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MP aciona na Justiça pré-candidatos ao
Governo do Maranhão
O Ministério Público Eleitoral, por meio do
procurador regional Eleitoral Juraci Guimarães,
ingressou com ações no Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE/ MA) contra o pré-candidato ao
governo do estado Weverton Rocha e os deputados
Othelino Neto e André Luiz, conhecido como "André
Fufuca", por realizarem propaganda eleitoral antes do
prazo estabelecido na legislação eleitoral. Conforme
apurado, em 4 de setembro deste ano, o pré-candidato
ao governo do estado juntamente com os deputados
realizaram e divulgaram em suas redes sociais um
evento político no município de Presidente Dutra. O
encontro se deu em local de acesso aberto ao público,
gerando ampla mobilização popular, utilização de
artefatos de publicidade eleitoral de alto custo e com
grande repercussão no município e nas redes sociais.
Na ação, o MPE requer a concessão de liminar para a
remoção de publicações nas redes sociais dos précandidatos, além da condenação, ao final, da multa
pela propaganda eleitoral antecipada, no máximo legal
em razão da gravidade e reiteração das condutas
irregulares.
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MPMA realiza conversa sobre grafite em
projeto de reeducação ambiental
Aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 20, no
Parque do Bom Menino, Centro de São Luís, a
segunda rodada de escuta ativa do Programa de
Reeducação Ambiental com Formação em Educação
Ambiental do Ministério Público do Estado do
Maranhão. O tema discutido nesse segundo encontro
foi, novamente, o grafite na paisagem urbana. A
escuta ativa é a segunda etapa da fase de preparação
do Programa e busca dialogar com instituições e
organizações da sociedade civil relacionadas com o
tema. Dessa vez, além de Ronald Rabelo, que esteve
na primeira escuta, participaram os grafiteiros André
Alóu, Reilde, Ricardo Kdim e Jorge Jig. Também
estiveram presentes a diretora da Escola Superior do
Ministério Público (ESMP), Karla Adriana Holanda
Farias Vieira; o promotor de justiça de Meio
Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São
Luís Cláudio Rebêlo Correia Alencar; o representante
da Secretaria de Estado da Educação, Luís Câmara
Pedroza; a professora Bárbara Prado, do curso de
Arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão
(Uema) e a equipe da ESMP. Além dos aspectos já
abordados na primeira escuta ativa, como as formas
de organização do movimento e de entrada no grafite
e sobre a relação de grafiteiros e pichadores no
espaço urbano, os participantes discutiram temas
como a importância de intercâmbio com artistas de
outros estados e os locais onde são feitos os grafites.
De acordo com os grafiteiros, além de buscar espaços
de grande visibilidade, eles também procuram levar a
sua arte para bairros mais carentes, envolvendo as
comunidades, em especial as crianças.
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Roda de conversa realizada na PGJ trata
sobre suicídio
Como parte da programação do Setembro Amarelo, o
MPMA realizou nessa segundafeira, 20, no auditório
da Procuradoria Geral de Justiça, uma roda de
conversa sobre a prevenção ao suicídio, que teve
como convidado o psiquiatra João Arnaud, do Hospital
Universitário da Universidade Federal do Maranhão
(Huufma).
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, fez a
abertura da atividade, que contou com a participação
de membros, servidores e estagiários do Ministério
Público do Maranhão.
Na solenidade, o Coral Vozes MPMA apresentou dois
números musicais.
Para Nicolau, a atividade de ontem não foi uma
comemoração, mas sim para chamar a atenção de
todos sobre os cuidados que se deve ter com os sinais
indicadores de mudanças no comportamento dos
nossos próximos. "Enquanto estiver à frente do
MPMA, tudo farei para que as pessoas tenham uma
vida mais tranquila e mais saudável", afirmou.

SETEMBRO AMARELO A campanha Setembro
Amarelo, no Brasil, foi criada em 2015 pelo Centro de
Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de
Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. No dia
10 de setembro, ocorre o Dia Mundial de Prevenção
ao Suicídio. Originalmente, a campanha começou
pelos amigos de Mike Emme em seu funeral. O
adolescente norteamericano se suicidou aos 17 anos,
em 1994.
Números crescentes de suicídios nas últimas décadas,
sobretudo entre os mais jovens, alertam sobre a
importância de falar sobre o assunto. Segundo
estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS),
publicadas no relatório "Suicide worldwide in 2019",
por ano, mais pessoas morrem como resultado de
suicídio do que devido a malária, HIV e câncer de
mama.

