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Encerrado seminário virtual sobre
governança
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Agradecendo as autoridades que participaram da
organização e todos os espectadores dos painéis
apresentados, o procurador-geral de justiça do
Ministério Público do Maranhão, Eduardo Nico-lau,
encerrou, na manhã desta sexta-feira, 24, o seminário
virtual "Governança, transparência e controles internos
municipais". O encontro foi promovido pelo Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) em parceria
com os Ministérios Públicos do Maranhão e de Santa
Catarina.Toda a programação foi transmitida pelo
canal da Escola Superior do MPMA (ESMP) no
YouTube.

" A g r a d e ç o  a  t o d o s  q u e  a c o m p a n h a r a m
presencialmente e pela rede mundial de computadores
o seminário apresentado. Agradeço ainda ao Conselho
Nacional do Ministério Público pela realização desta
atividade tão importante para os Ministérios Públicos
do Maranhão e de Santa Catarina. O Ministério
Público é uma instituição que preza pela seriedade e
pela aplicação correta dos recursos públicos", declarou
o chefe do MPMA.

Palavras de agradecimento também foram ditas pelo
procurador-geral do MPSC,

Fernando Comin. "Quero reconhecer o cuidado dos
envolvidos nesse grande evento. Nesses dois dias de
intensa programação, mostramos o quanto podemos
fazer pela administração pública brasileira, pelos
gestores do nosso país e pelos nossos colegas",
declarou.

O conselheiro do CNMP, Silvio Amorim, ressaltou a
importância do trabalho em parceria e da união de
esforços para o fortalecimento da insti-

tuição e conquista dos melhores resultados. "O
Ministério Público faz parte do sistema do Estado
brasileiro e precisa conversar com outros órgãos. É
uma instituição que trabalha diuturnamente e possui
práticas positivas que precisam ser difundidas e
propagadas", comentou.

0 secretário-geral do CNMP, Jaime de Cássio
Miranda, agradeceu a realização do encontro em
nome do Conselho, e entregou uma

placa, contendo uma homenagem ao chefe do MPMA
por ter sediado e ajudado a organizar o webinário. "O

reconhecimento, o respeito e a gratidão da Comissão
de Controle Administrativo Financeiro ao procurador-
geral de justiça do Ministério Público do Maranhão,
Eduardo Nicolau, pela cordialidade e profissionalismo
demonstrado ao Conselho", afirmou, revelando o
agradecimento contido na placa.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

26-e-27-09-2021/
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Programação da IX Semana da Pessoa com
Deficiência continua nas escolas da rede

estadual
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Blog do Neto Weba

Em continuidade às ações da IX Semana da Pessoa
com Deficiência, que tem como tema "Ressignificando
o Direito de Aprender: Pessoa com Deficiência, Sujeito
Motriz da Mudança", as escolas da rede estadual de
ensino realizam, até a próxima terça-feira (28),
atividades com o objetivo de promover debates,
diálogos e reflexões acerca da qualidade do
atendimento ao estudante com deficiência.

A Semana da Pessoa com Deficiência é organizada
pela Supervisão de Modalidades e Diversidades
Educacionais (SUPMODE) da Seduc, em parceria com
os Centros e Núcleo Especializados da Educação
Especial da rede estadual de ensino, reunindo
ges to res ,  p ro fessores ,  segmentos  soc ia is ,
representante do Ministér io Públ ico ,  pa is ,
estudantes,  técnicos e demais prof issionais
distribuídos nas Unidades Regionais de Educação do
Maranhão.

