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EDITORIAL

Justamente por causa da atuação do MPF na operação Lava Jato, que tem tanta repercussão na im-
prensa nacional, muitos associam o papel do MPF apenas ao combate à corrupção. No entanto, 

muito além da atuação contra atos de improbidade administrativa, o MPF possui forte atuação na 
defesa dos Direitos Humanos, especialmente de minorias, como as comunidades tradicionais.

Estas comunidades, como os indígenas, ciganos, pescadores artesanais, quilombolas ou comuni-
dades religiosas de matriz africana, são protegidas pela Constituição Federal. Por sua condição de 
essenciais para a história do povo brasileiro e por ser o Brasil signatário de convenções e tratados 
internacionais de defesa dos direitos humanos, o MPF contribui para que no país as comunidades 
tradicionais sejam respeitadas e preservadas.

Nesta 4ª edição da Revista Atuação, apresentamos um material especial do papel do MPF em 
Alagoas na defesa dos direitos humanos, na busca pela prestação universal e de qualidade da saúde, 
na proteção do meio ambiente, especialmente do Rio São Francisco, tão importante para os ribeiri-
nhos e todo o sertão alagoano.

Esperamos que o leitor aproveite de uma boa leitura e possa compreender um pouco mais da 
atuação do MPF.

Direitos Humanos:
alicerces para a dignidade do ser social

Marcial Coêlho
Procurador-Chefe 
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Estatal recusa acordo em audiência judicial e responderá por desequilíbrio ambiental 
que levou ao desabastecimento de mais de 100 mil pessoas, em 2015

No ano de 2015, os sertanejos ribeirinhos 
foram surpreendidos por uma mancha 
escura de mais de 25 km de extensão 

no Rio São Francisco, principal fonte de água 
doce no sertão alagoano. O caso levou ao desa-
bastecimento de pelo menos sete municípios. 
Após investigações, o Ministério Público Fede-
ral, por meio da Procuradoria da República no 
município de Arapiraca (AL), ajuizou ação civil 
pública contra a Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco (Chesf) para que adote providên-
cias imediatas a fim de evitar que manchas es-
curas voltem a aparecer no Rio São Francisco.

A ação proposta baseou-se nas apurações do 
MPF no inquérito civil n° 1.11.000.000094/2015-
62 instaurado para investigar notícia sobre a exis-
tência da mancha escura no rio. Em face da mancha 
noticiada, a Companhia de Saneamento de Ala-
goas (Casal) teria suspendido o abastecimento de 
água em, pelo menos, sete municípios alagoanos. 

Após investigação, o MPF concluiu que 
a Chesf é responsável pelo aparecimento da 
mencionada mancha escura no rio, em ra-
zão de, no dia 22/02/2015, ter realizado uma 
operação de deplecionamento do reservató-
rio Delmiro Gouveia, ou seja, uma redução 
do nível da água do reservatório, levando-o a 
um patamar que não era atingido desde 2005.

Segundo relatório do Instituto do Meio Am-
biente de Alagoas (IMA/AL), a Chesf causou de-

sequilíbrio ambiental devido à proliferação de mi-
croalgas fitoplanctônicas (dinoflagelado ceratium 
sp), levando à hipereutrofização do leito do rio.

Desabastecimento - A Casal informou ao MPF 
que a estação elevatória e a estação de tratamento 
onde houve interrupções integra o sistema coletivo 
da Adutora do Sertão, abastecendo população de 
mais de 100 mil habitantes nos municípios de Del-
miro Gouveia, Pariconha, Olho d'Água do Casa-
do, Água Branca, Mata Grande, Canapi e Inhapi.

Na ação, o MPF requer, liminarmente, por 
meio dos procuradores da República Manoel An-
tonio Gonçalves e Bruno Jorge Lamenha Lins, 
que a Chesf não realize novo deplecionamento 
em qualquer reservatório integrante do Comple-
xo Hidrelétrico de Paulo Afonso e da UHE Xingó 
sem a observância estrita de todas as condicionan-
tes e/ou exigências estabelecidas em autorização 
ambiental concedida pelo Ibama, sob pena de pa-
gamento de multa, por cada novo episódio, no 
valor de mais de R$ 6 milhões, correspondente a 
10 vezes o valor da multa aplicada pelo IMA/AL.

Por fim, o MPF propõe o pagamento, a tí-
tulo de indenização por danos materiais cau-
sados ao meio ambiente, de valor não inferior 
a R$ 3 milhões; a título de indenização por 
danos extrapatrimoniais causados à coletivi-
dade, de valor não inferior a R$ 2 milhões.

Ambos os pagamentos devem ser direciona-
dos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos e/
ou à conta judicial a ser aberta especificamente 
para subsidiar projetos ambientais de fiscalização, 
conscientização e preservação ambiental no baixo 
São Francisco, sob responsabilidade do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e me-
diante prévio exame, aprovação e fiscalização do 
MPF, de órgãos ambientais e da Justiça Federal.

Em audiência na Justiça Federal, no município 
de Santana do Ipanema, no último dia 23 de ou-
tubro, não houve qualquer composição de acor-
do, razão por que a ação civil pública ajuizada 
em julho continuará tramitando normalmente.

Mancha escura com mais de 25 km de extensão tomou conta 
do Rio São Francisco no ano de 2015

Chesf é acionada judicialmente por mancha escura no 
Rio São Francisco
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ICMBio tem um ano para elaborar plano de manejo de 
unidade de conservação em Alagoas

MEIO AMBIENTE

Omissão do Instituto ameaça atividade extrativista e conservação de recursos naturais da 
Lagoa do Jequiá

O Instituto Chico Men-
des de Conservação da 
Biodiversidade (ICM-

Bio) terá o prazo de um ano 
para elaborar o plano de manejo 
da Reserva Extrativista (Resex) 
Marinha da Lagoa do Jequiá 
(AL). A decisão da Justiça Fe-
deral – confirmada em grau de 
recurso pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF-5) 
– atende pedidos formulados 
pelo Ministério Público Fede-
ral em ação civil pública.

Proposta pela procuradora 
da República Raquel Teixeira, 
a ação teve origem em inquéri-
to civil  instaurado para apurar 
questões relacionadas à zona de 
amortecimento e ao plano de 
manejo da unidade.

A Resex Marinha da Lagoa 
do Jequiá foi criada por decreto 
presidencial em 2001. A partir 
de então, o ICMBio teria prazo 
de cinco anos para confeccio-
nar o plano de manejo, o que 

não foi feito, mesmo passados 
depois de 17 anos. A justificati-
va do Instituto era ausência de 
dotação orçamentária própria 
para tal fim.

Decisão - Com a decisão judicial o Instituto está obriga-
do, no prazo de um ano, a reservar em sua proposta orça-
mentária os recursos necessários para a elaboração e imple-
mentação do plano de manejo da Resex Marinha da Lagoa 
do Jequiá. Caso o prazo seja desrespeitado, a instituição 
deverá pagar multa diária não inferior a R$ 5 mil.