Também participaram da abertura a
subprocuradorageral para Assuntos Administrativos,
Regina Costa Leite; os promotores de justiça Karla
Adriana Farias Vieira (diretora da Escola Superior do
Ministério Público do Maranhão), Carlos Henrique
Vieira (diretor da Secretaria de Planejamento e
Gestão), Glória Mafra (coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde), Cristiane
Maia Lago (coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Defesa dos Direitos Humanos) e a
servidora Daniella Salomão (chefe da Seção de Saúde
Funcional).
Em sua palestra, o psiquiatra João Arnaud discorreu
sobre os diversos pontos que ainda são tabus,
esclarecendo, com base em sua visão profissional,
aspectos relacionados às principais motivações que
levam ao suicídio. Ele também apresentou números
que demonstram a problemática.
Mais de 13 mil suicídios são registrados todos os anos
no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a
transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias.
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Governador sanciona a lei que altera
organização administrativa do MPE
O governador Flávio Dino (PSB) sancionou a Lei
Complementar 235/2021, oriunda do Projeto de Lei
Complementar 009/2021 (PLC), aprovado pela
Assembleia Legislativa do Maranhão e de iniciativa do
procurador-geral de Justiça do Estado, Eduardo Jorge
Hiluy Nicolau, que dispõe sobre organização,
atribuições e Estatuto do Ministério Público Estadual
(MPE). A proposição foi apreciada em plenário e
recebeu parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), tendo como
relator o deputado Yglésio Moyses (PROS). Após a
votação, o presidente da Assembleia, deputado
Othelino Neto (PCdoB), encaminhou a matéria para
promulgação. Com a nova lei, as funções de
coordenador dos Centros de Apoio Operacional serão
exercidas privativa e cumulativamente, ou
exclusivamente, por membro do Ministério Público,
designado pelo procuradorgeral de Justiça. O
procurador-geral Eduardo Jorge Nicolau esclarece que
os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares
da atividade finalística do Ministério Público do
Maranhão, cujo objetivo é estimular a integração e o
intercâmbio entre órgãos que atuem na mesma área
de atividade e que tenham atribuições comuns, entre
outros.
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Cidelândia: MPMA requer instalação de casa
abrigo para adolescentes em situações de
risco
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) ajuizou,
em 16 de setembro, Ação Civil Pública com pedido
de liminar contra o Município de Cidelândia (termo
judiciário de Açailândia) para garantir instalação de
casa de acolhimento, com, pelo menos, 20 vagas para
adolescentes em situações de risco.
Na ação, o titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Açailândia, Tiago Quintanilha Nogueira, requer que o
Município viabilize, em 30 dias, imóvel em condições
satisfatórias para o órgão de acolhimento, além de
recursos materiais e humanos.
Também solicita que, no mesmo prazo, sejam
garantidas implantação e manutenção de programas
educacional e profissionalizante para os jovens.
NEGLIGÊNCIA A ACP é baseada em Inquérito Civil,
que comprovou a inexistência, em Cidelândia, de
instituição para atendimento de adolescentes em
situações de risco, conforme determina o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90, de 13 de julho
de 1990).

"A negligência do Poder Público Municipal de
Cidelândia vem se arrastando por mais de uma
década, com diversas desculpas e justificativas para
não implantar a entidade de acolhimento", enfatiza
Tiago Nogueira. "Não só para os adolescentes já
acolhidos, é necessária a criação da entidade, porque
quase diariamente novos procedimentos são
instaurados para acompanhar jovens em situação de
risco".
Em caso de descumprimento, a multa diária sugerida é
de 100 salários mínimos (R$ 110 mil), cujo montante
deve ser transferido ao Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/0xETz
Rp=EpT78zL3LwmMFqXWLQTv6jcTR7CZ8PL

Segundo o promotor de justiça, os adolescentes são
abandonados por seus pais, em função de problemas
financeiros, psicológicos, psiquiátricos, físicos ou de
dependência química.
Nestes casos, o Município deve acolher os
adolescentes, atendendo-os por meio de diversas
medidas protetivas.
Uma delas é o abrigo em entidade.
Ainda de acordo com o representante do MPMA, há
casos de jovens que necessitam ser afastados
urgentemente do lar, como em situações de abandono
familiar definitivo ou temporário, afastamento por
destituição do poder familiar, devido a maus tratos por
parte dos pais ou responsáveis ou abuso sexual.
Estes adolescentes não podem ser devidamente
assistidos já que não há entidade de atendimento que
permite o acolhimento em situação de risco em
Cidelândia.
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SETEMBRO AMARELO - Roda de
conversa sobre suicídio é realizada na PGJ
André Soares

