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Marco Aurélio reforça luta pela regularização fundiária em
Governador Edison Lobão
 

Na última sexta-feira (8), o deputado estadual Marco Aurélio, o prefeito de Governador Edison Lobão, Geraldo
Braga, o secretário de estado da infraestrutura, Clayton Noleto e o presidente da Agência Metropolitana do
Sudoeste do Maranhão (Agemsul), Davison Nascimento, estiveram reunidos com o Corregedor Geral da Justiça
do Maranhão, desembargador Paulo Velten.

Durante a entrega de títulos de regularização fundiária em Imperatriz, cuja ação foi feita na parceria do
Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades e o Tribunal de Justiça do Maranhão, o diálogo foi feito,
reforçando a importância de uma ampla parceria para que o município de Governador Edison Lobão possa
resolver em definitivo as demandas de regularização fundiária.

Marco Aurélio explicou que já foram feitas várias tratativas nessa luta, pois já estiveram buscando apoio do
Ministério Público Estadual, através do Procurador-Geral de Justiça, Dr Eduardo Nicolau e também com o
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Lourival Serejo. "Estamos buscando o apoio do Tribunal,
através da Corregedoria Geral, para que o município seja incluído no Programa Minha Terra, do TJ e MP, que
está escolhendo municípios do estado para fazer uma gestão modelo na pauta da regularização fundiária.
Teremos pela parte governamental as parcerias necessárias: Agemsul, Secid, Prefeitura Municipal, precisando
apenas da confirmação do TJ-MA para transformarmos o que é hoje um dos maiores problemas da cidade em
uma das maiores soluções para o seu desenvolvimento", argumentou o deputado.

O desembargador colocou-se à disposição e as tratativas serão feitas como encaminhamento da demanda. Todos
os participantes da reunião ficaram satisfeitos e agradeceram a disponibilidade em ajudar do corregedor geral
de justiça do Maranhão. O prefeito Geraldo Braga e sua equipe, que já formalizaram a solicitação do pleito,
atuará junto com as parcerias do estado e do deputado, dando encaminhamentos que poderão garantir o
atendimento da solicitação.
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São Luís: Veja o que funciona no feriado do dia 12 de Outubro

11/10/2021 08:32:41

Rua Grande, em São Luís ? Foto: Agência São LuísPor conta do feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida na
terça-feira (12), órgãos públicos, comércios e shoppings centers terão o funcionamento alterado. Confira a lista
abaixo:

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. Segundo a entidade, o
comércio situado em ruas, avenidas e galerias, poderá funcionar das 8h às 18h, enquanto as lojas em shoppings,
devem funcionar entre das 10 às 22h.

Agências Bancárias
As agências bancárias permanecerão fechadas no dia 12 de outubro, 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.

Judiciário
Foi decretado ponto facultativo na próxima segunda-feira (11) no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
Corregedoria-Geral da Justiça e fóruns da capital e do interior.

Conforme a Resolução nº 832020, que dispõe sobre o assunto no âmbito do Poder Judiciário do Estado, também
não haverá expediente no dia 12 de outubro (feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida).

A Resolução estabelece ponto facultativo para o Tribunal de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça e Fóruns da
Capital e do Interior do Estado do Maranhão. A Resolução foi assinada pelo presidente da Corte,
desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa.

Segurança
Os plantões nas delegacias de polícia de todo o Maranhão seguem normalmente, mas a orientação é que por
conta do novo coronavírus, as pessoas realizem ocorrências de pequena relevância por meio do B.O eletrônico
no site da Polícia Civil.

Saúde
Os serviços de urgências e emergências das unidades de Pronto – Atendimento (UPA), do Hospital Municipal
Djalma Marques (Socorrão I) e Dr. Clementino Moura (Socorrão II), unidades mistas continuam atendendo a
população normalmente na capital maranhense.



Funcionalismo público municipal
A Prefeitura de São Luís anunciou que será ponto facultativo na segunda-feira (11). Ficam mantidas apenas as
atividades essenciais. Na terça-feira (12), não terá expediente, voltando o atendimento normal somente na
quarta-feira (13).

