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Carlos Lula é homenageado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão
por atuação frente à pandemia da Covid-19

por redação 211/20/2021 08:27:00 AM

O atual secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, recebeu a Medalha do Mérito Judiciário Antonio
Rodigues Velozzo, por indicação do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador
Lourival Serejo. A cerimônia aconteceu, nesta sexta-feira (20), durante as festividades de 208 anos do TJMA.

O desembargador Lourival Serejo ofereceu a honraria pelos serviços e atenção prestados pelo secretário à
população e ao Judiciário durante a pandemia da Covid-19.

Emocionado, Carlos Lula relembrou o êxito do Maranhão em ser o estado com a melhor resposta da pandemia
no Brasil e a menor taxa de óbitos por Covid-19.

O secretário também citou quatro lições aprendidas durante a mais grave crise sanitária da história recente. “A
ignorância não pode ser uma característica para louvar; não podemos deixar o medo nos impedir de tomar as
atitudes que precisamos tomar; fazer o que é correto, e não fazer o que é mais fácil; e saber agir em
comunidade”, disse.

Na solenidade, o presidente do TJMA também relembrou uma lição compartilhada pelo filósofo Aristóteles. "A
honra não consiste em receber títulos, mas em merecê-los".

Fato é que Carlos Lula continua surpreendendo positivamente o maranhense. Sem dúvidas, nunca houve outro
secretário como ele, a ponto de sacrificar sua sólida e reconhecida carreira jurídica para assumir uma das
pastas mais delicadas do governo pois como quem assume para si a responsabilidade de salvar vidas. Só na
pandemia, são mais de 351.367 recuperados e outras milhares de vidas preservadas.
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Com programação no Centro e nos bairros, prefeito Eduardo Braide
lança "Natal da Esperança"

Levar esperança de um recomeço após o período mais difícil da pandemia de Covid-19. Foi com este espírito
que o prefeito Eduardo Braide lançou, na noite desta sexta-feira (19), a programação do “Natal da Esperança
2021” em São Luís, que vai proporcionar às famílias ludovicenses e os turistas que visitam a cidade nesta época
do ano um espetáculo de luzes, música e cores por meio do “Natal no Bairro”, que vai levar a alegria do período
natalino para diversos bairros da capital. 

“Hoje estamos dando a largada à nossa programação de Natal. Este foi um ano de dificuldades, mas também foi
um ano em que nós conseguimos superar vários desafios e estamos conseguindo vencer a pandemia. Por isso, o
Natal da Prefeitura de São Luís este ano não poderia ter outro nome como o Natal da Esperança. A esperança
de que dias melhores estão vindo, a esperança de que um ano melhor está vindo. Este será um natal iluminado
pela gente da nossa cidade abençoada”, disse o prefeito Eduardo Braide durante a abertura da programação do
“Natal da Esperança 2021”. 

Logo após sua fala, a iluminação especial da fachada do Palácio de La Ravadière – sede da Prefeitura de São
Luís – foi acesa e a programação do “Natal no Bairro” foi anunciada pelo prefeito Eduardo Braide. 

A primeira-dama, Graziela Braide, e os filhos do casal, Manuela, Maria Antônia e Luís Eduardo, estavam na
plateia e assistiram junto com o prefeito Eduardo Braide toda a programação. 

A vice-prefeita Esmênia Miranda, acompanhada do seu marido Sandro Ribeiro e da filha do casal, Sofia,
também acompanharam o lançamento do “Natal nos Bairros” ao lado de secretários municipais, entre outras
autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Natal no Bairro

A Prefeitura vai promover eventos e apresentações especiais em diversos bairros da capital a partir de 4 de
dezembro. O “Natal no Bairro” contará com a participação de grupos artísticos e de diversos nomes da cultura
ludovicense. Receberão os espetáculos natalinos, os bairros: Anjo da Guarda, Coroadinho, Maracanã, Ilhinha,
Cohatrac, Cidade Operária, Vila Luizão e Quebra-Pote.

Também a partir do dia 4 de dezembro haverá programação natalina e muitas surpresas nas ruas de Nazaré, do
Egito e no Largo do Carmo, no Centro Histórico de São Luís. Além disso, ônibus com iluminação especial
circularão pela cidade para levar a alegria do Natal por toda São Luís. Diversos pontos da cidade também serão
iluminados.