Como parte da programação do Setembro Amarelo, o
MPMA realizou nesta segunda- feira, 20, no auditório
da Procuradoria Geral de Justiça, uma roda de
conversa sobre a prevenção ao suicídio, que teve
como convidado o psiquiatra João Arnaud, do Hospital
Universitário da Universidade Federal do Maranhão
(Huufma).
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, fez a
abertura da atividade, que contou com a participação
de membros, servidores e estagiários do Ministério
Público do Maranhão.
Na solenidade, o Coral Vozes MPMA apresentou dois
números musicais.
Para Nicolau, a atividade de hoje não é uma
comemoração, mas sim para chamar a atenção de
todos sobre os cuidados que se deve ter com os sinais
indicadores de mudanças no comportamento dos
nossos próximos. "Enquanto estiver à frente do
MPMA, tudo farei para que as pessoas tenham uma
vida mais tranquila e mais saudável", afirmou.
Também participaram da abertura a
subprocuradorageral para Assuntos Administrativos,
Regina Costa Leite; os promotores de justiça Karla
Adriana Farias Vieira (diretora da Escola Superior do
Ministério Público do Maranhão), Carlos Henrique
Vieira (diretor da Secretaria de Planejamento e
Gestão), Glória Mafra (coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde), Cristiane
Maia Lago (coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Defesa dos Direitos Humanos) e a
servidora Daniella Salomão (chefe da Seção de Saúde
Funcional).

96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a
transtornos mentais.
Em primeiro lugar está a depressão, seguida do
transtorno bipolar e abuso de substâncias.
SETEMBRO AMARELO A campanha Setembro
Amarelo, no Brasil, foi criada em 2015 pelo Centro de
Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de
Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria.
No dia 10 de setembro, ocorre o Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio. Originalmente, a campanha
começou pelos amigos de Mike Emme em seu funeral.
O adolescente norte-americano se suicidou aos 17
anos, em 1994.
Números crescentes de suicídios nas últimas décadas,
sobretudo entre os mais jovens, alertam sobre a
importância de falar sobre o assunto.
Segundo estimativas da Organização Mundial da
Saúde (OMS), publicadas no relatório "Suicide
worldwide in 2019", por ano, mais pessoas morrem
como resultado de suicídio do que devido a malária,
HIV e câncer de mama.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/0xETz
Rp=EpT78zL3LwmMFqXWLQTv6jcTR7CZ8PL

Em sua palestra, o psiquiatra João Arnaud discorreu
sobre os diversos pontos que ainda são tabus,
esclarecendo, com base em sua visão profissional,
aspectos relacionados às principais motivações que
levam ao suicídio.
Ele também apresentou números que demonstram a
problemática.
Mais de 13 mil suicídios são registrados todos os anos
no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Cerca de
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Acolhimento - FORA DA PAUTA
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) ajuizou,
em 16 de setembro, Ação Civil Pública com pedido
de liminar contra o Município de Cidelândia (termo
judiciário de Açailândia) para garantir instalação de
casa de acolhimento com, pelo menos, 20 vagas para
adolescentes em situação de risco.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/0xETz
Rp=EpT78zL3LwmMFqXWLQTv6jcTR7CZ8PL
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Sancionada lei que altera organização
administrativa do MPE
O governador Flávio Dino (PSB) sancionou a Lei
Complementar 235/2021, oriunda do Projeto de Lei
Complementar 009/2021 (PLC), aprovado pela
Assembleia Legislativa do Maranhão e de iniciativa do
procurador-geral de Justiça do Estado, Eduardo Jorge
Hilluy Nicolau, que dispõe sobre organização,
atribuições e Estatuto do Ministério Público Estadual
(MPE).
A proposição foi apreciada em plenário e recebeu
parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), tendo como relator o
deputado Yglésio Moyses (PROS). Após a votação, o
presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto
(PCdoB), encaminhou a matéria para promulgação.
O PLC altera o parágrafo único do Art. 38, da Lei
Complementar 013/1991, que passa a ter seguinte
redação: "As funções de coordenador dos Centros de
Apoio Operacional serão exercidas privativa e
cumulativamente, ou exclusivamente, por membro do
Ministério Público, designado pelo procurador-geral
de Justiça.
Objetivo
Na mensagem de encaminhamento da matéria à
Assembleia, o procurador-geral Eduardo Jorge Hilluy
Nicolau esclarece que os Centros de Apoio
Operacional são órgãos auxiliares da atividade
finalística do Ministério Público do Maranhão, cujo
objetivo é estimular a integração e o intercâmbio entre
órgãos que atuem na mesma área de atividade e que
tenham atribuições comuns, entre outros.
"A proposição almeja ajustar o Ministério Público
Estadual às normas que regem os seus Centros de
Apoio Operacional para que o procurador-geral de
Justiça possa, na busca do interesse público e
observando o princípio constitucional da efetividade,
ter mais um componente para exercer plenamente a
sua gestão", justifica Eduardo Jorge Hilluy Nicolau.
Site: https://omaranhense.com/sancionada-lei-quealtera-organizacao-administrativa-do-mpe/
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CÉSAR PIRES DIZ QUE SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA DO MA É "UM
ANTRO DE ROUBALHEIRA"
Leandro de Sá