Funcionalismo público estadual
A Secretaria da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) comunicou que, no dia 12 de outubro,
serão mantidos os serviços essenciais, especialmente aqueles que por força de normas próprias, não podem
sofrer solução de continuidade.

Energia
A Equatorial Maranhão informou a que os postos de coleta do E+ Reciclagem não funcionarão no dia 12 de
outubro (terça-feira), dia de Nossa Senhora Aparecida. Desta forma, a empresa recomenda aos clientes que
antecipem sua programação para trocar seus materiais recicláveis por bônus na fatura de energia.

Os clientes que precisarem informar falta de energia, emitir código para pagamento, segunda via de conta,
consultar débitos, solicitar religação ou realizar cadastro de tarifa social baixa renda poderão fazê-lo pelo
WhatsApp, no número (98) 2055-0116. Outros serviços poderão ser acionados pelo aplicativo da empresa ou no
site www.equatorialenergia.com.br.

Os atendimentos presenciais retornarão na quarta-feira (13) normalmente nos postos E+ Reciclagem e nas
agências de atendimento presencial.

G1 Maranhão
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Funcionamento de comércio e serviços no feriado

Publicado em 11 de outubro de 2021

Com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na terça-feira (12), órgãos públicos, comércios e shoppings centers
terão o funcionamento alterado. Abaixo, as principais mudanças em alguns setores de São Luís.

Comércio

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) informou que,
o comércio lojista tem autorização para funcionar, durante os dois dias de feriado. Segundo a entidade, o
comércio em ruas, avenidas e galerias, poderá funcionar das 8h às 18h, enquanto as lojas em shoppings, devem
funcionar entre das 10 às 22 horas.

Agências Bancárias

As agências bancárias permanecerão fechadas no dia 12 de outubro, 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.

Judiciário

Foi decretado ponto facultativo na próxima segunda-feira (11) no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
Corregedoria-Geral da Justiça e fóruns da capital e do interior. Conforme a Resolução nº 832020, que dispõe
sobre o assunto no âmbito do Poder Judiciário do Estado, também não haverá expediente no dia 12 de outubro
(feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida).

A Resolução estabelece ponto facultativo para o Tribunal de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça e Fóruns da
Capital e do Interior do Estado do Maranhão. A Resolução foi assinada pelo presidente da Corte,
desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa.

Segurança

Os plantões nas delegacias de polícia de todo o Maranhão seguem normalmente, mas a orientação é que por
conta do novo coronavírus, as pessoas realizem ocorrências de pequena relevância por meio do B.O eletrônico
no site da Polícia Civil.



Saúde

Os serviços de urgências e emergências das unidades de Pronto – Atendimento (UPA), do Hospital Municipal
Djalma Marques (Socorrão I) e Dr. Clementino Moura (Socorrão II), unidades mistas continuam atendendo a
população normalmente na capital maranhense.

Funcionalismo público municipal

A Prefeitura de São Luís anunciou que será ponto facultativo na segunda-feira (11). Ficam mantidas apenas as
atividades essenciais. Na terça-feira (12), não terá expediente, voltando o atendimento normal somente na
quarta-feira (13).

Funcionalismo público estadual

A Secretaria da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) comunicou que, no dia 12 de outubro,
serão mantidos os serviços essenciais, especialmente aqueles que por força de normas próprias, não podem
sofrer solução de continuidade.

Energia

A Equatorial Maranhão informou que, postos de coleta do E+ Reciclagem não funcionarão na terça-feira. A
empresa recomenda aos clientes que antecipem sua programação para trocar seus materiais recicláveis por
bônus na fatura de energia.