Noite de apresentações

Após os anúncios feitos pelo prefeito Eduardo Braide, foi a vez de várias atrações encantaram o público
presente em frente à Prefeitura de São Luís. Quem abriu a noite foi o espetáculo Doce Natal. Os atores



caracterizados de diferentes tipos de doces e outros personagens do período natalino, como o Papai Noel,
alegraram crianças e adultos com uma apresentação lúdica e cheia de magia. Durante o espetáculo foram
distribuídos algodão doce, pirulito e pipoca para ajudar os espectadores a entrar no clima. 

As vozes do Coral São João subiram ao palco logo em seguida e emocionaram todos com um repertório de
canções sobre amor, esperança e fé. Abrindo a apresentação, um clássico das noites de Natal, “Ave Maria”, que
foi uma prece por dias melhores. “Holy Night”, um clássico internacional do Natal, foi interpretada em inglês e
português em solo por Rose Nogueira. “Noite de oração”, versão feita por Chico Pinheiro da canção “White
Christmas”, foi mais um momento de reflexão na noite desta sexta-feira. 

Ainda sob aplausos do público, Alessandro Batista se uniu ao Coral São João para apresentar a canção “Vinde,
adoremos”. A melodia francesa “Glória” emocionou a todos pela mensagem sensível sobre fé. “Um bom Natal”,
uma das mais populares canções natalinas nacionais fez todas as vozes do coral e do público soarem uníssonas
assim como “Noite feliz”, outra canção marcante do Natal brasileiro. Encerrando a apresentação, “Anoiteceu,
boas festas”, canção que embala os natais brasileiros desde 1940. 

Após a imersão musical da apresentação do Coral São João, foi a vez da Companhia Barrica apresentar a sua
Natalina da Paixão. Com a canção “Vamos a Belém”, o grupo convidou todos a visitarem o Menino Jesus na sua
manjedoura, seguindo com “Louvação”, um canto de adoração à fé e à esperança. 

Um texto especial chamou a todos para refletirem não apenas sobre o sentido do Natal, mas sobre a
importância da celebração ao fim de um ano que começou com tantas incertezas, pedindo a todos que
mantenham sempre a esperança. “Mulheres de Jerusalém/Cristina de Luz” foi um canto sobre a vivência em
Jesus. 

“Mutucas” foi mais uma canção sobre esperança. Em seguida “Sentinela” falou sobre a vigília natalina.
“Parteira” destacou a dádiva do nascimento. “Mariana” cantou a importância e o amor da Virgem Maria.
“Romaria” trouxe a caminhada e ida até Cristo e “Aleluia”, que fechou a apresentação”, falou sobre os milagres
de Natal. 

As apresentações atraíram centenas de pessoas que estavam pelo Centro Histórico de São Luís e se reuniram
em frente à Prefeitura para acompanhar a singeleza dos espetáculos, aplaudir e se emocionar com as
apresentações. 

A Família Muniz veio do bairro Pão de Açúcar para assistir às apresentações. Os irmãos, Jovana, 25 anos;
Jailson, 25 anos e sua filha Luna, de 1 ano e meses; e a prima Victória, 16 anos; souberam pelas redes sociais
que haveria a programação e vieram conferir de perto. “Nesse momento em que vivemos é muito bom ver um
espetáculo como esse porque é uma gota de esperança para todos nós que estamos vindo de um período tão
difícil. A gente precisa festejar, agradecer e comemorar por estarmos superando esses dias ruins”, refletiu
Jovana Muniz. 

Quem também se emocionou com os espetáculos foi a aposentada Ivonete Alves Silva, 70 anos. “Eu estou
achando tudo muito bonito. São apresentações que tocam a gente. Natal é sobre se reunir e festejar e a gente
está precisando disso”, comentou.

