Venda proibida

Assunto de gente grande
para gente pequena
1

Procuradoria-Geral da República

Ministério Público Federal
Procurador-Geral da República
Antônio Augusto Brandão de Aras
Vice-Procurador-Geral da República
Humberto Jacques de Medeiros
Secretária-Geral
Eliana Pérez Torelly de Carvalho
Secretária de Comunicação Social
Layrce de Lima
Equipe do projeto Turminha do MPF
Abraão Pessoa
Amanda Nascimento
Carla Zanetti
Erton Pereira
Lívia Nunes
Marcello Azevedo
Thais Martins
Virgínia Junqueira
Autora/Ilustradora
Virgínia Junqueira
Coordenação e Organização
Secretaria de Comunicação Social
Produção Gráfica
Osmose Cursos Técnicos
Normalização Bibliográfica
Coodenadoria de Biblioteca e Pesquisa (Cobip)
©MPF, 2021. Todos os direitos reservados
Disponível em
https://turminha.mpf.mp.br/produtos/almanaques
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
B823a
Brasil. Ministério Público Federal. Secretária de Comunicação Social.
Almanaque da Turminha do MPF : assunto de gente grande para gente pequena. - Brasília :
MPF, 2021.
3 v. : il., color.
Disponível em: https://turminha.mpf.mp.br/produtos/almanaques
1. Ministério Público Federal - história em quadrinhos. 2. Ministério Público Federal - estudo e
ensino. 3. Ministério Público Federal - competência. I. Título.
CDDir 341.413
Elaborado por Juliana de Araújo Freitas Leão - CRBI/2596

POderes na areia

Galera, vamos
brincar de “poderes
na areia”?

Os poderes
na areia?!?!
Como assim,
Rafinha?

Vamos!!!

É tipo castelo na
areia, mas como
se fosse a Praça dos
Três Poderes em
Brasília!
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Gente, mas o que
seriam esses três
poderes?

Ah, Munani! São os
Poderes Executivo,
Legislativo e
Judiciário...

Isso! O Poder Executivo é
o poder que é
responsável por executar
as leis e cuidar do
funcionamento do país.
E o Poder
Legislativo faz as
leis e fiscaliza as
ações do
Executivo.

4

Já o Poder
Judiciário cuida
para que as leis
criadas pelo
Legislativo sejam
cumpridas!

Eu quero ser o
Executivo! O chefe
desse poder fica
no Palácio do
Planalto.

Lembrando que ainda existem os
três Poderes e o Ministério Público
em outras cidades, viu?

Ah, então eu sou o
Judiciário, que é espalhado
em todo o Brasil, mas tem
o seu símbolo máximo no
Supremo Tribunal Federal.

Eu quero ser o Poder
Legislativo, que
está representado
no Congresso
Nacional, e vocês?

Poxa, gente! Mas se
são três poderes e nós
estamos em quatro...
Não vou ser nenhum...
Como irei brincar?

Munani, você pode ser
o MPF! Não faz parte
dos três poderes,
mas ele atua para o
nosso bem também!

E o que
ele faz?
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O MPF é o fiscal da lei, atuando
em casos que envolvem
interesses públicos, seguindo
sempre a nossa Constituição.

Ele tem independência
funcional e autonomia
na estrutura do Estado.

E não pode ser extinto,
além de ter liberdade
para atuar seguindo
suas convicções!

GOSTEEEI!!!
Vou ser o MPF, então!
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Gente, me ajude
a construir
o MPF?

Minutos depois...

Conseguimos!!!

Sabe o que é interessante?
Nós somos os três poderes
mais o MPF, trabalhando
juntos em um mesmo ideal.
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É mesmo, né?!
E é assim que
funcionam os três
poderes na vida real!

Que legal!
Todos esse lugares
para cuidar dos
nossos direitos e
deveres.

Isso! Como se
fossem os quatro
mosqueteiros!
Hahaha...

Um por todos e
todos por um.

FIM.
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MINIsServidores

Bora lá, Munani!
É a sua vez!