Menu
O deputado estadual César Pires (PV) usou a tribuna
da Assembleia Legislativa do Maranhão para
denunciar supostas irregularidades em obras da
Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), gerida
por Clayton Noleto, e cobrar uma investigação do
Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) no caso.
Em seu discurso publicado pelo Folha do Maranhão, o
parlamentar afirmou que a Sinfra se tornou "um antro
de roubalheira" e que o Gaeco precisa investigar a
pasta comandada por Noleto.
César Pires cobrou uma Ação do Ministério Público
após passar por diversas obras de pavimentação
executadas pela Sinfra e constatar que os serviços
estão parados ou não foram feitos.
" Mostrei a falência da estrada, os desmandos das
organizações empresariais que trabalham naquela
estrada, ou trabalharam naquela estrada. Mostrei a
precariedade das estradas nas redes sociais, mostrei
que, apesar de estar dentro de um convênio, fazer os
meios-fios, não foram feitos, mostrei também que era
para fazer o acostamento e não foi feito e agora,
visitando o município e Magalhães de Almeida, pude
observar a estrada que liga São Bernardo a
Magalhães de Almeida e confesso que, apesar do
prefeito ter perguntado ao empreiteiro o que ia fazer
nesses 24 a 25 quilômetros, ele disse que faria oito
quilômetros de recapeamento e 14 quilômetros de
tapa-buraco. Tiraram as máquinas com dois
quilômetros de recapeamento e os buracos continuam
lá, uns já restaurados que voltaram a ser buracos".
A empresa contratada é construtora Moriá que,
segundo o deputado, já abocanhou cifras milionárias
para fazer os serviços pela metade.
Pires trouxe a público outro problema: a falta de
informações no Portal da Transparência do governo do
Maranhão.

De acordo com o parlamentar do PV, os dados
cadastrados no site estão incompletos impedindo
assim o acesso à informação pública. " No Portal da
Transparência diz assim: melhoramento e
conservação das rodovias de Santa Quitéria. A gente
procura no portal onde é que estão essas rodovias. Lá
na frente, encontrei também já agora, no dia 04 de
agosto de 2021, 792 rodovias da Regional de Santa
Quitéria, mas não diz onde estão essas rodovias e o
que é feito naquela rodovia, como tapa-buraco ou
alguma coisa. Está aqui o Portal da Transparência.
Que condene o portal, mas não me condene! Está
aqui a principal que diz que, no dia 20 de dezembro de
2019, Processo de Medição 018/13, conservação do
trecho São Bernardo a Pirangi, valor R$ 821.310,86.
Aqui diz também conservação de São Bernardo para
Magalhães de Almeida, R$ 838.599,00, de 2019, mas
estão lá os buracos. Mais na frente, Moriá de novo,
uma gigante, uma empresa gigante, que trabalha 15
dias e some."
Em outro trecho do discurso, César Pires revelou que
nas obras não existem placas com as informações
sobre valores e o serviço executado. Além disso
garantiu que a empresa Moriá trabalha 15 dias e
some.
" Esse aqui é mais caro, conservação do trecho Buriti
de Inácia Vaz a Duque Bacelar, R$2.693.810,90. O
que é mais importante, de Pirangi a São Bernardo, e
depois tem os valores dessas outras, mas não dizem
para nós o que era para ser feito, tapar buraco, porque
as placas não existem, a empresa trabalha 15 dias e
depois some. É um antro de roubalheira aquela Sinfra,
e o que é pior? As medições, segundo informações
que me chegam e que deveriam ser apuradas pelo
Ministério Público, pelo Gaeco".
E completa: " Tão zeloso esse Gaeco quando é com
prefeitura nanica, quando é com prefeitos pequenos, e
aí se arvora ao direito de massacrar essas prefeituras
pequenas. Senhores, é muito dinheiro, 10 milhões e
tanto essa Moriá, eu passo lá constantemente, mas
não vejo esses serviços sendo feitos, os
detalhamentos, as placas dizendo que serão feitos não
existem, e há suspeição de que as medições são
fantasias, de que se faz 10, bota 15 se cobra 15?.
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Ao finalizar o seu discurso, o deputado cobrou uma
investigação e criticou a atuação do Gaeco perante a
essas supostas irregularidades. " Se tivesse um
Ministério Público um pouquinho mais zeloso, com
certeza, estaria embargando essas licitações, estaria,
na verdade, o Gaeco investigando o que está
acontecendo ali. É preciso que o Ministério Público
investigue a Sinfra, que o Gaeco investigue a Sinfra,
que o Tribunal de Contas investigue a Sinfra, o que
está acontecendo."
Fonte: Neto Ferreira
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
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MPMA realiza conversa sobre grafite em
projeto de reeducação ambiental
Reginaldo Rodrigues