"A proposta é chamar a atenção da comunidade
escolar e da sociedade como um todo, para a
importância do fortalecimento das políticas públicas
para a pessoa com deficiência. Também, com a ideia
de desmitificar a perspectiva assistencialista que ainda
existe, muito forte no atendimento à pessoa com
deficiência. Nessa semana, tivemos várias atividades.
A ideia do Governo do Estado dentro da política do
Escola Digna é não deixar nenhum estudante para
atrás, e essa semana deixa claro que essa política é
uma política de prioridade. O secretário Felipe
Camarão juntamente com a secretária adjunta Nádya
Dutra têm nos encorajado muito no avanço dessa
pauta, porque entendem que é essencial para que
esses alunos se desenvolvam", explicou o Supervisor
de Modalidades e Diversidades Educacionais, da
Seduc, Jocenilson Costa, fala sobre o assunto.

Na quinta-feira (23), o Centro de Ensino Manoel
Beckman, escola da rede estadual de ensino, no bairro
Bequimão, recebeu equipes dos Centros de Educação
Especial Padre João Mohana e Maria Helena Antipoff
que produziram a 'Mostra de Materiais de Baixa
Tecnologia Assistiva Aplicados a Estudantes com
Deficiência'.

"Nós trouxemos a proposta de fazer atividades
práticas envolvendo estudantes com e sem deficiência
em que eles pudessem observar, na prática,
atividades desenvolvidas com os estudantes com
deficiência intelectual e autismo. Muitos dos
estudantes do ensino regular sentiram a dificuldade,
porque eles perceberam como esse estudante com
deficiência vivenciam essas atividades. Então foi um
momento enriquecedor", disse Luciana de Carvalho
Santos, Gestora do CEE Padre João Mohana.

Durante todo o dia a comunidade escolar do Ensino
Regular teve a oportunidade de vivenciar as atividades
desenvolvidas pelos Centros de Educação Especial.
Na mostra, os estudantes tiveram acesso a jogos
diferenciados construídos por professores e técnicos
da educação especial, onde são trabalhadas as
questões sensoriais, como habilidades de atenção,
percepção, sensibilidade, coordenação motora dos
alunos com deficiência, além de trabalharem
conteúdos necessários aplicados para desenvolver a
autonomia de uma pessoa com deficiência.

"Eu achei muito interessante porque a gente aprimora
os nossos conhecimentos e as pessoas que têm
dificuldade intelectual aprendem mais. As pessoas que
têm deficiência e os que não têm deficiência nenhuma
podem ajudar os que têm dificuldade no sentir, no
ouvir, no falar. É isso que eu acho", disse Vanessa de
Sousa Pinheiro, estudante do Manoel Beckman que
tem deficiência intelectual.

"Uma experiência muito interessante, porque a gente
colocou a venda e se colocou no lugar das pessoas
cegas. E sempre me perguntei como essas pessoas
cegas fazem para andar, para realizar suas atividades.
E hoje eu descobri que através do toque eles vão
tocando, vão sentindo, se localizando. É uma
experiência incrível", disse Gabriel Araújo, aluno do
CE Manoel Beckman.

Entre as ações da IX Semana da Pessoa com
Deficiência, que começou no dia 21 (terça-feira), foi
realizada uma palestra magna com a professora Maria
Teresa Mantoan, Pedagoga, Doutora na área de
educação, e uma das maiores especialistas em
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Educação Especial e Inclusão Escolar do país.
Atualmente, ela é coordenadora do Laboratório de
Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença (Leped) e
membro da Ordem Nacional do Mérito Educacional,
pelos relevantes serviços prestados à educação
brasileira. A palestra da teve como tema: Base
Nac iona l  Cur r i cu la r  Comum e  D i re i tos  de
Aprendizagens do estudante com deficiência.

Também foram realizados lançamentos de livros de
professores do Centro de Apoio à Pessoas com
Surdez (CAS), entre tantas outras ações que possam
contribuir para a fortalecer a visibilidade das pessoas
com deficiência.

