
Teresina, 22 de agosto de 2019

Excelentíssima Senhora Carmelina Maria Mendes de Moura

Procuradora-Geral do MP/ PI

Com meus votos de grande apreço e de forma constrangida informo o inominável desrespeito a
pessoa física, como tambem a minha deficiência, protagonizado pela promotora Marlúcia Gomes
Evaristo  de  Almeida  enquanto  MP/PI,  em virtude  de  seguidas  e  vergonhosas  desobediências  a
legislação vigente no Brasil pertinente a pessoa com algum tipo de deficiência.

Sentindo-se  desconfortável  com minhas  críticas  desenvolvidas  enquanto  jornalista  profissional,
formador de opinião e fé pública nas pautas desenvolvidas, enfática a cobrar o que determina a
Carta Magna brasileira nas atribuições do Ministério Público (fiscalizar aplicação da lei) e jamais
revoga-las a seu bel prazer, lamentavelmente a promotora em baila não reúne na minha concepção
discernimento e equilíbrio necessário para separar  a  pessoa física da jurídica,  fato que levou a
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Pessoa com Deficiência prestar queixa
no 12ª DP me acusando de autoria de alguns crimes em seu desfavor, ato gerador de ação penal de
termos circunstanciado de baixo poder ofensivo que será enviado a justiça.

Percebo facilmente ser vítima de denunciação caluniosa em virtude de denúncias formuladas de
atitudes nocivas e prejudiciais a 850 mil pessoas com algum tipo de deficiência existente no estado
do Piauí, quando a legislação deixa de ser aplicada em benefício desse contingente, apenas e tão
somente por capricho, retaliação, represália de protesto pessoal da lavra da excelentíssima senhora
que age livre e absoluta ao exercício do seu mister. 

Não poderia me eximir de levar ao conhecimento a superior hierárquica dessa promotora esses
deprimentes fatos que enodoam os dignos e responsáveis companheiros de trabalho da promotora
Marlúcia. Estou tomando todas as providências ao meu alcance para combater esse procedimento
humilhante e preocupante em meu desfavor, promovido por uma autoridade que teria a obrigação de
integrar, incluir e assegurar respeitabilidade a pessoa com algum tipo de deficiência no Piauí.

Em anexo matéria de minha autoria com título denominado “Quem bate esquece, quem apanha
lembra”,  intimação policial  para  comparecimento e  termo de  depoimento prestado ao delegado
titular.

Nada mais para o momento, votos de estima e apreço
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