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Senador diz que Flávio Dino fará com ele o que fez com Josimar de
Maranhãozinho

De acordo com Roberto Rocha, governador utiliza aparato policial para perseguir e intimidar adversários
políticos. Dino ainda não se manifestou sobre as acusações. 

Em entrevista concedida a TV Cidade, nesta segunda-feira, o senador Roberto Rocha (sem partido) afirmou que
o governador Flávio Dino (PSB) fará com ele o que fez com o deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL).

O parlamentar referiu-se à Operação Maranhão Nostrum, deflagrada na semana passada pelo Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público, e que cumpriu mandado de
busca e apreensão na casa do deputado federal, em São Luís.

Josimar, em vários momentos nos quais se pronunciou sobre o ocorrido (reveja e reveja), afirmou ter sido vítima
de uma perseguição ordenada por Dino pelo fato de ter rompido politicamente com o governador e sustentar
sua pré-candidatura ao Palácio dos Leões.

“Eu sei que o governador, utilizando de sua influência no Judiciário, no Ministério Público, vai querer fazer
comigo o que fez agora com o deputado Josimar de Maranhãozinho. Uma investigação de 2015 a 2018, no
tempo que ele [Josimar] era deputado estadual. Ele [Josimar] quando foi apoiar Flávio Dino esse processo foi
pra uma gaveta no Palácio. Bastou o Josimar dizer que gostaria de ser candidato, se descolou do Governo, ele
[Dino] soltou uma operação policial, na casa do Josimar, em São Luís, enquanto ele estava em Brasília.
Esperaram ele ir para Brasília para fazer uma violência dessa contra a mulher do Josimar, que é deputada. Pelo
fato de ser deputada, jamais um juiz de base poderia dar ordem de invasão na casa dela. Teria que ser
obrigatoriamente do Tribunal de Justiça. Mas esse é o Maranhão que a gente vive. Um Maranhão policialesco,
que o governador utiliza as forças do Estado, as forças policiais para atender o seu interesse pessoal”, disse.

“Quando é para perseguir um político, ele [Dino] usa a polícia. É claro que vai usar contra mim. Eu só dou um
recado pra ele: usa contra mim, viu governador. No dia que você usar contra um filho meu, contra um parente
meu, você vai se entender comigo é de homem pra homem, não é de político pra político”, completou.

Flávio Dino ainda não se manifestou sobre as declarações do senador.
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Saiba o que funciona ou não neste feriado de 12 de outubro em SL

CDL São Luís informa o funcionamento do comércio; Prefeitura de São Luís diz que os nove pontos municipais
de vacinação contra a Covid-19 estarão fechados nesta terça-feira (12)
Saiba o que funciona ou não neste feriado de 12 de outubro em SL
Frota de ônibus estará reduzida durante o feriado (Paulo Soares / O Estado)
São Luís – Nesta terça-feira (12) é celebrado o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, feriado
nacional. Por isso, é importante estar atento ao que funciona e o que não funciona no dia de hoje. O Estado
entrou em contato com entidades representativas de cada segmento, para saber o que funciona hoje. A Câmara
dos Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL) informou que lojas de rua devem funcionar das 8h às 18h. No caso
das lojas de Shopping, o funcionamento será de 10h às 22h.

Para o funcionamento, as empresas deverão realizar o pagamento das horas trabalhadas com acréscimo de
100% sobre o valor da hora norma. Deverá ser pago, também, uma gratificação no valor de R$ 40,00 aos
empregados convocados para o trabalho. Além disso, é obrigatório o envio da lista dos empregados e
recolhimento de R$ 10,00 ao Sindicomerciários.

Na esfera estadual, desde ontem (11 de outubro), é feriado na Educação. Desde o dia 7, por determinação do
governador do Maranhão, Flávio Dino, o feriado do Dia dos Professores, comemorado no dia 15 de outubro, foi
antecipado. A antecipação ocorreu para acompanhar o feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida,
celebrado hoje.

Vacinação e Hospitais Municipais
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que, em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, os
nove pontos municipais de vacinação contra a Covid-19 estarão fechados nesta terça-feira (12), retornando com
a programação normal na quarta-feira (13).
Quanto aos hospitais municipais, a secretaria afirmou que os serviços prestados não sofrerão nenhuma
alteração, haja vista serem considerados essenciais à população.

C o n t i n u e  l e n d o  m a i s  e m :  
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/10/12/saiba-o-que-funciona-ou-nao-neste-feriado-de-12-de-outubr
o-em-sl/

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/10/12/saiba-o-que-funciona-ou-nao-neste-feriado-de-12-de-outubro-em-sl/
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/10/12/saiba-o-que-funciona-ou-nao-neste-feriado-de-12-de-outubro-em-sl/
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Direitos da criança e do adolescente são prioridade absoluta

“Se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda”. Com a citação de Raffi Cavoukian, fundador do
Child Honouring, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria da Infância e
Juventude (CIJ), chama atenção para a campanha “Prioridade Absoluta: Nosso Fundamento”, que se inicia nesta
terça-feira (12), Dia das Crianças.