Os clientes que precisarem informar falta de energia, emitir código para pagamento, segunda via de conta,
consultar débitos, solicitar religação ou realizar cadastro de tarifa social baixa renda poderão fazê-lo pelo
WhatsApp, no número (98) 2055-0116. Outros serviços poderão ser acionados pelo aplicativo da empresa ou no
site www.equatorialenergia.com.br. Os atendimentos presenciais retornarão na quarta-feira (13) normalmente
nos postos E+ Reciclagem e nas agências de atendimento presencial.
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OPERAÇÃO NOSTRUM É RESPINSABILIDADE DE FLAVIO DINO,
DIZ SRNADOR ROBERTO ROCHA

A Operação Nostrum, deflagrada na semana passada pela Polícia Civil e Ministério Público do Maranhão, que
teve como alvo o deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL), ainda segue repercutindo no meio político.
Depois do próprio Josimar afirmar que achou estranha a operação e dizer que só aconteceu após a sua saída do
grupo político do governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), agora foi a vez do senador Roberto Rocha ser
mais enfático e responsabilizar Dino pela Operação Nostrum. Nas redes sociais, Roberto Rocha ao criticar o
governador sobre um episódio em Chapadinha, onde teria sido deselegante com a prefeita de Chapadinha, o
senador afirmou que Dino “esperou Josimar viajar para mandar invadir a residência dele, com show pirotécnico,
helicóptero e tudo mais”. 

Roberto Rocha disse que o episódio deixa evidenciado a prática de Flávio Dino como político. “Neste caso, fica
mais que evidenciado a prática do governador comunista em usar a polícia e parte do Ministério Público e da
Justiça como seu instrumento político, eis que essa investigação é de 2015 a 2019, época em que Josimar era
deputado estadual, e enquanto ficou aliado a Flávio Dino esse processo dormia em uma gaveta do palácio”,
destacou. 

O senador maranhense também questionou a competência de quem autorizou a busca e apreensão na
residência dos deputados Josimar de Maranhãozinho (federal) e Detinha (estadual). “Além disso, jamais um juiz
de base poderia mandar invadir a residência de um casal de deputados(um federal e outro estadual). Lógico,
isso é competência do TJ”, completou.

Flávio Dino, pelo menos até agora, não respondeu as graves acusações, preferiu adotar um silêncio sepulcral,
mas a Operação Nostrum segue tendo desdobramento.
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Deputado Marco Aurélio reforça luta pela regularização fundiária
em Governador Edison Lobão
 

Na última sexta-feira (8), o deputado estadual Marco Aurélio, juntamente com o prefeito de Governador Edison
Lobão, Geraldo Braga, o secretário de estado da infraestrutura, Clayton Noleto e o presidente da Agência
Metropolitana do Sudoeste do Maranhão (Agemsul), Davison Nascimento, estiveram reunidos com o Corregedor
Geral da Justiça do Maranhão, desembargador Paulo Velten.

 

Durante a entrega de títulos de regularização fundiária em Imperatriz, cuja ação foi feita na parceria do
Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades e o Tribunal de Justiça do Maranhão, o diálogo foi feito,
reforçando a importância de uma ampla parceria para que o município de Governador Edison Lobão possa
resolver em definitivo as demandas de regularização fundiária.

Marco Aurélio explicou que já foram feitas várias tratativas nessa luta, pois já estiveram buscando apoio do
Ministério Público Estadual, através do Procurador-Geral de Justiça, Dr Eduardo Nicolau e também com o
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Lourival Serejo. "Estamos buscando o apoio do Tribunal,
através da Corregedoria Geral, para que o município seja incluído no Programa Minha Terra, do TJ e MP, que
está escolhendo municípios do estado para fazer uma gestão modelo na pauta da regularização fundiária.
Teremos pela parte governamental as parcerias necessárias: Agemsul, Secid, Prefeitura Municipal, precisando
apenas da confirmação do TJ-MA para transformarmos o que é hoje um dos maiores problemas da cidade em
uma das maiores soluções para o seu desenvolvimento", argumentou o deputado.