Aconteceu na manhã desta segunda-feira, 20, no
Parque do Bom Menino, Centro de São Luís, a
segunda rodada de escuta ativa do Programa de
Reeducação Ambiental com Formação em Educação
Ambiental do Ministério Público do Estado do
Maranhão. O tema discutido nesse segundo encontro
foi, novamente, o grafite na paisagem urbana.
A escuta ativa é a segunda etapa da fase de
preparação do Programa e busca dialogar com
instituições e organizações da sociedade civil
relacionadas com o tema. Dessa vez, além de Ronald
Rabelo, que esteve na primeira escuta, participaram
os grafiteiros André Alóu, Reilde, Ricardo Kdim e
Jorge Jig.
Também estiveram presentes a diretora da Escola
Superior do Ministério Público (ESMP), Karla Adriana
Holanda Farias Vieira; o promotor de justiça de Meio
Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São
Luís Cláudio Rebêlo Correia Alencar; o representante
da Secretaria de Estado da Educação, Luís Câmara
Pedroza; a professora Bárbara Prado, do curso de
Arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA) e a equipe da ESMP.
Além dos aspectos já abordados na primeira escuta
ativa, como as formas de organização do movimento e
de entrada no grafite e sobre a relação de grafiteiros e
pichadores no espaço urbano, os participantes
discutiram temas como a importância de intercâmbio
com artistas de outros estados e os locais onde são
feitos os grafites. De acordo com os grafiteiros, além
de buscar espaços de grande visibilidade, eles
também procuram levar a sua arte para bairros mais
carentes, envolvendo as comunidades, em especial as
crianças.

representatividades dos grupos. O grupo também
deverá mapear a presença feminina no grafite.
Por fim, foi proposta a realização de exposições no
Centro Cultural do Ministério Público sobre o grafite.
Foram discutidas as propostas de uma exposição
fotográfica das obras de grafite existentes na cidade e
outra na qual o grafite será apresentado em telas e
outros suportes.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Programa de Reeducação Ambiental com Formação
em Educação Ambiental é uma iniciativa do Ministério
Público do Maranhão, por meio da Escola Superior do
Ministério Público e das Promotorias de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e
Urbanismo de São Luís.
O objetivo do Programa é ampliar os processos de
ressocialização por meio de formação para os
infratores, buscando mudar hábitos e práticas quanto à
utilização dos recursos naturais. Entre os temas a
serem abordados nos cursos estão conceitos básicos
sobre meio ambiente, legislação, cidadania,
comprometimento e responsabilidade ambiental.
Entre os parceiros da iniciativa estão as Secretarias de
Estado da Educação, e Meio Ambiente, Universidade
Estadual do Maranhão, Conselho Estadual de
Educação e Fórum de Educação Ambiental do
Maranhão.
Informação : Ministério Público do Maranhão
Site:
http://www.reginaldocazumba.com.br/2021/09/mpmarealiza-conversa-sobre-grafite-em.html

Eles também falaram sobre a importância da
autonomia na organização dos grupos, mas
ressaltaram a importância de que o Poder Público
esteja aberto a apoiar os projetos desenvolvidos.
Do encontro foram definidos quatro encaminhamentos.
Um deles é a realização de um seminário virtual no
qual os artistas poderão apresentar trabalhos e falar
sobre estilos e experiências. Outro ponto é a
realização de um mapeamento das
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