A campanha  – divulgada nos canais oficiais de Comunicação Social do TJMA – aborda a temática dos direitos da
criança e adolescente como absoluta prioridade, conforme estabelece o artigo 227 da Constituição Federal de
1988. O artigo define os deveres embutidos à família, à sociedade e ao Estado na garantia irrestrita dos direitos
relacionados à infância e juventude.O objetivo é conscientizar e sensibilizar a sociedade e o judiciário para as
questões infanto-juvenis.

O presidente do Tribunal, desembargador Lourival Serejo, afirmou que a infância não pode ser encurtada e
roubada diante de nossos olhos. “Todos nós temos que cumprir o nosso papel na garantia dos direitos das
crianças e adolescentes, principalmente na proteção contra todas as formas de negligência, exploração,
violência, crueldade e opressão, como impõe o artigo 227 da Constituição Federal. O dispositivo constitucional
marca o reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos”, assinalou.

Para o desembargador José de Ribamar Castro, coordenador da CIJ, “o problema de família são muitos e afetam
casais com filhos. Qualquer conflito dessa natureza, para se chegar à dissolução dessas questões implicam
diretamente nos direitos da criança e do adolescente, porque a legislação busca amparar o melhor interesse da
criança”.

O desembargador explica o funcionamento da Justiça para a tratativa das ações voltadas aos interesses da
criança e do adolescente. “As varas de infância e família têm especificidades voltadas à tutela da criança e do
adolescente, tanto de natureza cível quanto em atos infracionais. Temos como exemplos as ações de guarda, de
adoção, apadrinhamento, além das questões de alimento, visita e guarda compartilhada com a devida
assistência dos pais”, explica.

A Coordenadoria da Infância e Juventude desenvolve diversas ações para garantir a prioridade absoluta desse
grupo. São exemplos: a promoção de evento virtual sobre violência contra crianças e adolescentes; Implantação
do Programa de Apadrinhamento no âmbito do judiciário maranhense, com ações que visam fortalecer as
iniciativas existentes e estimular a instituição nas Comarcas que não possuem; e Assinatura de Protocolo de
Intenções com Unicef visando realizar ações conjuntas.

C o n t i n u e  l e n d o  m a i s  e m :  
https://www.ma10.com.br/2021/10/12/direitos-da-crianca-e-do-adolescente-sao-prioridade-absoluta/

https://www.ma10.com.br/2021/10/12/direitos-da-crianca-e-do-adolescente-sao-prioridade-absoluta/
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Direitos da criança e do adolescente são prioridade absoluta

"Se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda". Com a citação de Raffi Cavoukian, fundador do
Child Honouring, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria da Infância e
Juventude (CIJ), chama atenção para a campanha "Prioridade Absoluta: Nosso Fundamento", que se inicia nesta
terça-feira (12), Dia das Crianças.

A campanha  - divulgada nos canais oficiais de Comunicação Social do TJMA - aborda a temática dos direitos da
criança e adolescente como absoluta prioridade, conforme estabelece o artigo 227 da Constituição Federal de
1988. O artigo define os deveres embutidos à família, à sociedade e ao Estado na garantia irrestrita dos direitos
relacionados à infância e juventude.O objetivo é conscientizar e sensibilizar a sociedade e o judiciário para as
questões infanto-juvenis.

O presidente do Tribunal, desembargador Lourival Serejo, afirmou que a infância não pode ser encurtada e
roubada diante de nossos olhos. "Todos nós temos que cumprir o nosso papel na garantia dos direitos das
crianças e adolescentes, principalmente na proteção contra todas as formas de negligência, exploração,
violência, crueldade e opressão, como impõe o artigo 227 da Constituição Federal. O dispositivo constitucional
marca o reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos", assinalou.

Para o desembargador José de Ribamar Castro, coordenador da CIJ, "o problema de família são muitos e afetam
casais com filhos. Qualquer conflito dessa natureza, para se chegar à dissolução dessas questões implicam
diretamente nos direitos da criança e do adolescente, porque a legislação busca amparar o melhor interesse da
criança".

O desembargador explica o funcionamento da Justiça para a tratativa das ações voltadas aos interesses da
criança e do adolescente. "As varas de infância e família têm especificidades voltadas à tutela da criança e do
adolescente, tanto de natureza cível quanto em atos infracionais. Temos como exemplos as ações de guarda, de
adoção, apadrinhamento, além das questões de alimento, visita e guarda compartilhada com a devida
assistência dos pais", explica.

A Coordenadoria da Infância e Juventude desenvolve diversas ações para garantir a prioridade absoluta desse
grupo. São exemplos: a promoção de evento virtual sobre violência contra crianças e adolescentes; Implantação
do Programa de Apadrinhamento no âmbito do judiciário maranhense, com ações que visam fortalecer as
iniciativas existentes e estimular a instituição nas Comarcas que não possuem; e Assinatura de Protocolo de
Intenções com Unicef visando realizar ações conjuntas.

C o n t i n u e  l e n d o  m a i s  e m :
http://https://omaranhense.com/direitos-da-crianca-e-do-adolescente-sao-prioridade-absoluta/

http://https://omaranhense.com/direitos-da-crianca-e-do-adolescente-sao-prioridade-absoluta/