Imagem aérea da Praia da Barra e da Lagoa de Jequiá da Praia, localizadas no 
litoral sul de Alagoas  
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O documento estabelece - dentre outras coisas - as normas, 
restrições para o uso, os corredores ecológicos, o manejo dos re-
cursos naturais da unidade e os meios de integração dela com as 
comunidades vizinhas. Na ação, o MPF argumenta que a ausência 
desse instrumento implica na carência de parâmetros para as in-
tervenções humanas na unidade, o que interfere na conservação 
dos recursos naturais e na proteção dos meios de vida e cultura da 
população extrativista local.

PLANO 
DE 

MANEJO
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IMPROBIDADE

Multa por não implantação de Portal da Transparência em Branquinha 
(AL) recairá sobre patrimônio de gestor

Novamente, o descumprimento de Termo de 
Ajuste de Conduta para implantação do Por-

tal da Transparência leva à condenação de município 
alagoano e prefeito é obrigado a disponibilizar  in-
tegralmente informações da gestão por decisão judi-
cial.

A Justiça Federal atendeu pedido do Ministério 
Público Federal (MPF) para imposição de multa ao 
prefeito do município de Branquinha (AL), por ato 
atentatório à dignidade da Justiça, caso o gestor não 
cumpra a integralidade do Termo de Ajuste de Con-
duta (TAC) celebrado com o MPF no prazo de 30 
dias.

O atual gestor deixou de cumprir a integralida-
de dos itens acordados entre o MPF e o Município, 
à época representado pela ex-prefeita Renata Mo-
raes, a fim de garantir a implantação do Portal da 
Transparência, atendendo à Lei da Transparência 
(LC 131/2009) e à Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011). 

O juiz federal Rosmar Antonni Rodrigues Caval-
canti de Alen, titular da 7ª Vara Federal de Alagoas, 
determinou que o município de Branquinha cum-
pra, na integralidade, os itens acordados com o MPF 
no prazo de 30 dias. Passado o prazo imposto, caso o 
gestor não cumpra integralmente o TAC, aplica-se, 
desde já, multa no patamar de cinco vezes o salário-
mínimo, por ato atentatório à dignidade da justiça. 

O magistrado concluiu a decisão no sentido de 
que o prefeito Jairon Maia Fernandes Neto, “tem o 
encargo de cumprir as determinações judiciais desti-
nadas ao Município de Branquinha, conforme outro-
ra demonstrado”.

Exatamente como formulado pelo MPF, o juiz 
reconheceu que o descumprimento do TAC confi-
gura ato atentatório à dignidade da justiça e assim 
aplicou multa sobre o responsável, nos termos do 
artigo 77, do novo Código de Processo Civil, caso 
não cumpra, enfim, a determinação judicial de im-
plantação do Portal da Transparência integralmente. 

Informado de que a Receita Federal estaria se negando 
a prestar as informações solicitadas por autoridade 

policial a fim de instruir investigação criminal envol-
vendo ente municipal, o Ministério Público Federal 
(MPF) no município de Arapiraca (AL) procedeu com 
a devida apuração e concluiu pela expedição de reco-
mendação ao delegado da Receita Federal do Brasil em 
Alagoas, Plínio Feitosa ou quem esteja no exercício do 
cargo.

O documento orienta que o representante do Fisco 
informe, sempre que solicitado pela autoridade policial 
durante uma investigação, sobre a existência de ação fis-
cal, de constituição definitiva de crédito tributário, de 
auto de infração e/ou de imposição de multa em desfa-
vor de um ente municipal.

A recomendação tem caráter corretivo e o objetivo 
de evitar eventuais demandas judiciais para a responsa-
bilização das autoridades competentes que se neguem a 
prestar as informações solicitadas por autoridade poli-
cial no curso de investigação.

Segundo informação denunciada ao MPF, a Dele-
gacia da Receita Federal em Alagoas teria deixado de 
informar os dados fiscais do município de Feira Grande 

(AL), solicitados pela autoridade policial, sob o argu-
mento de que, conforme o Manual de Sigilo Fiscal da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, tais informações 
seriam protegidas por normas de sigilo fiscal e funcio-
nal, somente podendo ser fornecidas mediante ordem 
judicial.

De autoria do procurador da República Antônio 
Henrique de Amorim Cadete, a recomendação ressal-
ta que operações e informações fiscais que envolvam 
entes públicos e, portanto, recursos públicos não estão 
abrangidas pelo sigilo fiscal, visto que todas as infor-
mações sobre operações dessa espécie estão submetidas 
aos princípios da administração pública, inclusive o da 
publicidade.

Ao delegado da Receita Federal em Alagoas foi con-
cedido prazo para informar o acatamento ou não da 
recomendação e as medidas que foram adotadas para 
o cumprimento. A ausência de resposta será compre-
endida como não acatamento. O documento adverte, 
ainda, que a omissão na adoção das medidas recomen-
dadas pode levar à aplicação de medidas administrativas 
e ações judiciais cabíveis contra os que se mantiverem 
inertes.

Receita Federal deve informar sobre ações fiscais contra 
municípios alagoanos
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IMPROBIDADE

Prefeito de Teotônio Vilela (AL) é condenado por 
improbidade administrativa

Fraude em licitações de gêneros alimentícios, no ano de 2005, motivou condenação de 
Joãozinho e Pauline Pereira, prefeito e secretária de Finanças à época

Desvio de recursos públicos que deveriam 
ser investidos na educação são rotineira-
mente alvo de investigação e medidas ju-

diciais adotadas pelo Ministério Público Federal 
(MPF), por meio do Núcleo de Combate à Cor-
rupção. Desta vez, o MPF obteve a condenação 
de João José Pereira Filho, Joãozinho Pereira, por 
fraude em licitações de gêneros alimentícios, co-
metidas no exercício do mandato de prefeito do 
município alagoano de Teotônio Vilela, no ano 
de 2005.

Pauline Pereira, então secretária de Finanças, 
também foi condenada pela Justiça Federal por 
atos de improbidade administrativa relacionados 
a recursos federais do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), relacionados 
ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e Adul-
tos (PEJA) do município.

Na sentença, o juiz da 13ª Vara Federal Rai-
mundo Alves de Campos Júnior condenou João 
José Pereira Filho e Pauline Pereira ao ressarci-
mento integral da quantia de R$ 205.084,88, atu-
alizada. Ambos ainda devem pagar multa civil no 
valor de R$ 20 mil, cada um deles, uma vez que 
se trata de medida de caráter retributivo motivada 
pelos atos praticados pelos agentes públicos.

O magistrado determinou também a suspen-
são dos direitos políticos pelo prazo de oito anos, 
“uma vez que os atos de improbidade (...) foram 
praticados quando os réus atuavam como agentes 
políticos, sendo medida de bom alvitre, em defesa 
da probidade e da moralidade administrativas, pu-
ni-los com a perda da função pública, acaso exer-
cida, e a restrição temporária ao exercício de suas 
capacidades eleitorais passivas”.

Os réus foram, ainda, proibidos de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indire-
tamente, ainda que por intermédio de pessoa jurí-
dica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
10 anos.

Improbidade

Dentre as acusações, sustentou o MPF – com 
base nas irregularidades detectadas, primeiramen-
te, pela Controladoria Geral da União em Alago-
as em 2006 – que as condutas ímprobas consisti-
ram no desvio e apropriação de recursos do PEJA, 
pelos então prefeito e secretária de Finanças, por 
meio do desconto de 15 cheques na boca do caixa, 
no período de 30/06/2005 a 03/01/2006, no valor 
total de R$ 255.501,76.