Adorei o
presente,
prof!

15. Sapato de cristal.
16. Visitar uma pirâmide no Egito.
17. Uma viagem à lua.
18. Um cachorrinho lindo igual o Boris.
19. Ganhar super poderes.

Professor Ari, olha a lista que
eu fiz para o Papai Noel! Tem
tudo o que eu quero ganhar até
quando eu ficar adulta.

Uau, Sol! E o que
quer ganhar quando
fizer... humm...
21 anos?
Ahhh... Esse tá
aqui, oh! Eu pedi
para passar no
concurso do MPF
pra eu poder ser
procuradora.

Nossa! Já está decidida,
hein? Parabéns, Sol!

20. Terminar a faculdade com nota máxima!
21. Passar no concurso do MPF pra eu ser
procuradora.
22. Morar numa casa junto dos meus amigos.
23. Andar na maior montanha-russa do mundo.
24. Descobrir a verdade sobre o universo.

Concurso? Como assim, é
uma competição?
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Tipo assim, o concurso é uma prova para selecionar os profissionais mais
capacitados para uma determinada função. Neste caso, os candidatos irão
competir entre si pelas vagas disponíveis. Por exemplo, caso haja dez vagas,
serão classificadas e aprovadas as dez pessoas que tirarem a maior nota.
Quem dera né,
prof? As provas
são muito mais
difíceis, Munani.

Tipo as provas da
escola, prof? Que todo
bimestre tem?

Ainda não, haha!
Existem algumas
exigências.

São um pouco mais
complexas, Munani...
Todos os anos abrem
concursos ...

Então já
podemos nos
inscrever?

Alguns já precisam ter ensino superior né,
prof? O meu primo, por exemplo, é formado em
Direito e passou para procurador da República.

E as pessoas com deficiência também podem se inscrever
se conseguirem efetuar as atividades dos cargos. E de
acordo com a Lei nº 8.112, até 20% das vagas oferecidas
no concurso devem ser reservadas pra nós!

Correto!
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E correto!

E como faz para se
inscrever?
Precisa pagar?

Geralmente as inscrições são feitas no site do próprio órgão
ou da banca do concurso. E sim, existe uma taxa de inscrição
que precisa ser pagar para garantir a participação.
Pessoas de baixa renda
podem pedir isenção e fazer
a prova de graça. É só ler as
regras direitinho no edital.

Mas... E quem não tem
o dinheiro pra pagar?
Fica sem poder fazer a
prova?

Sério? Que
ótimo!

E professor... Uma dúvida: se eu
passar no concurso uma vez, vou
precisar fazer a prova todo ano?

Não, Alex. Não é necessário!
Mas após a aprovação, a pessoa fica num
período de experiência, e depois de dois anos
ela ganha estabilidade no serviço público.

Ninguém merece!
Diz que não... diz
que não...

Ahhh... Assim dá pra
saber se a pessoa
está preparada.

Exatamente!
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Prof, diz aí alguns
cargos que a gente
pode tentar entrar no
MPF quando formos
maiores.

Isso, também quero
saber! E depois,
vamos abrir nossos
presentes!

Claro! No MPF existem os cargos para
procurador, analista ou técnico. Sempre de
acordo com a formação de cada um e
cumprindo o que está no edital.

Os procuradores
representam judicialmente
os interesses públicos.

Assim como outros servidores,
estes precisam ser bem
capacitados para que os seus
serviços sejam prestados da
melhor forma.

Então a prova é mesmo
muito importante.

Tem que estudar
bastante, haha!
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Dependendo do cargo específico,
o procurador irá representar um
município, um estado ou
instituições federais.

Então, lembre-se, Sol: para
trabalhar no MPF, você
precisa ser eficiente,
capacitada e transparente!

Os serviços públicos são
importantes para que o
país continue funcionando,
pois o foco deles está na
própria sociedade.

Eita! Vou ter que ficar
transparente? Como as
pessoas vão me ver?
Tanto a população quanto
o próprio Estado têm
ferramentas para
fiscalizar os servidores.

