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Prefeitura de Cururupu e TJMA firmam parceria na solução de
conflitos

OTribunal de Justiça do Maranhão – por meio do Núcleo de Solução de Conflitos (Nupemec/TJMA) – promoveu
uma reunião na Comarca de Cururupu para apresentação do programa “Selo de Reconhecimento Município
Amigo da Justiça”. A reunião aconteceu no Plenário da Câmara de Vereadores de Cururupu e, contou com a
presença da sociedade civil e de autoridades locais interessadas no tema.

A iniciativa visa fortalecer a cidadania e a cultura da conciliação, auxiliando a população na resolução de
demandas, por meio de parceria institucional com o Executivo municipal.

O evento foi dirigido pelo coordenador do Nupemec/TJMA, juiz Alexandre Abreu, que apresentou ao público o
programa de reconhecimento da Justiça, a importância, o alcance social e as inúmeras vantagens
proporcionadas para as instituições envolvidas e, sobretudo, a comunidade.

“O intuito do nosso projeto é reconhecer a cooperação empreendida por municípios que vêm desenvolvendo
ações para a redução de ações judiciais ou para a solução adequada de conflitos judicializados. Queremos
assegurar à população os seus direitos, estimulando sempre o diálogo, a conciliação e a pacificação social dos
conflitos, inclusive por meio de plataformas digitais. Todos sairão ganhando com essa parceria!”, pontuou.

O Selo de Reconhecimento de Município Amigo da Justiça do Maranhão é gerido pelo Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJMA, presidido pelo desembargador José Luiz Almeida.

PARCERIA

Durante a reunião em Cururupu, o coordenador do Nupemec/TJMA, juiz Alexandre Abreu, apresentou o projeto
“Município Amigo da Justiça” a representantes dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), sociedade
civil organizada, além de servidores e servidoras da Justiça da Comarca do município.

Após as apresentações realizadas e diálogo com representantes do Executivo, Cururupu formalizou sua adesão
ao projeto do TJMA.

 
O juiz Alexandre Abreu informou que o município também demonstrou interesse em estabelecer parceria com o
IEMA, para abertura de vagas de estágio para alunos do curso técnico de Direito atuarem nos espaços de
cidadania, auxiliando no atendimento, orientação e acesso da população aos meios de garantias de serviços.

O Nupemec do TJMA firmou compromisso no sentido de promover uma formação aos alunos e alunas do IEMA,
para uso das plataformas de Videoconferência do TJMA,  consumidor.gov.br e outras ferramentas de acesso a
direitos. participante. 



C o n t i n u e  l e n d o  m a i s  e m :  
https://icururupu.com.br/prefeitura-de-cururupu-e-tjma-firmam-parceria-na-solucao-de-conflitos/?utm_source=r
ss&utm_medium=rss&utm_campaign=prefeitura-de-cururupu-e-tjma-firmam-parceria-na-solucao-de-conflitos

https://icururupu.com.br/prefeitura-de-cururupu-e-tjma-firmam-parceria-na-solucao-de-conflitos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prefeitura-de-cururupu-e-tjma-firmam-parceria-na-solucao-de-conflitos
https://icururupu.com.br/prefeitura-de-cururupu-e-tjma-firmam-parceria-na-solucao-de-conflitos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prefeitura-de-cururupu-e-tjma-firmam-parceria-na-solucao-de-conflitos
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Veja o que abre e o que fecha em São Luís no feriado de 12 de
outubro

Na terça-feira (12), será celebrado dia de Nossa Senhora Aparecida.
Veja o que abre e o que fecha em São Luís no feriado de 12 de outubro
Lojas de rua poderão funcionar das 8h às 18h. (Foto: Paulo Soares/O Estado)
SÃO LUÍS - Na próxima terça-feira (12) será o dia de Nossa Senhora Aparecida. Por conta do feriado, órgãos
públicos, comércios e shoppings centers terão o funcionamento alterado em São Luís. Veja:

Comércio

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) informou que
o comércio lojista tem autorização para poder funcionar durante os dois dias de feriado.

Lojas de ruas, avenidas e galerias: das 8h às 18h,

Lojas em shoppings: das 10 às 22h.

Agências Bancárias

No dia 12, as agências bancárias estarão fechadas, de acordo com o Sindicato dos Bancários do Maranhão
(SEEB-MA). Com isso, os vencimentos de contas, incluindo boletos e contas de concessionárias, agendamento
de pagamentos e envios de transferências foram prorrogados para o primeiro dia útil após a data.

Para ter acesso aos serviços, a população pode ter acesso aos terminais de autoatendimento e pelos aplicativos
de celular e internet. Casas lotéricas também não devem funcionar.

Continue lendo mais em: 
https://imirante.com/servicos/sao-luis/noticias/2021/10/08/veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-sao-luis-no-feriado-
de-12-de-outubro.shtml

https://imirante.com/servicos/sao-luis/noticias/2021/10/08/veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-sao-luis-no-feriado-de-12-de-outubro.shtml
https://imirante.com/servicos/sao-luis/noticias/2021/10/08/veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-sao-luis-no-feriado-de-12-de-outubro.shtml
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Ações de conscientização contra a violência doméstica são
promovidas em barbearias de São Luís

O Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência
Doméstica e Familiar (CEMULHER) promoveu nesta sexta-feira (8) e nessa quinta-feira (7), ações do Programa
"Homem Consciente" com foco na prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Nesta sexta feira (8), a equipe da CEMULHER  realizou ação com o público externo, em visita a barbearias do
bairro do São Francisco, para dialogar com homens ali presentes, entregar panfletos produzidos pelo Programa
"Homem Consciente" e adesivos que fiquem como lembretes nos espelhos das barbearias, chamando a atenção
e despertando o interesse sobre o tema da violência contra a mulher.

Na última quinta-feira, a CEMULHER promoveu a 2ª Roda de Diálogos do Programa, no auditório do Centro
Administrativo na Rua do Egito, reunindo homens colaboradores das empresas  terceirizadas prestadoras de
serviços ao Tribunal de Justiça, para refletirem sobre o tema "Masculinidades e Violência contra a Mulher". Foi
um momento integrativo, com exibição de vídeos, escuta ativa e reflexões sobre o tema, mediadas por
assistente social e psicóloga da CEMULHER, com a presença do técnico administrativo, estagiária da unidade e
do Coordenador Administrativo, Arthur Darub. 

A equipe foi bem recebida nos 11 estabelecimentos visitados, convocando os homens a serem parceiros nessa
luta. Até o final do ano, sete bairros de São Luís receberão as visitas da CEMULHER às Barbearias, totalizando
cerca de 50 estabelecimentos sensibilizados e mobilizados  para serem agentes de prevenção. 