Demais envolvidos

Membros da Comissão Permanente de Li-
citação à época – foram condenados à perda de 
funções públicas, caso exerçam, e suspensão de 
direitos políticos pelo prazo de cinco anos, ao pa-
gamento de multa civil de R$ 5 mil cada um deles 
e à proibição de contratar com o poder público 
por 10 anos.

Já os empresários ligados ao Supermercado 
Caçuá foram condenados ao pagamento de multa 
civil de R$ 5 mil cada um deles e à proibição de 
contratar com o poder público por cinco anos.

A sentença ainda não transitou em julgado e 
está sujeita a recurso.



MPF/AL 8

CIDADANIA

O Residencial Industrial Ernesto Gomes Ma-
ranhão, localizado no bairro Cidade Uni-
versitário, em Maceió, deve ter defeitos 

construtivos - quanto ao sistema de esgotamento sa-
nitário - reparados pela Caixa Econômica, segundo 
apuração do Ministério Público Federal (MPF) em 
Alagoas.

A partir da conclusão do inquérito civil que tra-
mita no MPF, a procuradora da República Roberta 
Barbosa Bomfim ajuizou, na Justiça Federal, ação 
civil pública com pedido de liminar contra a Cai-
xa Econômica Federal. A instituição deve reparar 
o sistema de esgotamento sanitário no condomínio 
do Programa de Arrendamento Residencial (PAR).

A investigação teve início a partir de denúncias 
de moradores sobre graves problemas no sistema 
de esgotamento sanitário, inclusive com transbor-
damento das fossas e sumidouros. Para a procura-
dora, “a gravidade do problema vivenciado pelos 
moradores compromete a qualidade de vida e o 
bem-estar dessas famílias. O prazo para adoção das 
medidas necessárias foi mais do que suficiente, visto 
que o início dos problemas remonta ao ano de 2015 
e continua ao longo dos anos”.

O MPF pede, liminarmente, a limpeza total e 
manutenção corretiva no atual sistema de esgota-
mento sanitário, bem como a reparação do sistema 
– de acordo com a alternativa apontada pela cons-
trutora contratada para a execução do projeto. Pede 

ainda multa diária não inferior a R$ 10 mil em caso 
de descumprimento das decisões liminares.

A ação também requer a realização de progra-
ma permanente de educação sanitária e orientações 
de saúde; a utilização e preenchimento de fichas de 
manutenção/cronograma de controle; condenação 
da Caixa a indenizar os danos materiais e morais 
causados às pessoas que adquiriram unidades habi-
tacionais no residencial, em decorrência do erro no 
projeto do sistema de esgotamento sanitário; inde-
nização pelos danos morais coletivos; e, por fim, a 
publicação de editais ou divulgação em jornais de 
grande circulação local, descrevendo a condenação 
da instituição e convocando os que foram prejudica-
dos a liquidarem os danos individualmente sofridos.

Defeitos em residencial do PAR devem ser reparados pela 
Caixa Econômica em Alagoas

MPF aciona Caixa Econômica por negligência quanto ao transbordamento de fossas e 
sumidouros no condomínio Ernesto Maranhão

Acompanhamento - Desde o início das apurações no inquérito, a fim de encontrar uma solução para 
o problema do esgotamento sanitário verificado no empreendimento do PAR, o MPF realizou diversas 
reuniões com representantes da Caixa e demais interessados. Com o passar do tempo, tentando mais uma 
solução extrajudicial, em maio de 2017, o órgão expediu recomendação à empresa pública para que esta 
realizasse com urgência os reparos no residencial.

Responsabilidade - A Caixa é responsável pelo investimento dos recursos e é a executora do Pro-
grama de Arrendamento Residencial (PAR). O programa foi concebido para atender ao direito social 
à moradia da população que vivia em centros urbanos e recebia, à época, até R$ 1,8 mil. O banco par-
ticipou das relações contratuais, de modo que o empreendimento foi submetido à sua avaliação, bem 
como responsabilizou-se pela liberação dos valores depositados pelos mutuários, tão somente se a obra 
estivesse de acordo com os parâmetros fixados no projeto aprovado.
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MPF pede na justiça que Caixa corrija defeitos construtivos 
no esgotamento saniário do Ernesto Maranhão



A saúde pública no estado de Alagoas, assim 
como em todo o país, precisa de muitos in-
vestimentos, o que prejudica o atendimento 

à população que mais necessita de amparo. Por esta 
razão, o Ministério Público Federal (MPF) mantém-
se atento às questões que envolvem o atendimento 
médico-hospitalar pelo Sistema Único de Saúde em 
Alagoas.

Assim, apesar dos esforços extrajudiciais para 
solucionar os problemas que se repetem no Hospi-
tal Universitário Professor Alberto Antunes (HU-
PAA), o MPF/AL ajuizou duas ações civis públicas 
contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh) e a União, a fim de garantir o redi-
mensionamento do quadro de pessoal e a aquisição 
e instalação do equipamento Acelerador Linear para 
o hospital.

Profissionais de saúde - Uma das ações visa ga-
rantir a imediata contratação dos candidatos apro-
vados no Concurso Público Regional n° 10/2014, 
com prazo de validade a expirar em 17/10/2018, 
para suprir a carência de profissionais na Maternida-
de e no Centro de Alta Complexidade em Oncolo-
gia (Cacon) do Hospital Universitário. O MPF quer 
também a imediata contratação temporária de mé-
dicos de especialidades cujos concursos públicos em 
validade não mais ofereçam candidatos em cadastro 
de reserva ou nas situações em que inexista concurso 
público em validade.

O HUPAA é referência para pacientes do SUS 
no atendimento à gestante de alto risco, UTI Adul-
ta, UTI Neonatal, Unidade de Cuidados Interme-
diários Neonatal, Banco de Leite Humano, Hos-
pital-dia-AIDS, Cirurgia por vídeo, Gastroplastia, 
Neurocirurgia, Hemodiálise, Cacon e Centro de 
referência em atenção à saúde do Idoso.

Acelerador Linear - Já na ACP para instalação de 
equipamento, o MPF aponta a necessidade de subs-
tituição do Acelerador Linear do HUPAA no “Pro-
jeto de Ampliação do Atendimento em Oncologia 
– Acelerador Linear” elaborado, em conjunto, pelo 
Ministro de Estado da Educação, pelo presidente da 
EBSERH e um grupo que atua no HUPAA: Supe-

rintendente, Gerente de Atenção à Saúde, Gerente 
de Ensino e Pesquisa e Gerente Administrativo.

Inspeção - Para manter as informações nos autos 
processuais atualizadas, a procuradora da República 
Roberta Bomfim realizou nova inspeção no Hos-
pital Universitário, em dezembro, para verificar a 
situação do atendimento na maternidade e do trata-
mento oncológico. 

Na visita, constatou que a situação está agravada 
quanto à questão do atendimento, visto que no pe-
ríodo há normalmente um incremento na demanda 
por atendimento às gestantes de alto risco e risco 
habitual.