O desembargador colocou-se à disposição e as tratativas serão feitas como encaminhamento da demanda. Todos
os participantes da reunião ficaram satisfeitos e agradeceram a disponibilidade em ajudar do corregedor geral
de justiça do Maranhão. O prefeito Geraldo Braga e sua equipe, que já formalizaram a solicitação do pleito,
atuará junto com as parcerias do estado e do deputado, dando encaminhamentos que poderão garantir o
atendimento da solicitação.
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Rocha responsabiliza Dino por Operação Nostrum

por Jorge Aragão
11 out 2021

A Operação Nostrum, deflagrada na semana passada pela Polícia Civil e Ministério Público do Maranhão, que
teve como alvo o deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL), ainda segue repercutindo no meio político.

Depois do próprio Josimar afirmar que achou estranha a operação e dizer que só aconteceu após a sua saída do
grupo político do governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), agora foi a vez do senador Roberto Rocha ser
mais enfático e responsabilizar Dino pela Operação Nostrum.

Nas redes sociais, Roberto Rocha ao criticar o governador sobre um episódio em Chapadinha, onde teria sido
deselegante com a prefeita de Chapadinha, o senador afirmou que Dino “esperou Josimar viajar para mandar
invadir a residência dele, com show pirotécnico, helicóptero e tudo mais”.

Roberto Rocha disse que o episódio deixa evidenciado a prática de Flávio Dino como político.

“Neste caso, fica mais que evidenciado a prática do governador comunista em usar a polícia e parte do
Ministério Público e da Justiça como seu instrumento político, eis que essa investigação é de 2015 a 2019,
época em que Josimar era deputado estadual, e enquanto ficou aliado a Flávio Dino esse processo dormia em
uma gaveta do palácio”, destacou.

O senador maranhense também questionou a competência de quem autorizou a busca e apreensão na
residência dos deputados Josimar de Maranhãozinho (federal) e Detinha (estadual).

“Além disso, jamais um juiz de base poderia mandar invadir a residência de um casal de deputados(um federal e
outro estadual). Lógico, isso é competência do TJ”, completou.

Flávio Dino, pelo menos até agora, não respondeu as graves acusações, preferiu adotar um silêncio sepulcral,
mas a Operação Nostrum segue tendo desdobramento.

É aguardar e conferir os “próximos capítulos”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DESEMBARGADOR
11/10/2021 - BLOG MARCO DEÇA 
NEUTRA
De como Flávio Dino escurraça os próprios aliados de sua base?

Pag.: 7

De como Flávio Dino escurraça os próprios aliados de sua base?
 

Em reação desproporcional, Dino tenta impor seu pensamento à prefeita Belezinha, no próprio município de
Chapadinha

Foi uma grosseria, sobre todos os aspectos que se analise, a atitude do governador  Flávio Dino (PSB), em
Chapadinha, quando tentou enquadrar a prefeita Dulcilene Pontes, a Belezinha (PL). 

O motivo: Belezinha criticou nas redes sociais a falta de apoio do governo às suas ações no município.

Em pleno palanque, Dino chamou a prefeita de mentirosa e tentou dar lição de moral em um ambiente no qual,
qualquer reação da mulher, seria rechaçada pela claque majoritariamente dinista.

Não deixa de ser uma covardia, portanto.

Mas esta é a postura de Flávio Dino ao longo dos quase oito anos em que está à frente do poder no Maranhão.

O governador detesta quem o contrarie; odeia os que questionam seu pensamento.

Já destratou prefeitos, tentou enquadrar jornalistas, ofendeu juízes, agrediu membros do Judiciário e debochou
de populares.

Em Lago da Pedra, Flávio Dino também usou de autoritarismo afetado para silenciar a prefeita Maura Jorge

Fez isso logo nos primeiros anos de mandato, por exemplo, com a prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge
(PSDB), que reagiu ao cabresto palaciano.

O ex-prefeito de Timon, Luciano Leitoa (PSB), aliado leal, foi expurgado de sua base sem-cerimônia, apenas por
que Dino queria se apossar do PSB maranhense.

A postura absolutista do governador maranhense já foi mostrada pelo blog Marco Aurélio D"Eça em diversas
ocasiões, o que também mereceu reações.