Surpresa que emocionou

Encerrando a noite, outra surpresa que emocionou a todos: cinco caminhões utilizados pelo serviço de limpeza



urbana subiram pela Rampa da Praça Pedro II com uma iluminação especial, que será usada ao longo do mês de
dezembro. A animação dos agentes de limpeza, que estavam usando gorros de Papai Noel, chamou a atenção do
público, que aplaudiram o desfile.
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Prefeito Eduardo Braide Lança "Natal Da Esperança" Em São Luís
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Levar esperança de um recomeço após o período mais difícil da pandemia de Covid-19. Foi com este espírito
que o prefeito Eduardo Braide lançou, na noite desta sexta-feira (19), a programação do “Natal da Esperança
2021” em São Luís, que vai proporcionar às famílias ludovicenses e os turistas que visitam a cidade nesta época
do ano um espetáculo de luzes, música e cores por meio do “Natal no Bairro”, que vai levar a alegria do período
natalino para diversos bairros da capital.

“Hoje estamos dando a largada à nossa programação de Natal. Este foi um ano de dificuldades, mas também foi
um ano em que nós conseguimos superar vários desafios e estamos conseguindo vencer a pandemia. Por isso, o
Natal da Prefeitura de São Luís este ano não poderia ter outro nome como o Natal da Esperança. A esperança
de que dias melhores estão vindo, a esperança de que um ano melhor está vindo. Este será um natal iluminado
pela gente da nossa cidade abençoada”, disse o prefeito Eduardo Braide durante a abertura da programação do
“Natal da Esperança 2021”.

Logo após sua fala, a iluminação especial da fachada do Palácio de La Ravadière – sede da Prefeitura de São
Luís – foi acesa e a programação do “Natal no Bairro” foi anunciada pelo prefeito Eduardo Braide.

A primeira-dama, Graziela Braide, e os filhos do casal, Manuela, Maria Antônia e Luís Eduardo, estavam na
plateia e assistiram junto com o prefeito Eduardo Braide toda a programação.

A vice-prefeita Esmênia Miranda, acompanhada do seu marido Sandro Ribeiro e da filha do casal, Sofia,
também acompanharam o lançamento do “Natal nos Bairros” ao lado de secretários municipais, entre outras
autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Natal no Bairro – A Prefeitura vai promover eventos e apresentações especiais em diversos bairros da capital a
partir de 4 de dezembro. O “Natal no Bairro” contará com a participação de grupos artísticos e de diversos
nomes da cultura ludovicense. Receberão os espetáculos natalinos, os bairros: Anjo da Guarda, Coroadinho,
Maracanã, Ilhinha, Cohatrac, Cidade Operária, Vila Luizão e Quebra-Pote.

Também a partir do dia 4 de dezembro haverá programação natalina e muitas surpresas nas ruas de Nazaré, do
Egito e no Largo do Carmo, no Centro Histórico de São Luís. Além disso, ônibus com iluminação especial
circularão pela cidade para levar a alegria do Natal por toda São Luís. Diversos pontos da cidade também serão
iluminados.

Noite de apresentações – Após os anúncios feitos pelo prefeito Eduardo Braide, foi a vez de várias atrações
encantaram o público presente em frente à Prefeitura de São Luís. Quem abriu a noite foi o espetáculo Doce
Natal. Os atores caracterizados de diferentes tipos de doces e outros personagens do período natalino, como o
Papai Noel, alegraram crianças e adultos com uma apresentação lúdica e cheia de magia. Durante o espetáculo
foram distribuídos algodão doce, pirulito e pipoca para ajudar os espectadores a entrar no clima.



As vozes do Coral São João subiram ao palco logo em seguida e emocionaram todos com um repertório de
canções sobre amor, esperança e fé. Abrindo a apresentação, um clássico das noites de Natal, “Ave Maria”, que
foi uma prece por dias melhores. “Holy Night”, um clássico internacional do Natal, foi interpretada em inglês e
português em solo por Rose Nogueira. “Noite de oração”, versão feita por Chico Pinheiro da canção “White
Christmas”, foi mais um momento de reflexão na noite desta sexta-feira.

Ainda sob aplausos do público, Alessandro Batista se uniu ao Coral São João para apresentar a canção “Vinde,
adoremos”. A melodia francesa “Glória” emocionou a todos pela mensagem sensível sobre fé. “Um bom Natal”,
uma das mais populares canções natalinas nacionais fez todas as vozes do coral e do público soarem uníssonas
assim como “Noite feliz”, outra canção marcante do Natal brasileiro. Encerrando a apresentação, “Anoiteceu,
boas festas”, canção que embala os natais brasileiros desde 1940.