Para a procuradora da República Roberta Bom-
fim, “o insuficiente quadro de pessoal atinge direta-
mente à qualidade da assistência prestada aos usu-
ários do SUS, além das próprias relações entre os 
profissionais em atividade, o que já tem causado e 
majorado os riscos aos quais já estão expostos os 
pacientes destes sensíveis setores do HU, que são a 
Maternidade, com referência para gestação de alto 
risco, e o Cacon”.

Quanto ao acelerador, o técnico responsável ex-
plicou as consequências tanto para o paciente quan-
to para o funcionário por se exporem às radiações 
de um equipamento antiquado por tempo prolon-
gado, bem como em razão da demanda reprimida de 
pacientes aguardando por tratamento. Para a procu-
radora confirmou-se que a troca do acelerador line-
ar não é uma escolha, mas uma necessidade.

MPF/AL  9

EBSERH deve contratar pessoal e instalar equipamento 
em Hospital Universitário de Alagoas

Prestes a vencer concurso, MPF quer contratação de profissionais da saúde e instalação de 
novo acelerador linear
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Reunião com a equipe do Hospital Universitário de Alagoas, 
durante inspeção do MPF

CIDADANIA
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Evento fortalece atuação do MPF e demais órgãos estaduais na defesa dos 
direitos humanos em Alagoas

É extensa a atuação do Mi-
nistério Público Federal 
na defesa dos direitos das 

comunidades tradicionais, como: 
índios, quilombolas, comunida-
des extrativistas, ribeirinhas, de 
terreiros, ciganos e outros. Orien-
tando-se por estudos antropológi-
cos sobre os costumes, tradições 
e necessidades desses povos e pelo 
preceito constitucional que es-
tabelece a pluralidade de etnias 
e culturas do Estado brasileiro.

Este ano, por ocasião da cele-
bração dos 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
o MPF em Alagoas, em parceira 
com o Conselho Estadual de De-
fesa dos Direitos Humanos (CE-
DDH) e a Secretaria de Estado da 
Mulher e dos Direitos Humanos 
(Semudh), promoveu audiência 
pública no dia 10 de dezembro de 
2018, no prédio-se do MPF/AL.

A fim de debater os desafios 
para a plena efetivação dos direitos 
sociais, a audiência pública bus-
cou promover, envolver e refletir 
com o cidadão sobre as dificulda-

des e desafios para concretizar os 
direitos, principalmente diante 
do cenário imposto pela Emenda 
Constitucional 95, que pressu-
põe o congelamento dos gastos.

No evento, a professora Elvira 
Barreto, representando a reitora 
Valéria Correia da Universidade Fe-
deral de Alagoas (Ufal), apresentou 
pela primeira vez a Carta de Alago-
as em Defesa dos Direitos Huma-
nos. Firmando o compromisso de 
todos pela luta em defesa dos direi-
tos dos que estão de algum modo 
apartados da proteção do poder pú-
blico. Todo o evento contou com 
tradução simultânea para surdos.

Os trabalhos foram conduzi-
dos pelo presidente do CEDDH 
Jonas Cavalcante Guimarães, pela 
procuradora da República Roberta 
Barbosa Bomfim e pela secretária 
de estado da Mulher e dos Direi-
tos Humanos Maria José da Silva. 

Participaram representantes da 
UFAL, da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil, seccional 
Alagoas), da Secretaria Municipal 
de Gestão de Maceió, da AAPPE/
IRES (Associação dos Amigos e 
Pais de Pessoas Especiais/Insti-
tuto Bilingue de Qualificação e

Compondo a mesa a secretária Maria José, 
o presidente do CEDDH Jonas Guimarães 
e a procuradora Roberta Bomfim

Fotos: Ascom MPF/AL

Audiência Pública promove os 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos

A professora Elvira Barreto, representando 
a reitoria da Ufal, apresenta a Carta de 
Alagoas em Defesa dos Direitos Humanos
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Referência em Surdez), da CUT 
(Central Única dos Trabalhares), 
do MVT (Movimento Vitória na 
Terra), do Sinteal (Sindicato dos 
Trabalhadores de Educação de 
Alagoas) e outras pessoas da socie-
dade civil organizada e população 
em geral.

Vale lembrar que graças à De-
claração Universal dos Direitos 
Humanos (1948) e ao compromis-
so firmado por diversos países em 
apoio a seus princípios, a dignida-
de de milhões de pessoas espalha-
das pelo mundo foi elevada, um 
sofrimento humano incalculável 
foi impedido e os fundamentos de 
um mundo mais justo foram cons-
truídos.

Apesar de sua promessa ainda 
estar por se cumprir integralmen-
te, para o MPF, a ocasião é uma 

oportunidade para o mundo cele-
brar a importância da Declaração 
e para ajudar a reafirmar os princí-
pios e a universalidade de seus va-
lores perenes de igualdade, justiça 
e dignidade humana. 

Documento universal - A 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) é um docu-
mento marco na história dos di-
reitos humanos. Elaborada por re-
presentantes de diferentes origens 
jurídicas e culturais de todas as re-
giões do mundo, a Declaração foi 
proclamada pela Assembleia-Geral 
das Nações Unidas em Paris, em 
10 de dezembro de 1948, logo após 
o fim da II Guerra Mundial, que 
vitimou milhões de pessoas, como 
uma norma comum a ser alcança-
da por todos os povos e nações. 

Ela estabelece, pela primeira 
vez, a proteção universal dos di-
reitos humanos. Desde a adoção, 
em 1948, a DUDH foi traduzida 
em mais de 500 idiomas – é o do-
cumento mais traduzido do mun-
do – e inspirou as constituições de 
muitos Estados, como a do Brasil 
de 1988, e democracias recentes.

Eleanor Roosevelt exibe cartaz contendo 
a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1949)
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Vale a pena conferir

“A música que todos deveriam saber a letra”. Com esse 
título, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou 
em dezembro de 2018 um videoclipe em celebração aos 70 
anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A 
campanha foi uma iniciativa da Presidência do CNMP, 
com apoio da União Europeia.

Cantado pela rapper Karol Conka e com participação 
especial da cantora Daniela Mercury, o clipe pretende 
difundir os direitos humanos previstos na Declaração e 
torná-los amplamente conhecidos pela sociedade. A letra 
da música dá vida ao documento e traz os 30 artigos em 

versão musicada.
Com conceito minimalista, o videoclipe traz situações 

retratadas por diversos personagens que revelam violações 
de direitos e problemas mundiais, e traduzem os direitos 
humanos a serem afirmados pela sociedade. O refrão da 
música enfatiza que os direitos são devidos a todas e todos 
que assistem ao clipe: “São seus direitos, são seus direi-
tos!”, destaca a letra.

“São seus direitos! A Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos afirma direitos fundamentais e, com 70 
anos, é mais do que atual. Pouca gente sabe, mas todas e 
todos devem saber a letra, pois só quem sabe, exerce seus 
direitos. Essa campanha vem para fortalecer o princípio 
de que todos os seres humanos têm a mesma dignidade e 
fruem os mesmos direitos”, afirma a presidente do CNMP 
e procuradora-geral da República, Raquel Dodge. 