Leia também:

Absolutismo...



É pelo medo que Flávio Dino se impõe...

Edilázio expõe em Brasília perfil absolutista de Flávio Dino...

A eleição de Flávio Dino e a ameaça às liberdades democráticas...

Flávio Dino despreza a Justiça e juízes batem palmas para Flávio Dino...

A reação desproporcional do governador no palanque em Chapadinha com a prefeita Belezinha
Mas a sanha punitivista e repressora do ex-juiz federal só tem aumentado, à medida em que vai findando o seu
mandato sem que ele tenha conseguido enquadrar os aliados dentro de uma caixa eleitoral criada por ele
próprio.

Flávio Dino tem estado emocionalmente abalado a ponto de comer "dois bolos de chocolate por dia", como
contam seus aliados mais próximos.

Enquanto perde o controle da alimentação, vai perdendo o controle também de sua própria sucessão, o que o
torna reativo a qualquer ação que o contrarie.

E quem sofrem são os próprios aliados...
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EXCLUSIVO! FVN DIZ QUE TEM TOGADOS, BLINDANDO
DEPUTADO FEDERAL NO MARANH¼ÃO E EM BRASÍLIA-DF

Deputado federal Josimar do Maranhãozinho é   álvo de mais uma operação do GAECO e aparece com a maior
cara de pau, se dizendo vítima de perseguição do governo do Maranhão.

Uma fonte velada de notícias revelou a Núcleo de Inteligência SJNOTICIASMA, que existem togados protegendo
o deputado federal Josimar do Maranhãozinho no Maranhão é em Brasília-DF

Segundo a FVN, por causa deste aparato judicial, o parlamentar nunca foi preso e nem vai ser preso, Mesmo
com o brilhante trabalho das polícias Federal, Civil e GAECO,, nenhum togado decreta a prisão de Josimar do
Maranhãozinho, que continua sendo investigado em segredo de justiça pelos supostos crimes de"

Fraude em licitações nas prefeituras em que as empresas dele operam, desvio de verbas federais, compras e
vendas de emendas parlamentares, desvio de emendas parlamentares no valor de 15 milhões, destinadas ao
combate do covid-19 no Maranhão, agiotagem, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, É com esse perfil
crimiológico que o Deputado federal Josimar do Maranhãozinho, se apresenta com a maior cara de pau, como
pré-candidato ao governo do Maranhão

O deputado federal Josimar do Maranhãozinho foi álvo da Operação Maranhão Nostrum realizada pelo
GAECO/MP-MA, em conjunto com a Polícia Civil do Maranhão, com o objetivo de investigar esquema de fraudes
em licitações no valor de quase 160 milhões de reais em 15 cidades do Maranhão  ondas as empresas do do
deputado operavam.

Mesmo com tantas suspeitas de crimes contra o erário público, Josimar do Maranhãozinho contínua livre, sem
ser preso e ainda parece dando uma de vítima do Governo do Maranhão. O governo, que livrou o deputado da
cadeia em 2018, por conta de um acordo político entre Flávio Dino e Josimar do Maranhãozinho . Afirmou!

O importante agora, é saber qual é o togados no Maranhão é no STF, que está protegendo o parlamentar,
livrando-o da cadeia. Em um país de justiça séria, Josimar do Maranhãozinho estaria preso e com o mandato de
deputado federal cassado. Concluiu!
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Veja o que abre e o que fecha em São Luís no feriado de 12 de
outubro

Por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, serviços essenciais e não essenciais terão seus horários de
funcionamento alterados na capital maranhense

Folga no meio da semana à vista! O feriado nacional de 12 de outubro celebra o dia de Nossa Senhora
Aparecida. Com isso, órgãos públicos, serviços e estabelecimentos devem funcionar em horários diferenciados
nesta terça-feira (12) em São Luís.