"Oficina Meu Eu"

Estudantes com deficiência, do CE Maria José Aragão,
part ic ipam de of ic ina "Meu Eu" e produzem
autorretratos que traduzem a visão de si mesmos

O CE Maria José Aragão, que tem um total de 30
estudantes com deficiência, sendo uma das escolas
da rede maior com número de estudantes inclusos,
promoveu uma oficina de pintura intitulada "Meu Eu",
onde os alunos com diferentes deficiências foram
convidados a se olharem no espelho para e traduzirem
na tela a visão que têm de si próprios. O resultado
foram autorretratos cheios de sentimentos e que
convidam a reflexões.

O estudante João Victor Corrêa Nascimento, 17 anos,
é autista. No desafio de mostrar o seu interior, deixou
fluir os sentimentos e produziu um retrato que, para
ele, traduz momentos da sua vida, da sua rotina. "Sou
eu nos meus momentos de raiva e sou nos meus
momentos de calma. A arte me acalma, às vezes",
disse João concentrado no seu desenho.

"Aqui, no espaço da escola, tem os professores que
explicam bem as disciplinas, são bem legais, temos a
interação com os ouvintes, às vezes eles me
perguntam alguns sinais, chamam o intérprete para
aprender, têm curiosidade em aprender os sinais,
então tem uma interação e nós vamos nos ajudando
com essa interação. Na escola eu me sinto aceito,
incluído", disse Guilherme Henrick Barbosa Dias, 17
anos, da 3ª série do Ensino Médio.

"Essa oficina ela propõe, primeiro: uma autoanálise,
um autoconhecimento, a identificação deles a partir
deles, quem são eles, qual o olhar que eles têm sobre
eles mesmos e a partir daí eles produziram nas telas o
"Meu Eu". A ideia foi pintar os invisíveis, porque a
maioria deles fica invisível na sociedade, as pessoas
não percebem, e quando percebem não estão
preocupadas com eles. O que a gente deseja é que a
sociedade perceba essas pessoas, identifiquem, tenha

empatia", destacou Wilson Chagas, gestor geral da
escola.

Educação Inclusiva

Hoje a rede estadual de ensino do Maranhão atende a
1.419 estudantes com os mais diversos tipos de
deficiência no Ensino Regular. Esses estudantes estão
distribuídos em 818 turmas, de 280 escolas de Ensino
Regular. A rede oferta ainda 115 Salas de Recursos
Multifuncionais. Além do Ensino Regular, atende a
mais 822 estudantes na Educação Especializada .

Site:

https://www.netoweba.com.br/2021/09/programacao-da-

ix-semana-da-pessoa-com.html
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Policiais militares são investigados por abuso
de autoridade em Caxias
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Policiais militares são alvos de investigação por abuso
de autoridade em Povoado da cidade de Caxias.

O inquérito foi instaurado pelo promotor de Justiça
Tharles Cunha Rodrigues Alves, t i tular da 4ª
Promotoria de Justiça de Caxias.

Segundo as informações, a apuração preliminar iniciou
a partir da abertura da Notícia de Fato nº 2625-
254/2020, motivada pelo OFÍCIO 238/2020-3DP que
trata sobre possível abuso de autoridade praticado por
policiais militares no povoado Nazaré do Bruno.

Os investigados teriam praticado crimes em função do
ofício.

Após o esgotamento do prazo da NF, o promotor
determinou a conversão em Inquérito Civil para
prosseguir nas investigações e coleta de provas,
inclusive tendo em vista a necessidade de outras
diligências.

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

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/09/policiais-
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Leitor denuncia veículo do Ministério
Público de Timon
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Elias Lacerda

Um leitor do eliaslacerda.com flagrou ( veja na foto
acima ) e denunciou as condições de uso de um dos
veículos do Ministério Público de Timon.

O carro, uma Palio Weekend, está com sua placa
danificada e de difícil leitura para identificação.

O leitor, que pediu para não ter seu nome revelado,
conta que o veículo nessas condições está transitando
em Timon e até Teresina em condições irregulares, o
que não é recomendado a um órgão de reputação
como o Ministério Público, responsável por ser uma
instituição fiscal da Lei. "Se essa placa for flagrada
num radar, não tem como afirmar qual placa seria,
pois geraria dúvida quanto as letras", observou o leitor.