Isso significa ser honesta
sobre suas ações.
Aah,
entendi.

Uma das coisas que você pode
fazer é usar a ouvidoria para poder
fazer sugestões e reclamações.

Acho que vi algo
assim no site do
MPF.

Eu não vejo a hora de poder
ganhar esse presente!

E como a gente faz
para fiscalizar?

É como o próprio nome já diz né,
professor? O papel do servidor
público é servir a população!

Isso!

Vou torcer por
você, Sol!

Eu também! A gente
pode estudar juntas
para as provas!
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Acho que vou
colocar algo
assim na minha
lista também.

Awn, vocês são
tão fofos!

Eu também vou!

A gente inventa
uma MGR.

MGR?

?

São tantas
opções, né? Só
faltou uma para
o Bóris, haha!

Mascote-Geral
da República!

Hahaha,
adorei! Mas diz
aí, gente... É a vez de
quem agora?

Nossa! Me
perdi, HaHa!
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FIM.

O xeque-mate estudantil
Ahhh, esta semana
passou rápido e hoje
tem jogo de xadrez
na praça!

Abertas as
inscrições para
presidente do
Clube de Xadrez!

Vó Zita, você viu
que estão abertas
as inscrições para
presidente do Clube
de Xadrez?

Vi sim! E aí, já se
inscreveu?
Você vai ser o
presidente ideal!
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Ah... Eu até tava pensando em me inscrever...
Mas tá no regulamento que tudo deve ser on-line
e que deverão ser seguidas as regras da
propaganda eleitoral na internet... Daí que eu tô
meio por fora dessas regras...
Ahhh, mas eu já sei
quem vai te ajudar...

Maluzinha, vem
aqui, meu amor!
Tô indo,
vovó!!!

Quem?

Malu, o Professor Ari quer
se candidatar à presidência
do Clube de Xadrez, e vai
precisar da sua ajuda.

Que legal!!! Pode
deixar, Vó Zita! Eu sei
por onde começar.
Vamos lá, professor!

Malu, lembrando que as eleições para os
cargos eletivos do Executivo e do Legislativo
são organizadas pela Justiça Eleitoral.
As eleições do
Clube de Xadrez são
organizadas pelos
próprios grupos.

Primeiramente, vamos
fazer a sua inscrição...
Ahhh, e depois
vamos lá na gráfica
fazer uns cartazes
para divulgar na
rua, né?!
Nada disso, Professor
Ari! Vamos fazer tudo
pela internet...
Aí o senhor estará violando duas
regras importantíssimas. A
primeira é que não pode ter
propaganda em sites oficiais ou
hospedados por órgãos da
Administração Pública, e a
segunda é que também é proibido
propaganda por telemarketing.
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Ah, é ...

Internet, hum, já sei, e se eu colocar lá
no site da escola para todo mundo
assistir? Ou então, fazer ligações para
os pais do alunos... É uma boa ideia?
Para dar certo isso, vamos
criar um site, comunicar a
Justiça Eleitoral e não
esquecer de criar um partido e
tirar umas fotos bem bonitas
do senhor, e aí sim, publicamos
o seu vídeo no site...

XEQUE-MAAATEEE
O partido eu até
já tenho, e até já
escrevi lá.
E qual é ?

Ah! Malu, ...podemos
usar também as
redes sociais!

HAHAHA
Certeza,
professor??

Isso, professor!
Podemos chamar o
Rod, ele é o mais
entendido nesse
assunto.

Claro,
Malu.

Ohhhh,
Roooodd!

Oi, professor!
Oi, Malu!
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Rod, temos uma missão
pra você!

Você vai ficar responsável
por cuidar das mídias
sociais da campanha do
Professor Ari!

Opa! Pode
mandar!

Show!