Os serviços de urgências e emergências das unidades de Pronto – Atendimento (UPA), do Hospital Municipal
Djalma Marques (Socorrão I), do Dr. Clementino Moura (Socorrão II) e unidades mistas continuam atendendo a
população normalmente. Os plantões nas delegacias de polícia de todo o Maranhão também seguem
normalmente.

As agências bancárias estarão fechadas no dia 12 de outubro, segundo o Sindicato dos Bancários do Maranhão
(SEEB-MA), bem como as casas lotéricas. Com isso, os vencimentos de contas, incluindo boletos e contas de
concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências foram prorrogados para o próximo dia
útil.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão (Fecomércio-MA) informou que o comércio
lojista tem autorização para poder funcionar durante o feriado. Segundo a entidade, o comércio situado em ruas,
avenidas e galerias, poderá funcionar das 8h às 18h, enquanto as lojas em shoppings devem funcionar das 10h
às 22h.

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Corregedoria-Geral da Justiça e fóruns da capital e do interior não
funcionarão, assim como os Correios e postos de atendimento do Procon. Já o funcionalismo público estadual e
municipal informou que não terão expediente, contudo, ficam mantidas apenas as atividades essenciais.
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Veja o que funciona no feriado de 12 de outubro no Maranhão

Sinônimo de diversão, o 12 de outubro é uma das datas mais esperadas pelos pequenos brasilienses. Amanhã é
celebrado o dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. O feriado
nacional modifica os horários de alguns serviços no estado do Maranhão. Órgãos públicos, comércios e
shoppings centers terão o funcionamento alterado.

Em Cururupu, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com uma programação voltada
para as crianças. Entre as atividades, está a aplicação de vacina de rotina, aplicação de flúor, distribuição de
kits de higiene bucal, recreação, distribuição de brinquedos e lanches.

 
As ações acontecerão nos bairros Vila Liege e Vila São Francisco, das 08h00 às 12h00, na Igreja Evangélica
Assembleia de Deus ( Congregação Betel). Os pais não podem esquecerem de levar o cartão do SUS e a carteira
de vacinação das crianças.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio – MA) informou
que o comércio lojista funciona das 8h às 18h, enquanto as lojas em shoppings devem funcionar das 10 às 22h
no feriado.

As agências bancárias ficam fechadas, e o 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.

Plantões em delegacias de polícia de todo o estado seguem normalmente. E órgãos públicos da Prefeitura,
Estado e Judiciário decretaram ponto facultativo, retornando apenas no dia 13.
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Judiciário terá ponto facultativo nesta segunda-feira

Poder Judiciário não terá expediente também na terça, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, de
acordo com a Resolução GP – 832020. 
Fonte: Com informações do TJMA
Data de publicação: 11/10/2021

Judiciário terá ponto facultativo nesta segunda-feira (Foto: Divulgação)

O Poder Judiciário do Maranhão terá ponto facultativo nesta segunda-feira, 11 de outubro, e não terá
expediente no dia 12 de outubro (dia de Nossa Senhora Aparecida), de acordo com a Resolução GP – 832020.

O Tribunal de Justiça do Maranhão resolveu decretar ponto facultativo no dia 11 no TJMA, Corregedoria-Geral
da Justiça e fóruns da capital e do interior. A Resolução GP – 752021, que dispõe sobre o assunto no âmbito do
Poder Judiciário do Estado, foi assinada pelo presidente da Corte, desembargador Lourival Serejo, no dia 5 de
outubro.

PLANTÃO

Responderá pelo plantão de 2º Grau da Justiça estadual o desembargador Antonio Vieira Filho desta sexta-feira
(8) até domingo (10), período em que serão recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas Cível e Criminal,
incluindo pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares (por motivo de grave risco à
vida e à saúde das pessoas), decretação de prisão provisória, entre outros.

Os servidores plantonistas são Bruno A. Portela Araújo e Thais B. A. Fróz. O telefone celular disponibilizado
para contato no 2º Grau é o (98) 98815-8344. O serviço funciona em regime de sobreaviso.