Para o eliaslacerda.com, o denunciante enviou até o
que determina o código de trânsito que estabelece
regras para esta infração. Confira o que diz a Lei:

Art. 230. Conduzir o veículo:

VI - com qualquer uma das placas de identificação
sem condições de legibilidade e visibilidade:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Site: https://eliaslacerda.com/destaques/leitor-denuncia-

veiculo-do-ministerio-publico-de-timon/
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Câmara de Vereadores de Imperatriz é alvo
de novo Procedimento Administrativo do

Ministério Público
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O Ministério Público do Maranhão representado pelo
promotor

Sandro Bíscaro da 1ª Promotoria de Justiça
Especial izada da Comarca de

Imperatriz , voltou a abrir mais um Processo
Administrativo ( nº 009171-253/2021 )

com o objetivo de acompanhar o bojo do procedimento
administrativo 000605-253/2020,

que detectou irregularidades na contratação de
servidores comissionados, resultado

no Compromisso de Ajustamento de Conduta de n°
004/2021.

O Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre
a atual

legislatura presidida pelo vereador Alberto Sousa após
constatar uma série de

possíveis irregularidades na contratação de cargos
comissionados na câmara. De

acordo com o MP, os comissionados ( 227 ao todo),
superariam os efetivos (apenas

29) em quantidades significativas.

Conheça as principais regras do TAC celebrado entre
as duas

personagens desse imbróglio:

Site: http://www.holdenarruda.com.br/2021/09/camara-

de-vereadores-de-imperatriz-e.html
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Acusado de matar publicitário Diogo Costa
será julgado nesta quarta-feira, em São Luís
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SÃO LUÍS - Será realizado nesta quarta-feira (29), no
Fórum Des. Sarney Costa, em São Luís, o julgamento
de Raimundo Claúdio Diniz, conhecido como Vando
ou Louro, acusado de matar o publicitário Diogo
Adriano Costa Campos, no dia 16 de junho de 2020,
por volta das 11h30, na Lagoa da Jansen, no bairro
Ponta d'Areia.

Relembre: Publicitário é assassinado a tiros na Lagoa
da Jansen, em São Luís

A sessão começa às 8h30 e será presidida pelo juiz
titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, José Ribamar
Goulart Heluy Júnior. O acusado continua preso pelo
crime. Ele também já foi julgado e condenado a 12
anos e 6 meses de reclusão, em junho de 2021, por
roubo e receptação do veículo que o réu usava no dia
do assassinato do publicitário . Raimundo Cláudio
Diniz foi denunciado pelo Ministério Público do
Maranhão (MP-MA) pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil e mediante
recurso que reduziu a possibilidade de defesa da
vítima.

O crime

De acordo com a denúncia, o acusado matou o
publicitário com um disparo de arma de fogo.
Conforme depoimento de uma testemunha que
conhece o réu há mais de 10 anos, ele trabalhava
como técnico radiologista e depois como motorista.
Consta na sentença de pronúncia que o interrogatório
do acusado perante o juiz não fora realizado porque
ele se reservou a fazer uso ao direito de permanecer
em silêncio, mas que ele já havia, perante as
autoridades policiais, confessado a prática do crime.

Na Delegacia de Polícia, o interrogado disse que
estava dirigindo e outros dois homens conhecidos
como Gordo e Koreano estavam no banco de trás; que
ao trafegar por uma rua próximo à Lagoa da Jansen
observou um automóvel branco saindo de uma vez da
garagem de um prédio e que o acusado desviou o
veículo que conduzia, para não bater e continuou
seguindo e quando já estava para entrar na avenida
da Lagoa foi trancado pelo carro da vítima. Disse,
ainda, que ao ser ofendido pelo publicitário pegou o
revólver calibre 38, que estava com Gordo, e efetuou
um disparo contra a vítima, retirando-se do retirou do
local e segui para o apartamento onde morava.