Além da rapper Karol Conka e da cantora Daniela 
Mercury e sua esposa, Malu Mercury, a presidente da 
Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 
Keila Simpson, participou do videoclipe. Nenhuma delas 
cobrou cachê. A maioria dos atores e das atrizes presentes 
no clipe também foram voluntários.

A agência de publicidade Fields Comunicação e a pro-
dutora Vapt Filmes apoiaram o projeto e não cobraram 
honorários de produção.
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A atuação do Ministério Público Federal na defe-
sa dos direitos humanos em todo o Brasil toca, 
especialmente, as questões relativas às minorias 

que possuem proteção e garantias constitucionais para 
que sejam preservadas em sua existência, costumes e 
tradições.

No mês de novembro, durante duas semanas, o 
MPF coordenou a participação da equipe Patrimô-
nio Cultural/Comunidades Tradicionais na 9ª etapa 
da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Rio São 
Francisco, no sertão alagoano. Sua missão é proteger as 
comunidades tradicionais e garantir a preservação de 
sua cultura para a história do povo negro e do Brasil.

A equipe 10 da FPI de Alagoas foi idealizada pelo 
antropólogo do MPF, Ivan Farias, e nesta edição atuou 
sob a condução dos trabalhos de Sérgio Mendes, servi-
dor do MPF/AL. Foram visitadas as comunidades da 
Serrinha dos Cocos, no município de Senador Rui Pal-
meira; Lagoa do Algodão, em Carneiros; Aguazinha 
e Gameleiro, em Olho d'Água das Flores; Caboclo e 
Cacimba do Barro, em São José da Tapera; Santa Fi-
lomena, em Palestina; Paus Preto, em Monteirópolis, 
e; Porção, localizada entre os municípios de Jacaré dos 
Homens e Pão de Açúcar.

O objetivo principal da equipe é se aproximar das 
comunidades, a fim de verificar as condições de vida e 
de preservação dos quilombos ainda existentes no es-
tado de Alagoas. Em todas as comunidades visitadas, 
a falta de água, de medicamentos e de emprego são os 

maiores problemas encontrados. Em algumas comu-
nidades há crianças com problemas graves de saúde, 
sendo uma delas com microcefalia. Às crianças faltam 
exames, atendimento médico, acompanhamento de 
equipe especializada, remédios e alimentação especial.

Outra situação que causou muita preocupação foi 
o fato de ainda haver, em pleno século XXI, pessoas 
vivendo em casas de taipa e sem banheiros adequados, 
alguns desses quilombolas se encontram em condição 
de vulnerabilidade social e suscetíveis a doenças e a 
constrangimentos.

O procurador da República Bruno Lamenha acom-
panhou as visitas às comunidades tradicionais alvo da 
Equipe 10 da FPI. Para ele, é lamentável a situação de 
vulnerabilidade em que se encontram estes sobreviven-
tes históricos do Brasil. 

“Os quilombolas são vítimas históricas da explora-
ção, da violência, do preconceito e da marginalização 
do povo negro em todo o país. No sertão nordestino, 
a situação se agrava pelos problemas habituais do serta-
nejo, como a falta d'água e de perspectivas. Não só os 
remanescentes dos quilombos, mas todos os que vivem 
vulneráveis e à margem da sociedade precisam da aten-
ção e proteção do poder público”.

Entenda - Segundo historiadores, o processo de mi-
gração dos quilombolas para o sertão alagoano caracte-
rizou-se por alguns fatores determinantes como o des-
matamento da região do Quilombo dos Palmares na 
expansão da cana de açúcar, a perseguição e destruição 
em massa dos quilombos da região das matas alagoa-
nas e também pela desvalorização das terras do sertão e 
da proximidade do Rio São Francisco, tornando esses 
espaços uma oportunidade de trabalho e reconstrução 
social da forma de viver em comunidade.

Estes novos estudos e pesquisas comprovaram que 
além dos quilombos remanescentes do período da es-
cravidão, outros quilombos formaram-se após a aboli-
ção formal da escravatura, em 1888, pois muitos negros 
ex-escravos, continuaram a constituir comunidades de 
quilombos, frente à nova ordem social de exclusão e 
desvalorização da mão de obra escrava, para muitos, a 
única possibilidade de viver em liberdade era continuar 
vivendo em quilombos.

Proteção de comunidades quilombolas é missão 
da FPI do São Francisco
Equipe coordenada pelo MPF procura proteger comunidades tradicionais e garantir a preservação 
de sua cultura para a história do povo negro e do Brasil 

Quilombolas da Serrinha dos Cocos vivem em casas de taipa, 
sem banheiros
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As comunidades tradicionais de matriz africana 
são fundamentais para recontar a história do 
povo negro, razão por que a Constituição do 

Brasil de 1988 as protege incluindo as comunidades de 
terreiros. Assim, a fim de garantir a liberdade de culto e 
combater a intolerância religiosa, o Ministério Público 
Federal (MPF) em Alagoas, coordenando a equipe Pa-
trimônio Cultural/Comunidades Tradicionais, visitou 
dois terreiros de religiões de matriz africana, durante a 
9ª etapa da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do 
Rio São Francisco.

O terreiro de umbanda Centro São Jorge, no muni-
cípio de Pão de Açúcar, da ialorixá Mãe Terezinha, que 
é mãe de santo há 60 anos, e contou um pouco de sua 
história e das dificuldades em manter a casa aberta para 
os cultos. Falou do preconceito que ainda enfrenta e da 
intolerância religiosa.

E, a Casa de Axé Santa Bárbara, no município de 
Santana do Ipanema, que tem como ialorixá Mãe Cris-
tina. Atualmente, além dos atos e rituais próprios da 
umbanda e do candomblé, oferecem também o proje-
to Girassol, voltado à iniciação musical de crianças da 
comunidade. No local são oferecidas, ainda, refeições 
quando há algum recurso financeiro disponível.

O procurador da República Bruno Lamenha res-
saltou que as religiões de matriz africana, que utilizam 
recursos naturais para a prática cultural, social, religiosa 
e ancestral transmitidos pela tradição são comunidades 
tradicionais que precisam ter seus espaços preservados 
pelo poder público, a fim de garantir a memória do 
povo negro e de recontar a história do país.

Compõem a Equipe 10 da FPI do São Francisco, 
representantes do Ministério Público, do Batalhão de 
Policiamento Ambiental (BPA), da Secretaria de Esta-
do da Mulher e dos Direitos Humanos (SEMUDH), do 
Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL), do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) e da Secretaria Municipal de Assistência Social 
do Município de Coruripe.

Terreiro - O local para a realização das cerimônias 
chama-se Casa, Terreiro ou Barracão. Igualmente, são 
feitas várias celebrações ao ar livre, junto à natureza, 
em rios, cachoeiras ou na praia. Essas cerimônias são 
presididas por um “pai” ou “mãe”, um sacerdote que 
dirige os ritos e comanda a casa. Também é responsável 

por ensinar a doutrina e os segredos da religião aos seus 
discípulos.

Proteção constitucional - O artigo 215 da Constitui-
ção Federal prevê que o Estado garantirá a todos o ple-
no exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais. O seu §1º dispõe 
que o Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional.