Após a imersão musical da apresentação do Coral São João, foi a vez da Companhia Barrica apresentar a sua
Natalina da Paixão. Com a canção “Vamos a Belém”, o grupo convidou todos a visitarem o Menino Jesus na sua
manjedoura, seguindo com “Louvação”, um canto de adoração à fé e à esperança.

Um texto especial chamou a todos para refletirem não apenas sobre o sentido do Natal, mas sobre a
importância da celebração ao fim de um ano que começou com tantas incertezas, pedindo a todos que
mantenham sempre a esperança. “Mulheres de Jerusalém/Cristina de Luz” foi um canto sobre a vivência em
Jesus.

“Mutucas” foi mais uma canção sobre esperança. Em seguida “Sentinela” falou sobre a vigília natalina.
“Parteira” destacou a dádiva do nascimento. “Mariana” cantou a importância e o amor da Virgem Maria.
“Romaria” trouxe a caminhada e ida até Cristo e “Aleluia”, que fechou a apresentação”, falou sobre os milagres
de Natal.
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Combate ao sub-registro no Maranhão é uma luta sem trégua

O corregedor-geral da Justiça do Maranhão, desembargador Paulo Velten, classificou o trabalho de erradicação
do sub-registro no Estado como uma luta permanente na promoção da cidadania. A afirmação foi feita durante a
abertura dos trabalhos do 27º Congresso Nacional de Registro Civil  (Conarci), na manhã desta sexta-feira
(19/11), oportunidade que o corregedor falou do combate estruturado ao sub-registro civil de nascimento a
partir da valorização do registrador civil.

Dentre as ações de estruturação dos serviços para promover o combate ao sub-registro, o corregedor destacou
a implantação do Núcleo de Registro Civil, articulação interinstitucional e a manutenção da atuação em rede;
provimento de serventias vagas; aumento da renda mínima para cartórios deficitários; implantação da Semana
de Combate ao Sub-registro; projeto de lei que trata da estruturação das unidades interligadas. O trabalho
garantiu o avanço de 6 para mais de 70 unidades interligadas instaladas em pouco mais de um ano da gestão.

Velten ressaltou que todo avanço só foi possível graças ao o apoio incondicional recebido do colegiado do
Tribunal de Justiça, que possibilitou o desenvolvimento de um amplo trabalho de modernização dos serviços da
Corregedoria, atualmente funda em quatro eixos temáticos: Governança, Resolutividade, Integridade e
Transparência.

Durante sua exposição, Velten disse que foi necessário um forte trabalho de conhecimento do cenário e
estabelecimentos de um plano de gestão. Em seguida, foi necessário buscar a implementação do planejamento,
garantindo a entrega efetiva de um serviço de qualidade à população, observando todos os normativos vigentes,
pressuposto básico para o serviço público e com base em um Programa de Compliance. Todo esse escopo,
fundado no aperfeiçoamento da comunicação e do relacionamento com todos os envolvidos no processo de
aprimoramento.

Ele lembrou que o papel da Corregedoria é de orientação, manutenção do funcionamento e disciplina dos
serviços da Justiça e da atividade cartorária. Quanto à disciplina, um dos pilares do eixo Integridade, disse que
é preciso obediência aos dispositivos legais e afirmou “entre profissionais sérios, não há espaço para a atuação
fora da conformidade com as normas”.

O corregedor ressaltou, no entanto, que a atuação estruturada foi além do viés fiscalizador ou mesmo punitivo,
sendo necessária a abertura ao diálogo maduro e permanente para superação dos desafios inicialmente
detectados, agravados pela pandemia. “Apesar da função precípua, precisávamos ouvir os argumentos daqueles
que conhecem os serviços. Ninguém conhece melhor o serviço do que os delegatários do serviço extrajudicial”,
pontuou.

Paulo Velten afirmou, ainda, que a partir do intenso relacionamento com a categoria foi possível identificar os
gargalos. O projeto Visitas Técnicas, ação itinerante na qual o corregedor percorre diversas comarcas e visita
os cartórios, também possibilitou um diagnóstico mais preciso da realidade e a identificação das oportunidades
de melhorias a serem implementadas nos serviços extrajudiciais, trabalho esse que continua.