E vocês estão cientes das
regras eleitorais, né? Porque se
fizer coisa errada pode pagar
multa de 5 a 30 mil reais... Tem
até processo criminal e civil,
dependendo do caso.
A Malu estava aqui me
explicando sobre elas!
E tenho certeza de que
você também está por
dentro de tudo!
Tô sim! Mas é importante
que o senhor também
saiba... E é bem simples de
saber tudo. É só acessar o
site da Justiça Eleitoral.
Lá tem um arquivo com tudo o
que é permitido e proibido.
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Pois assim que eu chegar em
casa, eu já vou entrar pra saber
mais!

Então vamos todos
trabalhar! Tenho que
montar o controle de
gastos das campanhas na
internet pra saber quanto
vamos poder gastar nos
impulsionamentos.

E pode
fazer
impulsionamento?

Entendo. Então eu
estou indo fazer a
minha campanha com o
Rod. Até mais, Malu!

O que não pode usar é
perfis falsos e robôs.
Podemos, sim!

Até mais!

Não é que eles fizeram tudo
certinho!!!

Deseja cancelar o
cadastramento ?
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DIA DA ELEIÇÃO...

É hoje, hein,
pessoal?
Chegou o
grande dia!

Finalmente! Nossa...
Eu quase fiz uma
besteira hoje...
Como todo dia eu
postava e mandava
mensagem... quase
mandei hoje...

Credo, Rod. Não
pode fazer
propaganda no dia
da eleição!

cabine de
votação

HORAS DEPOIS...

Credo, Rod! Ainda bem
que você se lembrou a
tempo.
Vou indo, então, nos
vemos lá na votação!

cabine de votação

Valeu a pena a aula sobre
as questões eleitorais,
eles entenderam tudo!

FIM.
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Estufa planetária
Prontinho! Daqui a
alguns anos nossa
plantinha irá se tornar
uma linda árvore.

AU, AU!

É isso aí, plantinha!
Vamos acabar com
o efeito estufa!

Vamos!!!

Vocês sabiam que
o efeito estufa
nem sempre é
prejudicial?

Agora eu
fiquei
confusa.

Não!
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?

É verdade
isso, Vó Zita?

?

?

?

Sim! Oh... O que
você acha da
primavera, ou
do verão?

?

São minhas
estações preferidas.
Eu adoro!
Somos
dois!

Agora imagina
suportar um frio
de mais ou menos
-18 Cº.

Credo!

Exatamente!
Lembram-se de
quando estávamos
vindo para cá? E do
sol batendo no
vidro do carro
deixando tudo bem
abafado?
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Nem eu que
prefiro o frio
aguento essa!
Mas é o que
aconteceria sem
o efeito estufa,
não é, Vó Zita?

Lembro sim,
parecia até que o
calor estava preso
no carro.

Tava mesmo!
Um calor
insuportável...

Existem vários deles, Sol,
como o metano ou o
dióxido de carbono. Uma
vez ouvi um audiolivro
sobre isso.

Na nossa atmosfera
funciona mais ou menos
assim, mas em vez do
vidro temos gases do
efeito estufa.
Eca! Gases?

Quando a radiação solar
passa pela atmosfera, uma
parte dela é refletida de volta
para o espaço e o resto é
absorvida por esses gases.

Ahhh.... Deixando
o planeta mais
quentinho.

Infelizmente se tornou um.
Com tantas fábricas e
carros por aí, produzimos
muito mais dióxido de
carbono que o necessário.

Mas eu sempre
pensei que fosse
um problema...

Ou seja, estamos
jogando um montão
de gás carbônico na
atmosfera.
Ai, ai, esses
seres humanos,
hein?
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E, com isso, muito mais
radiação é absorvida aqui
na Terra, deixando o
planeta quente demais!

Por isso, é tão importante
proteger as nossas
florestas. As plantas
absorvem o dióxido de
carbono, né?

Então...

É isso aí, plantinha!
Vamos regular o
efeito estufa!

Uhuul!
Au, Au!

FIM.
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VIVA A DIFERENÇA

Vó Zita, posso
comprar um leite
para fazer um bolo?
Claro! O leite fica
naquela prateleira.

Claro!
Nossa, que homem
alto!