Na decisão de pronúncia, do dia 26 de maio de 2021,
o juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior, negou a
acusado o benefício de aguardar o julgamento em
liberdade por estarem presentes os requisitos
autorizadores da prisão cautelar dele, para garantia da
ordem pública, "tendo em vista a provável reiteração
delitiva, pois, a prática deste crime culminou de uma
sequência de práticas delituosas", consta na sentença.

Outro crime

Além disso, em pesquisa ao sistema de consulta
processual do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-
MA) consta outra ação penal, na 2ª Vara Criminal de
São Luís (processo nº 6365-19.2020.8.10.0001),
contra Raimundo Cláudio Diniz, pelos crimes de
receptação e roubo, praticados, por volta das 15h30
do dia 13 de junho de 2020, contra um motorista de
aplicativo, na avenida Litorânea, também na capital
maranhense. Ele já foi julgado e condenado a 12 anos
e 6 meses de reclusão por esses crimes.

Consta nesse processo da 2ª Vara Criminal que o
acusado e o seu comparsa conhecido como Koreano
assaltaram o motorista de aplicativo e levaram o carro
e um aparelho celular. Com o veículo roubado (Fiat
Argo vermelho), eles iriam praticar outros assaltos,
quando ocorreu a discussão de trânsito, na Lagoa da
Jansen, com o publicitário Diogo Adriano Costa
Campos, tendo Raimundo Cláudio Diniz efetuado um
disparo de revólver calibre 38, matando o publicitário.
Segundo consta nos autos, o réu teria vendido, no
interior do estado, o automóvel usado no assassinato.

Site: https://imirante.com/sao-

luis/noticias/2021/09/27/acusado-de-matar-publicitario-

diogo-costa-sera-julgado-nesta-quarta-feira-em-sao-

luis.shtml
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Encerrado seminário virtual sobre
governança
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Agradecendo as autoridades que participaram da
organização e todos os espectadores dos painéis
apresentados, o procurador-geral de justiça do
Ministério Público do Maranhão, Eduardo Nico-lau,
encerrou, na manhã desta sexta-feira, 24, o seminário
virtual "Governança, transparência e controles internos
municipais". O encontro foi promovido pelo Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) em parceria
com os Ministérios Públicos do Maranhão e de Santa
Catarina.Toda a programação foi transmitida pelo
canal da Escola Superior do MPMA (ESMP) no
YouTube.

" A g r a d e ç o  a  t o d o s  q u e  a c o m p a n h a r a m
presencialmente e pela rede mundial de computadores
o seminário apresentado. Agradeço ainda ao Conselho
Nacional do Ministério Público pela realização desta
atividade tão importante para os Ministérios Públicos
do Maranhão e de Santa Catarina. O Ministério
Público é uma instituição que preza pela seriedade e
pela aplicação correta dos recursos públicos", declarou
o chefe do MPMA.

Palavras de agradecimento também foram ditas pelo
procurador-geral do MPSC,

Fernando Comin. "Quero reconhecer o cuidado dos
envolvidos nesse grande evento. Nesses dois dias de
intensa programação, mostramos o quanto podemos
fazer pela administração pública brasileira, pelos
gestores do nosso país e pelos nossos colegas",
declarou.

O conselheiro do CNMP, Silvio Amorim, ressaltou a
importância do trabalho em parceria e da união de
esforços para o fortalecimento da insti-

tuição e conquista dos melhores resultados. "O
Ministério Público faz parte do sistema do Estado
brasileiro e precisa conversar com outros órgãos. É
uma instituição que trabalha diuturnamente e possui
práticas positivas que precisam ser difundidas e
propagadas", comentou.