“Com base no diálogo, com atuação da nossa equipe de auxiliares, discutimos e procuramos soluções para o
problema, com as estratégias para universalizar o registro civil de nascimento, iniciamos um combate estrutura



ao sub-registro a partir da valorização do serviço do registro civil de pessoas naturais”, explicou o corregedor. 

Além das inspeções e visitas técnicas, a Corregedoria promoveu dezenas de reuniões com representantes das
entidades e órgãos da Rede de Cooperação para Erradicação e Combate ao Sub-registro, produziu análise e
mapeou os problemas. Esse esforço permitiu o estabelecimento de estratégias e metas de trabalho, o que
possibilitou alcançar resultados em curto espaço de tempo.

O trabalho de combate ao sub-registro está inserido na Ageda 2030 da Organização Mundial das Nações Unidas,
adotada pelo Poder Judiciário. A ação atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16.9, que estabelece
a garantia da identidade legal para todos até o ano de 2030. 

A exposição teve a coordenação do presidente da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do
Maranhão, Devenir Garcia; e mediação dos juízes auxiliares do CNJ, Maria Paula Rossi e Daniel Marchionatti; e
da coordenadora do Núcleo de Registro Civil da CGJ-MA, juíza Jaqueline Caracas. A palestra foi prestigiada pela
corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Tereza Moura; pelo conselheiro do CNJ, desembargador
Marcelo Berti; e pelo desembargador Fróz Sobrinho (TJMA).

HOMENAGEM

Ainda na noite dessa quinta-feira (18/11), durante a abertura do Conarci, o desembargador Paulo Velten foi
homenageado pelo trabalho desenvolvido à frente da Corregedoria da Justiça do Maranhão na promoção da
emissão da certidão de nascimento e do acesso à documentação básica. O desembargador foi agraciado com
uma cópia de sua certidão de nascimento. A peça foi cunhada em aço inoxidável. 

O presidente da Arpen-MA, Devanir Garcia, entregou a homenagem e falou que o corregedor, assim como o
Tribunal de Justiça, valorizou o registrador civil, melhorando muito as condições de trabalho. Garcia ressaltou a
renda mínima e o aumento do ressarcimento pela prática dos atos gratuitos ao cidadão.

Velten disse que a homenagem representa o reconhecimento de todos que fazem parte da Corregedoria,
daqueles que cuidam da limpeza até os juízes que auxiliam em atividades mais complexas. “Estamos fazendo
uma revolução silenciosa, mas que tem chegado a todos os cantos do Estado. Esse trabalho está sendo feito com
muita alegria, emoção e com muita dedicação a cada dia”, finalizou.

Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça
asscom_cgj@tjma.jus.br
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Braide lança 'Natal da Esperança', com ações também na Limpeza
Pública
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Levar esperança de um recomeço após o período mais difícil da pandemia de Covid-19. Foi com este espírito
que o prefeito Eduardo Braide lançou, na noite desta sexta-feira (19), a programação do “Natal da Esperança
2021” em São Luís, que vai proporcionar às famílias ludovicenses e os turistas que visitam a cidade nesta época
do ano um espetáculo de luzes, música e cores por meio do “Natal no Bairro”, que vai levar a alegria do período
natalino para diversos bairros da capital. 

“Hoje estamos dando a largada à nossa programação de Natal. Este foi um ano de dificuldades, mas também foi
um ano em que nós conseguimos superar vários desafios e estamos conseguindo vencer a pandemia. Por isso, o
Natal da Prefeitura de São Luís este ano não poderia ter outro nome como o Natal da Esperança. A esperança
de que dias melhores estão vindo, a esperança de que um ano melhor está vindo. Este será um natal iluminado
pela gente da nossa cidade abençoada”, disse o prefeito Eduardo Braide durante a abertura da programação do
“Natal da Esperança 2021”. 

Logo após sua fala, a iluminação especial da fachada do Palácio de La Ravadière – sede da Prefeitura de São
Luís – foi acesa e a programação do “Natal no Bairro” foi anunciada pelo prefeito Eduardo Braide. 

A primeira-dama, Graziela Braide, e os filhos do casal, Manuela, Maria Antônia e Luís Eduardo, estavam na
plateia e assistiram junto com o prefeito Eduardo Braide toda a programação. 

