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Morte de quebradeira de coco e seu filho
leva equipe da Sedihpop a povoado de

Penalva
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Em decorrência da morte da quebradeira de coco
Maria Corrêa e de seu filho Júnior Corrêa, na última
sexta-feira (12), o Governo do Maranhão, através da
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e
Participação Popular (Sedihpop), por meio da equipe
técnica da Comissão Estadual de Prevenção à
Violência no Campo e na Cidade (Coecv) e da
Secretaria Adjunta da Pessoa com Deficiência, esteve,
no sábado (13), na cidade de Penalva, para levantar
informações sobre o caso e prestar solidariedade e
apoio às famílias.

O secretário dos Direitos Humanos e Participação
Popular, Chico Gonçalves, que planejou a atividade e
designou a equipe para ir ao local, falou sobre o
trabalho realizado.

"Ficamos sabendo na sexta o que aconteceu e
começamos a buscar informações junto aos
movimentos de quebradeiras de coco e quilombola.

Haviam muitas informações desencontradas, mas que
nos revelaram dados graves como a existência de
conflitos socioambientais e a existência de pessoa
com deficiência entre às vítimas. Deste modo, para um
trabalho de atuação célere, depois das primeiras
comunicações que fizemos ao Ministério Público, à
Delegacia e à Ouvidoria Agrária da Segurança
Pública, mandamos uma equipe para apuração
qualitativa dos fatos, que deve ampliar nos próximos
dias as nossas articulações. Ademais, eu lamento as
perdas e me solidarizo com a comunidade e com
amigos e familiares das vítimas", comentou o
secretário.

A equipe da Sedihpop conversou com a presidente da
Associação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas do Maranhão (Aconeruq), Nice Aires, que
relatou a existência de crimes ambientais na região,
que tem ameaçado o modo de vida e a sobrevivência
dos moradores de diversas comunidades quilombolas
de Penalva, entre elas: Boa Vontade, Boa Esperança,
Centro do Meio 2, Jaraguai, Centro do Meio 1 e Gapó.

As comunidades que ocupam o território de forma
tradicional e constituem o território Enseada da Mata e
que, atualmente, aguardam regularização fundiária do

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) e Certificação Quilombola da Fundação
Palmares. Segundo a presidente da Aconeruq, mais
de 3.500 famílias estão no território e sobrevivem da
pesca e da cadeia do coco babaçu, atividades que
estão comprometidas pelo desmatamento  e
instalação de cercas elétr icas nos campos.

As pessoas ouvidas destacaram que a quebradeira de
coco e o filho morreram trabalhando, condição que os
faz pensar que poderia ser qualquer um dos
moradores que trabalham com esta atividade.
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Governo realiza campanha contra
feminicídio, na Feirinha São Luís
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Conscientizar, mobilizar e chamar a atenção de
mulheres e homens sobre o feminicídio e outras
formas de violência contra a mulher. Com esse foco, a
V Semana de Combate ao Feminicídio realizou mais
uma etapa da agenda de programação, com
panfletagem e orientações na Feirinha São Luís.

A ação do Governo do Maranhão, realizada pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública
(SSPMA), por meio da Casa da Mulher Brasileira,
Delegacia da Mulher e Departamento de Combate ao
Feminicídio, ocorreu no domingo (14), às 10h, com
presença de delegadas e representantes de órgãos de
acolhimento à mulher vítima de violência. No espaço
da feirinha foram distribuídos os panfletos e o público
recebeu orientações sobre as formas de violência e
mudanças de atitude.

A coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Susan
Lucena, pontuou a necessidade de mudança na forma
de agir e pensar, com relação aos direitos das
mulheres. "Precisamos parar de naturalizar inúmeras
situações, de hipersexualizar o corpo da mulher e
achar que a mulher não tem direito ao seu corpo.
Achar que, por causa de uma roupa, isso daria o
direito de que ela seja importunada sexualmente,
estuprada", apontou.

A coordenada ressaltou que o feminicídio é decorrente
da violência familiar, do menosprezo e discriminação à
condição de mulher. "Por essas atitudes, mulheres
perdem a vida todos os dias. Queremos viver em paz,
com nossas famílias, junto com os homens e, por isso,
estamos aqui hoje, dizendo que não aceitamos o
feminicídio e nem uma forma de violência contra a
mulher", enfatizou Susan Lucena.

A campanha nasceu do inconformismo em aceitar
essa violência e querer fazer com que essa realidade
seja mudada, explicou a Delegada da Mulher, Kazumi
Tanaka.

"Conseguimos várias adesões e uma grande
abrangência com a campanha e vimos a necessidade
de ter um momento no ano, para uma ação mais
intensificada.

O foco é chamar a atenção da população, em vários
espaços públicos, agora, na Feirinha São Luís, e
conscientizar que a mudança depende da ação de

todos: do poder público e da sociedade. É necessário
o engajamento e estratégias diferenciadas para
alcançar todas as pessoas que precisam dessa
informação", frisou.

O motorista José de Ribamar Costa participou do
evento e disse que a violência contra a mulher está
desenfreada nos dias atuais. "Infelizmente, muitas
vezes, vem de família.

Movimentos como este ajudam a mudar um pouco
essa concepção e somar para que se tenha a
mudança de comportamento, para que não haja essa
violência.

Um passo fundamental é que tenha a conscientização
na família, na escola e, também, em ações como esta
aqui. Todos os esforços são bem-vindos", reiterou.
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EM COROATÁ, CONTRATAÇÕES DE
AMBULÂNCIAS SÃO INVESTIGADAS

PELO MP
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Leandro de Sá

Menu

Possíveis irregularidades na licitação de contratação
do serviço de ambulâncias em Coroatá, são alvos de
um inquérito civil que vai apurar as irregularidades
apontadas por meio da a Notícia de Fato nº 000716-
509/2019.

Para acompanhar o caso, a instituição nomeou o
técnico ministerial Paulo Henrique Santos Ramos, que
irá promover diligências investigatórias visando a
apuração dos fatos para instauração de uma ação
civil pública, que tem como objeto " apurar denúncia
de possíveis i r regular idades na l ic i tação de
contratação do serviço de ambulâncias em Coroatá."

Fonte: Werberth Saraiva
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