0 secretário-geral do CNMP, Jaime de Cássio
Miranda, agradeceu a realização do encontro em
nome do Conselho, e entregou uma

placa, contendo uma homenagem ao chefe do MPMA
por ter sediado e ajudado a organizar o webinário. "O

reconhecimento, o respeito e a gratidão da Comissão
de Controle Administrativo Financeiro ao procurador-
geral de justiça do Ministério Público do Maranhão,
Eduardo Nicolau, pela cordialidade e profissionalismo
demonstrado ao Conselho", afirmou, revelando o
agradecimento contido na placa.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

26-e-27-09-2021/
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Setembro amarelo: quem ama cuida (Artigo)
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LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO

N e s t e  b r e v e  e s p a ç o  p r e t e n d o  d e  f o r m a
despretensiosa, mas com um olhar humano, abordar e
refletir sobre um fenômeno global que tem sido objeto
de preocupação e cada vez mais frequente no nosso
cotidiano, a prática do suicídio.

O suicídio é um grave problema de saúde pública
mundial, constituindo-se em uma das preocupações
mais sérias dos tempos contemporâneos, agravada
ainda mais pela crise pandêmica do coronavírus.
Historicamente está presente de forma velada na
sociedade e é visto como certo tabu, preconceito e
muita indiferença.

Estudos apontam que em todo mundo, 450 milhões de
pessoas são afetadas por transtornos mentais. Os
problemas de saúde mental ocupam posição de
destaque no ranking como uma das principais causas
de doença incapacitante, sendo que o suicídio
representa a triste estatística com aproximadamente 3
mil ocorrências por dia, ou seja, segundo a OMS a
cada 40 minutos uma pessoa tira a própria vida,
consistindo-se na segunda principal causa de morte
entre jovens com idade entre 15 e 29 anos.

O dia 10 de setembro foi instituído pela Associação
Internacional para a Prevenção do Suicídio (IASP) e
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o dia
mundial de prevenção a essa doença. Tive a
curiosidade de pesquisar sobre o tema e saber o
porquê de setembro amarelo. A data faz alusão à
morte de um jovem norte-americano Mike Emme que
cometeu o ato extremo do suicídio em 1984, aos 17
anos de idade, sem que a família desconfiasse que
apresentava graves problemas psicológicos ou tivesse
propensão a tirar a própria vida.

Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um
automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Em
consequência deste triste episódio no dia do velório,
seus pais e amigos decidiram distribuir cartões com
fitas amarelas com mensagens de apoio para pessoas
que pudessem estar enfrentando problemas
emocionais "se precisar, peça ajuda". Embora saiba
que este foi o motivo que inspirou a criação desta
data, faço aqui alusão do sinal amarelo ao semáforo
do trânsito, servindo a cor como símbolo de
advertência, atenção e cuidado, para que estejamos
alerta com esse problema de saúde pública relevante
que atinge a todas as camadas sociais e econômicas.
O Brasil, desde 2015, através da Associação Brasileira

de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina
passou a adotar esta data e realizar anualmente no
mês de setembro campanhas de conscientização
escolhendo o laço da cor amarela, como símbolo da
luta contra o suicídio, incentivando as pessoas a
romperem o silêncio e conversarem sobre o assunto.

Todos os anos nesse período, instituições, sociedade
civil, escolas e entidades públicas e privadas
desenvolvem ações e ampla mobilização social com o
objetivo de conscientizar e refletir sobre esse assunto
relevante que tem tirado precocemente a vida de
milhares de pessoas e é hoje considerado a segunda
maior causa de mortes no mundo.

Quando Procurador Geral de Justiça (gestão 2016-
2020) chegou às minhas mãos um diagnóstico
alarmante sobre um aumento significativo do índice de
pessoas com doenças emocionais e quadros de
ansiedade e depressão no âmbito do Ministério
Público. Para minimizar esse grave problema
investimos muito forte para fortalecer o setor de saúde
funcional, lançando um arrojado Programa de
Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), abrindo um
canal de escuta e acolhimento, com interiorização das
ações, realização e acompanhamentos preventivos
periódicos de todo o corpo funcional.