O Estatuto da Igualdade Racial (Lei 2.288/2010) 
dispõe que é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias. E, que o direito à li-
berdade de consciência e de crença e ao livre exercício 
dos cultos religiosos de matriz africana compreende “a 
comunicação ao Ministério Público para abertura de 
ação penal em face de atitudes e práticas de intolerân-
cia religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer 
outros locais”.

Já no artigo 26, o Estatuto da Igualdade Racial prevê 
que o poder público adotará as medidas necessárias para 
o combate à intolerância com as religiões de matrizes 
africanas e à discriminação de seus seguidores, espe-
cialmente com o objetivo de “inventariar, restaurar e 
proteger os documentos, obras e outros bens de valor 
artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e 
sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes 
africanas” (inciso II).

MPF/AL  13

Liberdade de culto e combate à intolerância religiosa 
leva MPF a comunidades de terreiro

Casas de religiões de matriz africana contribuem para a preservação das tradições do povo negro

DIREITOS HUMANOS

Terreiro de umbanda Centro São Jorge, em Pão de Açucar, com 
Mãe Terezinha
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Fotos: Ascom MPF/AL

Para mais informações sobre o assunto, 
acessar o portal www.mpf.mp.br/al.

Banheiros improvisados no Quilombo 
Serrinha dos Cocos, em Senador Rui 
Palmeira

Casas de taipa que, de tão baixas, hortas 
são cultivadas no telhado

A dignidade da sertaneja que mantém 
tudo limpo e arrumado apesar da 
precariedade da casinha de taipa

Comunidade Quilombola Santa 
Filomena em Palestina

Quilombolas do Caboclo, em São José da 
Tapera precisam caminhar longas distâncias 
para pegar água em poço sem bomba

Comunidade quilombola Porção, entre 
os municípios de Jacaré dos Homens e 
Pão de Açucar

Comunidade de Terreiro Santa Bárbara, 
em Santana do Ipanema

Sítio Arqueológico Bom Nome, em Pão de 
Açucar

Próximo às pinturas rupestres, equipe 
encontrou marcas da ação do homem 
pela extração de pedras

Construção de escola quilombola 
abandonada na comunidade Chifre do 
Bode, em Pão de Açucar

Na zona rural de São José da Tapera foi 
encontrado um novo sítio arqueológico, 
chamado Santo Antônio

Pinturas rupestres encontradas no novo 
sítio arqueológico alagoano

Imagens das visitas a comunidades 
tradicionais realizadas na 9ª etapa da 
Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) 

do Rio São Francisco.



A atuação do Ministério 
Público Federal é co-

nhecida e reconhecida pela 
população, especialmente no 
que tange ao combate à cor-
rupção e à implacável busca 

pela condenação de todos os que cometem crimes no Bra-
sil, independentemente de sua condição financeira, política 
ou empresarial.

No entanto, a rotina dos procuradores da República 
espalhados por todo o país abraça as dificuldades de mi-
lhões de brasileiros que precisam de amparo do poder pú-
blico para que possuam igualdade de oportunidades num 
país marcado tão fortemente pela desigualdade social, e lhe 
sejam ofertados serviços públicos de qualidade, como na 
saúde, educação, moradia. Muita atenção também é volta-
da para a defesa e proteção dos povos indígenas e comuni-
dades tradicionais, minorias estigmatizadas e apartadas da 
realidade das grandes cidades.

O MPF possui grandes trabalhos na busca pela univer-
salidade do direito à saúde e em busca da educação pública 
de qualidade. Daí por que tantos procedimentos e inquéri-
tos civis apuram o alcance do atendimento médico-hospi-
talar, a realização de exames e a qualidade da prestação dos 
serviços para a população brasileira, quando o montante 
dos investimento da União nem sempre refletem o que é 
sentido pelo cidadão.

Neste ano de 2018, por ocasião dos 70 anos da Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, o MPF em Ala-
goas realizou uma audiência pública, juntamente com o 
Conselho Estadual de Direitos Humanos e a Secretaria 
Estadual da Mulher e dos Direitos Humanos, para debater 
a efetividade dos direitos sociais na atualidade, principal-
mente diante do cenário de congelamento de gastos que a 
Emenda Constitucional n. 95 impõe. O evento totalmente 
inclusivo, contou com intérprete de sinais para surdos e 
apresentou um pouco mais da nossa atuação na defesa da 
Constituição Federal e da universalidade de valores como 
igualdade, justiça e dignidade humana.

Nesse contexto, o Ministério Público Federal entende 
que os gestores devem ter ainda mais atenção e cuidado 
para eleger as prioridades de forma que estas coincidam 
com a implementação e garantia dos direitos sociais. As-
sim, os cortes de gastos deveriam ocorrer em ações e ati-
vidades que não guardem relação com os direitos sociais.

Reconhecemos que muito ainda há a ser feito para que 
todo o povo brasileiro tenha uma existência digna e o MPF 
tem buscado cumprir seu papel na defesa dos direitos e ga-
rantias fundamentais assegurados pela Constituição. A ce-
lebração pelos 70 anos da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos mostra a todo o mundo que os avanços não 
podem parar e que o ser humano a ser protegido somos 
todos nós.
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Pescadores artesanais de Olho d'Água do Casado relatam 
problemas em audiência pública

Visando buscar soluções para os conflitos entre o tu-
rismo ecológico e a pesca artesanal que vivem do 

Monumento Natural (MONA) do Rio São Francisco, 
o Ministério Público Federal em Alagoas realizou audi-
ência pública no Município de Olho d’Água do Casado 
para tratar dos conflitos existentes entre os atores dos 
variados setores econômicos e os pescadores artesanais. 

Durante o evento, foram apontadas as dificuldades 
enfrentadas pelos pescadores artesanais no convício 
com os setores econômicos, ocasião em que foi res-
saltada a necessidade de encontrar soluções para que 
se instale o entendimento entre eles. De acordo com 
o procurador Bruno Lamenha, a intenção do MPF é 

tentar mediar essa situação. “Trabalhamos para que o 
Mona do São Francisco possa ser explorado de forma 
harmônica e sustentável pelos diversos setores de ativi-
dade econômica da região, como a pesca artesanal e o 
turismo ecológico”, concluiu.

Diante dos questionamentos apresentados, o MPF 
destacou a preocupação com o segmento dos pescadores 
artesanais, cujo modo de viver, criar e viver merece es-
pecial proteção do Estado, já que se trata de uma comu-
nidade tradicional. O órgão acionará o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
para que este adote as medidas necessárias para resolu-
ção dos problemas apontados.

Preservação da comunidade tradicional no MONA do São Francisco deve ser 
a prioridade de todos que exploram a região

ARTIGO | ROBERTA BOMFIM | PROCURADORA DA REPÚBLICA
O papel do MPF na defesa dos direitos e garantias fundamentais
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MPF promove reunião para tratar de disputa de terras 
indígenas em Joaquim Gomes (AL)

Comunidade Wassu Cocal e associação de agricultores discutem ocupação de terras da 
antiga Usina Agrisa

Cumprindo missão constitucional de pro-
teção dos direitos indígenas, o Ministério 
Público Federal (MPF) em Alagoas reali-

zou reunião com indígenas da tribo Wassu Cocal 
para discutir conflito envolvendo terras indígenas 
no município de Joaquim Gomes (AL). Estiveram 
presentes representantes do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai) e posseiros da As-
sociação de Agricultores da Fazenda Urucuzinho.