Poxa, Vó Zita, queria
ser mais alta... Eu nem
consigo pegar as
coisas nas prateleiras.

Moço, você pode
pegar o leite pra
mim, por favor?

Você ainda está em fase
de crescimento, Sol.
Logo, logo vai estar maior.
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Mas e se eu não ficar alta?
E se eu ficar igual àquele
homem? Ele é adulto e é do
meu tamanho.

Hummm... Não sei. Eu não
conseguiria pegar coisas
no alto como, o leite.

E você ficou
sem o leite?
E por que
isso seria um
problema?

Não...

Pois é... Características físicas
ou biológicas não nos definem,
Sol. Todos nós somos diferentes e
temos habilidades diferentes.

Que tal se nós observarmos
as mais variadas formas de
ser diferente, aqui no
mercado?
Legal! Vai ser
divertido!

Olha só a habilidade
daquela vendedora em
equilibrar as latas.
Nem todo mundo
tem a habilidade
dela.
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Uma vez eu vi uma moça aqui do
mercado usando um pano na
cabeça. Por que será?

Provavelmente não é
apenas um pano
qualquer, era o hijabe.

Entendi. Existem muitas
religiões diferentes né,
Vó Zita?

Ele faz parte do vestuário
de algumas religiões
muçulmanas.

Isso mesmo!

Hmm, o que mais será que eu
vou encontrar de diferente?

Olha, Vó Zita,
aquele homem usa
cadeira de rodas.

Será que ele consegue fazer
as coisas que um adulto faz?

Mas é claro! O Alex é
cego e faz tudo o que
outras crianças
fazem, não é?

Sim!
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Eu nunca consegui ganhar
dele no xadrez...

Vamos para a fila do caixa
agora. Quem sabe
encontramos mais
alguém.

Nossa, que
fila enorme!

É mesmo! Pelo menos
teremos tempo para
conversar.

Simbora!

Que penteado
incrível! Olha,
Vó Zita!
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Legal, né? Isso se
chama dreadlocks, e
muitas pessoas usam
hoje em dia.

Com religião não, mas tem
a ver com a cultura...

Então não tem a ver
com religião, igual o
véu da moça?

Algumas culturas se
misturam na sociedade,
até começarmos a usá-las
de maneira natural, sem
nem percebermos.

Então eu posso
usar também?

Se seus pais
deixarem... Sim!

Certo, vou pedir!
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Eita!

O que foi?

Eita, esqueci
as compras
no açougue..

Nossa, é mesmo ...
hahaha!

FIM.
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Uma aventura diferente
Uma equipe perfeita precisa
de diferentes pessoas, com
diferentes habilidades!
Já pensou se todos os
super-heróis tivessem
os mesmos poderes?

Eu sou o arqueiro,
pois acerto no
alvo sempre!

Eu sou uma fada muito
poderosa, porque
consigo resolver os
problemas usando a
gentileza.

Você só pode
ser a princesa,
né, Sol?!
Eu? Não...

Esse time
precisa de um
bárbaro! Arrg!

Agora eu
botei fé,
hahaha!

E você?
É o quê?

FIM.
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localização do voto
Por que será que a
escola escolheu um
lugar tão longe?
Nem me fala, não sabia
que precisaria andar
tanto para votar. Será
que o pessoal já votou?
Deixa eu ver se
alguém postou
alguma coisa.
Olha só, é o
Rod no perfil
da escola!

Pessoal, a escola
disponibilizou vários postos
de votação pela cidade para
que todos possam
participar da eleição do
grêmio estudantil. Confira o
local mais perto da sua
casa e não deixe de votar!

Dia
da
Eleição

A comissão do grêmio
esqueceu de marcar esse
local de votação. Vamos
compartilhar o vídeo!

CompartilhaaaaadoOOOoo!
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Rafinha, agora ajudamos
a turma, deixando as
informações mais
acessíveis para todos!
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FIM.

Assunto de gente grande
para gente pequena

www.turminha.mpf.mp.br
turminha@mpf.mp.br

Ministério Público Federal
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