A partir da segunda-feira, no período de 11 a 17 de outubro, a desembargadora Maria Francisca Gualberto de
Galiza é que responderá pelo Plantão Judicial de 2ª Instância.

A escala de plantão dos desembargadores, servidores e oficiais de justiça plantonistas do Tribunal de Justiça do
Maranhão está publicada no Portal do Judiciário, em “Plantão de 2º Grau”.

SÃO LUÍS

No 1º Grau – Comarca da Ilha – o juiz Carlos Henrique Rodrigues Veloso (Vara da Saúde Pública de São Luís) e
a juíza Lúcia Helena Barros Heluy da Silva (2ª Vara da Mulher de São Luís) respondem, respectivamente, pelos
plantões cível e criminal até domingo, dia 5. Quem auxilia os magistrados durante o plantão são as servidoras
Isabel Fialho (Vara da Saúde Pública de São Luís) e Karinne Carvalho (2ª Vara da Mulher de São Luís).

Antes de dirigir-se ao local de atendimento, deve-se entrar em contato com as servidoras plantonistas pelos



telefones celulares (98) 98811-2153 (Cível) e (98) 98802-7484 (Criminal). O plantão funciona para recebimento
somente de demandas urgentes.
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TJMA faz alusão ao Dia Nacional do Deficiente Físico
 

No Dia Nacional do Deficiente Físico (11 de outubro), o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) - por meio da
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, presidida pelo desembargador
Josemar Lopes Santos - chama a atenção da sociedade para a importância do tema. 

A data foi instituída com o intuito de promover a conscientização da população sobre ações e políticas que
devem ser realizadas para garantir a qualidade de vida e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência
física. 

A iniciativa também alerta sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com
deficiência na sociedade.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência no
mundo. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proporção de pessoas com
deficiência na população é de 6,7%.

A Organização das Nações Unidas (ONU) alerta que 80% das pessoas que vivem com alguma deficiência
residem nos países em desenvolvimento. No total, 150 milhões de crianças (com menos de 18 anos de idade)
têm alguma deficiência, aponta a UNICEF.

As pessoas com deficiência encontram mais dificuldades no dia a dia, além do preconceito e da inacessibilidade
pública. Segundo a ONU, o custo de vida aumenta em cerca de um terço da renda, em média. Completar a
escola primária também é um desafio maior para as crianças com deficiência: enquanto 60% dessas crianças
completam essa etapa dos estudos nos países desenvolvidos, apenas 45% (meninos) e 32% (meninas)
completam o ensino primário nos países em desenvolvimento.

Mais de 50% das pessoas com deficiência não conseguem pagar por serviços de saúde. Cerca de 30% dos
meninos ou meninas em situação de rua têm algum tipo de deficiência, e nos países em desenvolvimento 90%
das crianças com deficiência não frequentam a escola.

É dever de todos e todas lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, onde as pessoas com algum tipo de
deficiência sejam incluídas sem nenhum demérito ou preconceito por sua condição. Muito ainda deve ser feito
para garantir o acesso das pessoas com deficiência a oportunidades, acessibilidade e mobilidade. É necessário
garantir políticas públicas que assegurem os seus direitos.

DIA INTERNACIONAL

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado
anualmente em 3 de dezembro desde 1992.
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TJMA firma parceria com municípios
 

O Tribunal de Justiça do Maranhão - por meio do Núcleo de Solução de Conflitos (Nupemec/TJMA) – promoveu
mais uma rodada de reuniões de apresentação do programa "Selo de Reconhecimento Município Amigo da
Justiça", nesta semana, nas comarcas de Pinheiro, Bacuri e Cururupu. 

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.

Os eventos foram dirigidos 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 esta semana, 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, nas comarcas de Pinheiro (5), Bacuri (6) e Cururupu (7).

