano tem a
responsabilidade de deixar este mundo um pouco
melhor para quem vem depois. E o Ministério Público
tem que dar exemplo", frisou Nicolau.

Segundo Mariléa Campos dos Santos, procuradora de
Justiça e presidente da Comissão de Gestão
Ambiental do MPMA, o Ministério Público é agente
de transformação. "Este estacionamento verde é
pioneiro no estado, pois é o primeiro de um órgão
público. Tem o objetivo de estimular outras instituições
públicas e privadas", frisou Mariléia.

A iniciativa de criar um estacionamento verde foi
regulamentada pela Lei Municipal nº 6.247/2017, que
dispõe sobre programa de arbor ização dos
estacionamentos horizontais não cobertos de São
Luís.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A coordenadora de extensão da pró-reitoria da Uema,

Ariadne Rocha, que é professora do curso de
Agronomia, fez um discurso sobre a responsabilidade
amb ien ta l .  "É  i nd i v idua l  e  i ns t i t uc iona l  a
responsabilidade com o meio ambiente. Isto vai além
dos nossos muros, das nossas dimensões estruturais.
É uma responsabilidade com o planeta, com a vida",
declarou Ariadne Rocha.

A coordenadora informou que a partir de ações locais,
como exemplo o estacionamento verde, existirá
reflexos na ação global de proteção ambiental do
planeta. "Parabenizo a iniciativa do Ministério
Público, é brilhante o exemplo que o órgão traz para a
sociedade, como estímulo de adotar práticas
ambientais no dia a dia", f inalizou.
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Carlinhos do Bel denuncia ao Ministério
Público contrato de aluguel entre Prefeitura

de Timbiras e imóvel de parentes de
secretário
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Acélio Trindade

O vereador Carlinhos do BEL, PP, denunciou na
Câmara e ao Ministério Público Estadual a existência
de um contrato de aluguel de um imóvel comercial de
propriedade da família de um secretário municipal com
a Prefeitura de Timbiras.

Segundo ele, o imóvel seria utilizado como sede do
SEBRAE, só que nunca funcionou.

"No entanto, pelo fato de eu desconhecer qualquer
imóvel  na praça Benedi to Alv im que esteja
disponibilizado para o SEBRAE, posso até destacar
que o único imóvel que eu conheço é o que foi comitê
do prefeito, nesse intuito, inclusive comitê de
campanha do prefeito reeleito, nesse intuito por não
saber de onde esse imóvel parte, por não saber o local
exato deste imóvel encaminhei ao Ministério Público
os extratos destes pagamentos feitos do ano passado,
inclusive na própria campanha eleitoral e os extratos
pagos este ano", disse na Tribuna da Casa

O parlamentar deixou claro que não está acusando
ninguém de nada, quer apenas saber o que o
Ministério Público vai achar do ato.

"Quero apenas destacar para os senhores que se
houver alguma irregularidade, o Ministério Público
apontar que houve alguma irregularidade iremos falar
aos senhores", frisou o vereador
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Pai e madrasta são indiciados por tortura
após morte de criança
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Erivaldo Campelo e Patrícia Almeida foram indiciados
por

tortura qualificada (Foto: Divulgação)

Na terça-feira (10), a Polícia Civil indiciou pelo crime
de tortura qualificada por morte o casal Erivaldo
Campelo Marinho e Patrícia Almeida da Silva. Eles
são, respectivamente, pai e madrasta de Hellyne
Helloar Bogea Marinho, de cinco anos, que teve morte
cerebral, no último dia 1º de agosto, no Hospital
Djalma Marques, o Socorrão 1, em São Luís .

Aos médicos, a madrasta relatou que ela havia caído
de uma rede e de uma janela do imóvel em que
morava, no Residencial Albino Soeiro. A informação
levantou suspeita da equipe médica, que acionou a
polícia.

Segundo a delegada Kelly Haraguchi, da Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA),
responsável pela investigação do caso, a criança tinha
vários hematomas pelo corpo, incluindo queimaduras,
o que caracteriza claramente tortura.

"Os vizinhos confirmaram que a madrasta era muito
agressiva. Ela dava muitos tapas na cabeça, no ouvido
da criança, nas costas, e tinha quebrado um cabo de
vassoura batendo na criança", explicou.

Conforme a delegada, a perícia apontou que, diferente
do que foi dito pela madrasta no hospital e em
depoimento, a menina não apresentava lesões
provenientes de queda de rede. O trauma causado na
cabeça dela teria ocorrido em outra situação.

A madrasta foi presa ainda no hospital e o pai, na Vila
Vitória, na região do bairro Cruzeiro de Santa Bárbara.
Na época, uma menina de três e um menino de quatro
anos, que estavam no imóvel e são filhos de Patrícia,
foram entregues a uma tia do pai biológico.