A procuradora da República Roberta Bar-
bosa Bomfim coordenou a reunião, acompa-
nhada pelo perito em antropologia do MPF 
Ivan Farias. Após discussão entre os presen-
tes, a procuradora ressaltou que os encaminha-
mentos da última reunião ainda não haviam 
sido totalmente cumpridos e apresentou as 
novas providências que devem ser adotadas.

Encaminhamentos - Restou encaminhado 
que a Associação dos Agricultores da Fazenda 
Urucuzinho teria 30 dias para entregar a rela-
ção de pessoas que ocupam terras no local, in-
dependentemente de serem associados ou não, 
informando o tempo de ocupação, o perfil de 
cada um, além dos  documentos previdenciá-
rios e aqueles relacionados a programas sociais.

Após a resposta da associação, foi conferido 
ao Incra prazo de 60 dias para enviar ao MPF  

a relação de acampados na Fazenda Pimentas, 
baseado no cadastro feito em 2007 (ou, prefe-
rencialmente, em cadastro anterior, se existir) 
e dos que permaneceram na área. Deve enviar, 
também, a relação dos moradores da antiga Usi-
na Agrisa, à época da desapropriação das ter-
ras, e, caso possível, identificar os empregados 
da usina que hoje ocupam a Fazenda Pimentas.

No mesmo prazo de 60 dias, o Incra deve promo-
ver o trabalho de supervisão ocupacional no Assen-
tamento Fidel Castro/Pimentas, para identificar 
eventuais lotes vagos ou ocupados irregularmen-
te. O Incra deve também realizar o levantamento 
territorial (georreferenciado) no assentamento, a 
fim de verificar se a área mencionada pelos indí-
genas durante a reunião é área de reserva legal ou 
não, bem como se é espaço disponível à ocupação.

O Incra e a Funai concordaram com o mesmo pra-
zo de 60 dias para identificar o perfil dos ocupantes 
da terra indígena, integrantes ou não da associação.

A procuradora da República finalizou a 
reunião ressaltando o dever constitucional do 
MPF. “É nossa missão assegurar a pluralida-
de do Estado brasileiro na perspectiva étnica e 
cultural, exatamente como determina a Cons-
tituição do Brasil”, afirmou Roberta Bomfim. 

Saiba mais - As terras que hoje são ocupa-
das pelos indígenas e por associados da Fazen-
da Urucuzinho foram desapropriadas da anti-
ga Usina Agrisa, e doadas à Funai após atuação 
da Câmara de Conciliação da Advocacia Geral 
da União, para que finalizasse o processo de 
ampliação das terras indígenas Wassu Cocal.

Alguns acampados que estavam ocupando 
a terra em disputa, foram realocados na mes-
ma fazenda, mas em área destinada à reforma 
agrária, no entanto, “dissidentes” não concor-
daram e não saíram da terra, hoje indígena.

Legislação - O direito dos indígenas às ter-
ras tradicionalmente ocupadas está previsto 
no artigo 231 da Constituição Federal de 1988.

Antropólogo do MPF Ivan Farias e procuradora da República 
Roberta Bomfim conduzem a reunião na sede da Procuradoria
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Anualmente, sempre 
no mês de outubro, 
o Ministério Público 

Federal em Alagoas promove 
uma grande discussão com a 
população, o poder público e 
prestadores de serviço de saúde 
pública no estado sobre a efeti-
vidade, qualidade e abrangência 
do tratamento oncológico aos 
alagoanos que recorrem ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

Desta vez, o encontro acon-
teceu no dia 31 de outubro, no 
auditório da Procuradoria da 
República em Alagoas, sob a 
coordenação da procuradora 
da República Roberta Barbosa 
Bomfim, juntamente com re-
presentantes do Ministério Pú-
blico do Estado e da Defensoria 
Pública da União. Instituições 
públicas, órgãos de fiscalização 
e sociedade civil estiveram pre-

sentes.
A audiência pública teve 

como objetivo identificar os 
avanços e dificuldades para 
garantir o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços 
de prevenção e tratamento de 
pacientes portadores de câncer 
no âmbito do Estado de Alago-
as. Diversos temas atinentes à 
prestação do tratamento onco-
lógico foram debatidos, entre 
eles: a universalidade do trata-
mento pelo Sistema Único de 
Saúde, com qualidade.

Presentes - Além do público 
em geral, enviaram represen-
tantes: as Secretarias de Saú-
de do Estado de Alagoas e do 
Município de Maceió; os re-
presentantes dos CACON's 
- Hospital Universitário Prof. 
Alberto Antunes e Santa Casa 
de Misericórdia; representan-

tes da UNACON - Hospital 
do Açúcar; o Departamento 
Nacional de Auditoria do SUS 
- DENASUS; a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer; e ou-
tras entidades da sociedade civil 
atuantes no tema.

Campanha Doe Carinho

Este ano, a procuradora da 
República Roberta Barbosa 
Bomfim inovou e lançou sema-
nas antes do evento a campanha 
“Doe Carinho”. Por meio dela, 
os servidores, membros, esta-
giários e terceirizados do MPF 
em Alagoas escreveram mensa-
gens de carinho, apoio, força e 
consideração aos pacientes on-
cológicos internados ou em tra-
tamento no estado.

CIDADANIA

Outubro Rosa: "Quem tem câncer tem pressa" é tema de 
audiência pública

Tratamento de câncer em Alagoas é debatido entre pacientes, dirigentes de hospitais e 
representantes do poder público

Representante do Ministério Público Federal em Alagoas, do Ministério Público do 
Estado e da Defensoria Pública da  União coordenaram os trabalhos

Representantes da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer 

Procuradora da República Roberta 
Bomfim durante a entrega das mensagens 
da Campanha Doe Carinho
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A gestão inovadora na Pro-
curadoria da República em 
Alagoas estimula a cria-

tividade dos próprios servidores 
para encontrar soluções práticas e 
viáveis para as rotinas de trabalhos. 
No ano de 2018, foram implanta-
dos 16 projetos por oito setores da 
atividade-meio.

No início de sua gestão, em 
2017, o Procurador-Chefe da PR/
AL, Marcial Duarte Coêlho, após 
realizar visita em todos os setores 
e conhecer de perto as dificuldades 
e sugestões daqueles que fazem a 
Procuradoria em Alagoas, lançou 
o programa "O PROJETO É 
NOSSO", incentivando os diver-
sos setores a apresentarem projetos 
que pudessem ser implantados com 
bons resultados e poucos custos.

A partir daí foram instituídos 
os encontros de gestão rotineiros e 
informais com todos os servidores. 
Os Engerts são Encontros de Ges-
tão e Relações de Trabalho, onde 
PC, membros e servidores podem 
conversar francamente sobre as ro-
tinas de trabalho, as dificuldades e 
as sugestões para que melhorias se-
jam implantadas.