Em Pinheiro, o evento aconteceu no dia 5, no auditório da Faculdade Supremo Redentor (FACSUR); em Bacuri,
a iniciativa reuniu diversas lideranças comunitárias (Cardina, Bitiua, Cachoeirinha, Estiva de Gado, Santa
Rosa), além de representantes de Conselhos Tutelares e da Secretaria Municipal de Assistência Social; no dia 6;
em Cururupu, a solenidade foi realizada no dia 7, na Câmara Municipal, no Plenário Italino Pires Rodrigues.

Após as apresentações realizadas e diálogo com representantes do Executivo, manifestaram adesão ao projeto
do TJMA os municípios de Cururupu, Bacuri, Apicum-Acu, Cedral e Porto Rico. O município de Guimarães
afirmou interesse em continuar a parceria.

O juiz Alexandre Abreu informou que os municípios também demonstraram 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.

SELO

Instituído por meio da Portaria n° 3362019, o programa de reconhecimento considera a necessidade de
harmonização entre os Poderes para consecução do objetivo constitucional de assegurar a construção de uma
sociedade justa, com erradicação da marginalização e redução das desigualdades sociais.

Os selos - que contemplam as categorias diamante, ouro, prata e bronze - são concedidos aos municípios que
colaboram para a instalação de Centros de Conciliação (Cejuscs) e postos de centros judiciários e que apoiam
institucionalmente projetos e ações governamentais e não governamentais, especialmente as desenvolvidas pelo
TJMA.

Além disso, os municípios devem estimular a solução de conflitos por meio de métodos autocompositivos,
especialmente na inserção de práticas restaurativas ou outras ações de mediação do relacionamento humano
nas escolas e nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras).

Também precisam assegurar o acesso da população aos meios digitais de solução de conflitos de demandas de
consumo e a formação de servidores e servidoras, com atuação na assistência social para o desenvolvimento de
dinâmicas de pacificação das relações familiares e escolares, além de atuar na solução consensual de conflitos
administrativos ou judicializados, em que seja parte.

TERMO DE COMPROMISSO

A participação na avaliação e recebimento do Selo de Reconhecimento Município Amigo da Justiça do Maranhão
tem inscrição voluntária, por meio da subscrição de um Termo de Compromisso Público firmado entre o TJMA e
o Município participante. 
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TJMA faz alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física

No Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física (11 de outubro), o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) –
por meio da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, presidida pelo
desembargador Josemar Lopes Santos – chama a atenção da sociedade para a importância do tema. 

A data foi instituída com o intuito de promover a conscientização da população sobre ações e políticas que
devem ser realizadas para garantir a qualidade de vida e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência
física. 

A iniciativa também alerta sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com
deficiência na sociedade.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência no
mundo. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proporção de pessoas com
deficiência na população é de 6,7%.

A Organização das Nações Unidas (ONU) alerta que 80% das pessoas que vivem com alguma deficiência
residem nos países em desenvolvimento. No total, 150 milhões de crianças (com menos de 18 anos de idade)
têm alguma deficiência, aponta a UNICEF.

As pessoas com deficiência encontram mais dificuldades no dia a dia, além do preconceito e da inacessibilidade
pública. Segundo a ONU, o custo de vida aumenta em cerca de um terço da renda, em média. Completar a
escola primária também é um desafio maior para as crianças com deficiência: enquanto 60% dessas crianças
completam essa etapa dos estudos nos países desenvolvidos, apenas 45% (meninos) e 32% (meninas)
completam o ensino primário nos países em desenvolvimento.

Mais de 50% das pessoas com deficiência não conseguem pagar por serviços de saúde. Cerca de 30% dos
meninos ou meninas em situação de rua têm algum tipo de deficiência, e nos países em desenvolvimento 90%
das crianças com deficiência não frequentam a escola.

É dever de todos e todas lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, onde as pessoas com algum tipo de
deficiência sejam incluídas sem nenhum demérito ou preconceito por sua condição. Muito ainda deve ser feito
para garantir o acesso das pessoas com deficiência a oportunidades, acessibilidade e mobilidade. É necessário
garantir políticas públicas que assegurem os seus direitos.

Dia internacional

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado
anualmente em 3 de dezembro desde 1992.