Os irmãos estavam com várias cicatrizes e ferimentos
pelo corpo.
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DPCA encaminha inquérito da morte de
Heloar, de 6 anos, ao Judiciário (Polícia |

Caso Heloar)
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São Luís - A equipe da Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente (DPCA) encaminhou ontem
o inquérito da morte de Helleyne Heloar, de 6 anos ao
Poder Judiciário e indiciou o pai da criança, Erivaldo
Campelo Marinho; e a madrasta, Patrícia Almeida da
Silva, por tortura qualificada por morte. Este crime
tem pena de 8 a 16 anos de prisão.
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Primeiro estacionamento verde do Maranhão
é inaugurado pelo MP
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O Ministério Público  do Maranhão (MP-MA)
inaugurou o primeiro estacionamento verde do estado,
loca l izado nas dependênc ias do préd io  da
Procuradoria Geral de Justiça, na Avenida Professor
Carlos Cunha, no bairro do Calhau. A cerimônia de
inauguração ocorreu na manhã dessa quarta-feira
(11), ocasião na qual foram plantadas mudas de ipê no
entorno do estacionamento da instituição.
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Procurador-geral de justiça cumpre agenda
de compromissos em Brasília
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Na última terça, 10, o procuradorgeral de justiça,
Eduardo Nicolau, cumpriu agenda de compromissos
em Brasília, onde acompanhou a reunião ordinária do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Ao
lado de lideranças do MP brasileiro, o procurador-geral
visitou instalações de escritórios de representação das
unidades ministeriais na capital federal.

Segundo Nicolau, a ideia é, no futuro, organizar
instalações físicas mínimas de apoio em espaço a ser
compartilhado com outras unidades do MP, para
viabilizar o trabalho transitório de membros e
servidores, que sejam técnicos, partes ou interessados
nas mais variadas demandas junto ao CNMP, CNJ,
Tribunais Superiores, entre outros órgãos da
administração pública sediados em Brasíl ia.

Ao lado do procurador-geral, estiveram presentes os
promotores de justiça Carlos Henrique Rodrigues
Vieira, diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão
(Seplag) do MPMA, e Karla Adriana Farias Vieira,
diretora da Escola Superior do Ministério Público do
Maranhão (ESMP), que cumpriram agenda de trabalho
paralela.

Carlos Henrique conversou com integrantes da
Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, a
respeito da real ização da segunda etapa do
planejamento estratégico pelo MPMA. Ficou acertada
a participação da comissão, incluindo o conselheiro
Sebastião Caixeta, que é o presidente, na primeira
oficina da segunda etapa do planejamento estratégico,
voltado para membros e servidores da instituição, a
ser realizado em São Luís 31 de agosto.
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Primeiro estacionamento verde do Maranhão
é inaugurado pelo MP
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LUCIENE VIEIRA

O Ministério Público  do Maranhão (MP-MA)
inaugurou o primeiro estacionamento verde do estado,
loca l izado nas dependênc ias do préd io  da
Procuradoria Geral de Justiça, na Avenida Professor
Carlos Cunha, no bairro do Calhau. A cerimônia de
inauguração ocorreu na manhã dessa quarta-feira
(11), ocasião na qual foram plantadas mudas de ipê no
entorno do estacionamento da instituição.

De acordo com o MPMA, o programa Estacionamento
Verde foi proposto pelo Fórum Estadual de Educação
Ambiental do Maranhão e pela Universidade Estadual
do Maranhão (Uema).

O programa tem como objetivo incentivar as
instituições públicas e privadas a arborizarem os
estacionamentos não cobertos, independentemente do
tamanho da área. O termo de adesão do MPMA ao
programa foi assinado em março deste ano pelo
procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau. O termo
de adesão tem vigência de três anos.

O procurador-geral da Justiça, Eduardo Nicolau,
declarou que o Ministério Público é exemplo no
Maranhão com esta iniciativa. "O ser humano tem a
responsabilidade de deixar este mundo um pouco
melhor para quem vem depois. E o Ministério Público
tem que dar exemplo", frisou Nicolau.

Segundo Mariléa Campos dos Santos, procuradora de
Justiça e presidente da Comissão de Gestão
Ambiental do MPMA, o Ministério Público é agente
de transformação. "Este estacionamento verde é
pioneiro no estado, pois é o primeiro de um órgão
público. Tem o objetivo de estimular outras instituições
públicas e privadas", frisou Mariléia.

A iniciativa de criar um estacionamento verde foi
regulamentada pela Lei Municipal nº 6.247/2017, que
dispõe sobre programa de arbor ização dos
estacionamentos horizontais não cobertos de São
Lu ís .  RESPONSABIL IDADE AMBIENTAL A
coordenadora de extensão da pró-reitoria da Uema,
Ariadne Rocha, que é professora do curso de
Agronomia, fez um discurso sobre a responsabilidade
amb ien ta l .  "É  i nd i v idua l  e  i ns t i t uc iona l  a
responsabilidade com o meio ambiente. Isto vai além
dos nossos muros, das nossas dimensões estruturais.

É uma responsabilidade com o planeta, com a vida",
declarou Ariadne Rocha.

A coordenadora informou que a partir de ações locais,
como exemplo o estacionamento verde, existirá
reflexos na ação global de proteção ambiental do
planeta. "Parabenizo a iniciativa do Ministério
Público, é brilhante o exemplo que o órgão traz para a
sociedade, como estímulo de adotar práticas
ambientais no dia a dia", f inalizou.
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