Através desse programa, cuidamos do bem-estar de
nosso maior patrimônio, o capital humano, iniciando
visitações nos setores e proporcionando a ida de
profissionais às comarcas do interior. Sempre na
abertura dos eventos, era oferecido um café da manhã
e exibido um vídeo com a mensagem do PGJ, seguido
da apresentação do PQVT e orientação quanto aos
serviços ofertados pelo setor de saúde funcional,
dentre eles, palestras, rodas de conversas, atividades
laborais, reflexologia, meditação, alongamento,
vacinação, atividades com fisioterapeutas, atividades
de enfermagem com aferição de pressão arterial e
testes de glicemia, hepatite, sífilis, HIV dentre outros.

Ainda reforçando nosso compromisso coma
valorização do ser humano e prevenção de doenças,
num período extremamente adverso marcado por uma
pandemia e crise financeira sem precedente, criamos
através da LC n.° 202/2017 o Plano de Assistência
Médico Social para todos os membros e servidores,
estendendo tal benefício ineditamente aos colegas
aposentados para fazer f rente às despesas
decorrentes da prevenção a tratamento de doenças,
gastos com plano de saúde, consultas médicas e
aquisição de medicamentos. Ao editar o Ato Normativo
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fizemos constar a obrigatoriedade e exigência de
anualmente no mês que antecede o aniversário do
servidor este comparecer ao setor para avaliação
médica e lançamento da ficha de avaliação de exames
no sistema GESP. No campo institucional, todos os
anos o Ministério Público, através do Centro de
Apoio Operacional de Direitos Humanos em parceria
com o Fórum Estadual de prevenção da automutilação
e ao suicíd io e uma centena de ent idades
desenvolvem campanhas de mobilização social.
Quando PGJ apoiamos a criação da "Rede do Bem:
estamos aqui para ajudar", participando ativamente de
vários eventos e caminhadas debatendo de forma
transparente e responsável o problema do suicídio
com uma vasta programação cultural que culminou
com o encerramento na Praça Nauro Machado com
presença de autoridades, profissionais de saúde,
estudantes, professores e sociedade civil.

Esta semana, mais precisamente segunda-feira
(21.09), como titular da Promotoria de Justiça da
Infância e da Juventude participamos de uma roda de
conversa promovida pelo Centro Integrado de Justiça
Juvenil através do Centro Socioeducativo de
Atendimento Inicial (CSAI), onde mais uma vez
tivemos a oportunidade e felicidade de ouvir o
psiquiatra Dr. Ruy Palhano, uma das maiores
autoridades e referências nesta especialidade médica
o qual fez uma importante abordagem sobre os
transtornos mentais disfuncionais como ansiedades,
fobias, estresse, depressão e muitos outros que levam
as pessoas a praticarem o suicídio, expressão máxima
da enfermidade mental.

Recentemente ouvi outra palestra auto-motivacional
proferida pelo ex-PGJ do Estado do Pernambuco Dr.
Francisco Dirceu Barros, onde afirmara: "Depressão é
excesso de passado; Ansiedade, excesso de futuro.
Precisamos viver hoje com qualidade de vida". Nesses
tempos de pós modernidade, na correria do dia a dia,
vivemos negligenciando com nossos comportamentos
o que inter fere na nossa v ida,  nos nossos
pensamentos e emoções. Precisamos continuamente
fazer uma escuta verdadeira ao nosso interior,
evitando absorção de sentimentos ruins e buscar o
equilíbrio do nosso ser nas dimensões físico, mental,
emocional e espiritual. Precisamos colocar em prática
a sabedoria de H. Maturana que nos adverte "Nós,
seres humanos, fazemos o mundo que vivemos em
nosso viver". Viva a vida! Quem ama cuida!

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.483.orig.pdf
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