O primeiro encontro aconte-
ceu no dia 10 de outubro de 2017, 

como marco da atual gestão. Na 
ocasião foi apresentado um balan-
ço dos meses anteriores e os obje-
tivos do “Projeto é Nosso”. O II 
Engert aconteceu em 5 de março 
de 2018 e teve como objetivo prin-
cipal a apresentação dos projetos 
idealizados pelos servidores. 

Os servidores da área adminis-
trativa apresentaram diversos pro-
jetos setoriais, os quais visavam 
soluções para demandas internas 
de diversas áreas, incluindo os ga-
binetes. Até o final deste ano de 
2018, 16 projetos idealizados por 
oito setores da PR/AL já estavam 
em pleno funcionamento.

Premiação - Ao final do ano de 
2018, a PR/AL lançou uma pes-
quisa interna com todos os servi-
dores para que escolhessem as três 
melhores iniciativas do Projeto é 
Nosso. Os vencedores foram Casa 
Cheia, da Secretaria Estadual; Mes-
tres MPF e Mão Amiga, ambos da 
Chefia de Gabinete, todos premia-
dos em 18/12/2018.

O projeto Casa Cheia reforçou 
o pessoal, especialmente nos ofí-
cios, com servidores voluntários e 
estagiários obrigatórios provenien-
tes da parceria do MPF em Alagoas 
com a Unit, Faculdade de Direito 
em Maceió. Pelo convênio firma-
do entre as Instituições, os alunos 
aptos a realizarem estágio obrigató-
rio, podem atuar num dos gabine-
tes do MPF, na unidade localizada 
em Maceió.

Como segundo colocado, o 
Mestres MPF trouxe à PR/AL, na 
semana do servidor, o subprocura-
dor-geral da República aposentado 
Paulo da Rocha Campos, que foi 

procurador-chefe da PR/AL entre 
1982 e 1991, e as servidoras aposen-
tadas Cleusa da Rocha Ribeiro e 
Maria Helenita Gusmão. O evento 
contou com um formato de entre-
vista informal. Sob a condução da 
chefe de gabinete Margarete Agra, 
os convidados contaram histórias 
que inspiraram e contagiaram a 
nova geração de membros e ser-
vidores da PR/AL, sendo que os 
mais felizes eram os próprios con-
vidados, com o espaço e reconhe-
cimento.

Já o terceiro lugar ficou com o 
projeto "Mão Amiga", que conta 
com uma equipe formada por vo-
luntários do órgão no intuito de 
promover a fraternidade e apro-
ximar os integrantes que fazem o 
MPF/AL.

Servidores implantam 16 projetos para soluções 
inovadoras na PR/AL 

Projetos estimulados pela chefia da unidade trouxeram benefícios para o convívio e as 
rotinas de trabalho

PROJETOS

Casa Cheia - Núcleo de Combate à Corrupção 
promove treinamento com servidores voluntários 
e estagiários recém chegados na PR/AL

Parte da equipe do "Mão Amiga" visita a 
servidora aposentada Marlene Rodrigues, 
em tratamento oncológico
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Resgatando a memória institucional, "Mestres 
MPF" trouxe à PR/AL antigo procurador-chefe 
e servidoras aposentadas
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PROJETOS

PROJETO SETOR RESPONSÁVEL BREVE DESCRIÇÃO

MÃO AMIGA
CHEFIA DE GABINETE E 
ASSESSORIA JURÍDICA

Visa promover a fraternidade entre os integrantes do MPF/AL 
e aproximar mais as pessoas, buscando construir uma comuni-
dade.

MESTRES MPF
CHEFIA DE GABINETE E 
ASSESSORIA JURÍDICA

Objetiva promover o resgate da memória do Ministério Públi-
co Federal em Alagoas, bem como reaproximar os aposentados 
da instituição.

DE OLHO NO “O 
PROJETO É NOSSO”

CHEFIA DE GABINETE E 
ASSESSORIA JURÍDICA

Objetiva coordenar a execução de todos os projetos que nasce-
ram do “PC Visita”

CASA CHEIA SECRETARIA ESTADUAL
Consiste em utilizar-se de serviços voluntários, estágio obriga-
tório e/ou voluntário e contratação de terceirizados, para su-
prir lacunas de força de trabalho na PR/AL.

#PARTIUARAPIRACA SECRETARIA ESTADUAL Trata-se de visitas programadas à PRM-Arapiraca para levar in-
formações atuais de diversos setores da PR/AL.

SERVIDORES DO 
BEM

SECRETARIA ESTADUAL Busca o apoio afetivo e financeiro para as crianças que estão no 
lar de adoção (LACA)

CIRANDA DO LIVRO
COORDENADORIA JURÍDICA 

E DE DOCUMENTAÇÃO 
(ATIVIDADE-MEIO) - BIBLIOTECA

Objetiva-se, através de doações, formar um acervo de obras lite-
rárias, visando atender aos integrantes do MPF/AL.

OFICINA AMIGA
SEÇÃO DE SEGURANÇA 

ORGÂNICA E TRANSPORTE
Tem por objetivo usar serviços mecânicos nas oficinas que ofe-
recerem descontos aos integrantes do MPF/AL.

POSTO AMIGO
SEÇÃO DE SEGURANÇA 

ORGÂNICA E TRANSPORTE

Objetiva ajudar na economia financeira dos integrantes do 
MPF/AL, ao ofertar vantagens, como lavagem de veículos, nos 
postos de combustíveis contatados.

MOVE FÁCIL
NÚCLEO DE GESTÃO DE 

PESSOAS

Visa facilitar a movimentação interna dos servidores, mantendo 
um banco de dados atualizado, com informações relativas ao 
interesse de mudança de lotação.

VOCÊ É TOP
NÚCLEO DE GESTÃO DE 

PESSOAS

Visa prestar reconhecimento e homenagear àquele servidor 
que, em seu dia a dia, preocupa-se em entregar o melhor resul-
tado possível.

ASSPA FÁCIL
SEÇÃO DE PESQUISA E 

ANÁLISE DESCENTRALIZADA

Busca-se apresentar, aos membros e servidores do MPF/AL, os 
sistemas fontes de pesquisa da ASSPA/PR/AL, seus funciona-
mentos e potencialidades como instrumento da atividade inves-
tigativa.

LIMPEZA DIGITAL
COORDENADORIA JURÍDICA 

E DE DOCUMENTAÇÃO  
(ATIVIDADE-FIM)

Consiste no saneamento do Sistema Único com baixa de pro-
cessos e inquéritos arquivados na JFAL.

ALERTA 
MANUTENÇÃO

COORDENADORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO

Trata-se de conscientização das atividades de manutenção e im-
plementação do catálogo de serviços no Sistema Nacional de 
Pedidos (SNP).

MAPA DE 
CONTRATAÇÕES

COORDENADORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO

Objetiva orientar os servidores, sobretudo da área meio, a efe-
tuar, de forma correta, todos os procedimentos de planejamen-
to, contratação e execução de bens e serviços para o MPF/AL.

PEÇA E PEGUE
COORDENADORIA DE 

ADMINISTRAÇÃO
Consiste na divulgação dos materiais de "menor saída" no al-
moxarifado em local de acesso comum e de boa visibilidade.

PROJETOS IMPLEMENTADOS EM 2018 
NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

EM ALAGOAS
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