A vice-prefeita Esmênia Miranda, acompanhada do seu marido Sandro Ribeiro e da filha do casal, Sofia,
também acompanharam o lançamento do “Natal nos Bairros” ao lado de secretários municipais, entre outras
autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Natal no Bairro

A Prefeitura vai promover eventos e apresentações especiais em diversos bairros da capital a partir de 4 de
dezembro. O “Natal no Bairro” contará com a participação de grupos artísticos e de diversos nomes da cultura
ludovicense. Receberão os espetáculos natalinos, os bairros: Anjo da Guarda, Coroadinho, Maracanã, Ilhinha,
Cohatrac, Cidade Operária, Vila Luizão e Quebra-Pote.

Também a partir do dia 4 de dezembro haverá programação natalina e muitas surpresas nas ruas de Nazaré, do
Egito e no Largo do Carmo, no Centro Histórico de São Luís. Além disso, ônibus com iluminação especial
circularão pela cidade para levar a alegria do Natal por toda São Luís. Diversos pontos da cidade também serão
iluminados.

Surpresa que emocionou



Encerrando a noite, outra surpresa que emocionou a todos: cinco caminhões utilizados pelo serviço de limpeza
urbana subiram pela Rampa da Praça Pedro II com uma iluminação especial, que será usada ao longo do mês de
dezembro. A animação dos agentes de limpeza, que estavam usando gorros de Papai Noel, chamou a atenção do
público, que aplaudiram o desfile.
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Eduardo Braide lança "Natal da Esperança" em São Luís

por Jorge Aragão
20 nov 2021

Levar esperança de um recomeço após o período mais difícil da pandemia de Covid-19. Foi com este espírito
que o prefeito Eduardo Braide lançou, na noite desta sexta-feira (19), a programação do “Natal da Esperança
2021” em São Luís, que vai proporcionar às famílias ludovicenses e os turistas que visitam a cidade nesta época
do ano um espetáculo de luzes, música e cores por meio do “Natal no Bairro”, que vai levar a alegria do período
natalino para diversos bairros da capital.

“Hoje estamos dando a largada à nossa programação de Natal. Este foi um ano de dificuldades, mas também foi
um ano em que nós conseguimos superar vários desafios e estamos conseguindo vencer a pandemia. Por isso, o
Natal da Prefeitura de São Luís este ano não poderia ter outro nome como o Natal da Esperança. A esperança
de que dias melhores estão vindo, a esperança de que um ano melhor está vindo. Este será um natal iluminado
pela gente da nossa cidade abençoada”, disse o prefeito Eduardo Braide durante a abertura da programação do
“Natal da Esperança 2021”.

Logo após sua fala, a iluminação especial da fachada do Palácio de La Ravadière – sede da Prefeitura de São
Luís – foi acesa e a programação do “Natal no Bairro” foi anunciada pelo prefeito Eduardo Braide.

A primeira-dama, Graziela Braide, e os filhos do casal, Manuela, Maria Antônia e Luís Eduardo, estavam na
plateia e assistiram junto com o prefeito Eduardo Braide toda a programação.

A vice-prefeita Esmênia Miranda, acompanhada do seu marido Sandro Ribeiro e da filha do casal, Sofia,
também acompanharam o lançamento do “Natal nos Bairros” ao lado de secretários municipais, entre outras
autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Natal no Bairro – A Prefeitura vai promover eventos e apresentações especiais em diversos bairros da capital a
partir de 4 de dezembro. O “Natal no Bairro” contará com a participação de grupos artísticos e de diversos
nomes da cultura ludovicense. Receberão os espetáculos natalinos, os bairros: Anjo da Guarda, Coroadinho,
Maracanã, Ilhinha, Cohatrac, Cidade Operária, Vila Luizão e Quebra-Pote.

Também a partir do dia 4 de dezembro haverá programação natalina e muitas surpresas nas ruas de Nazaré, do
Egito e no Largo do Carmo, no Centro Histórico de São Luís. Além disso, ônibus com iluminação especial
circularão pela cidade para levar a alegria do Natal por toda São Luís. Diversos pontos da cidade também serão
iluminados.

Noite de apresentações – Após os anúncios feitos pelo prefeito Eduardo Braide, foi a vez de várias atrações
encantaram o público presente em frente à Prefeitura de São Luís. Quem abriu a noite foi o espetáculo Doce
Natal. Os atores caracterizados de diferentes tipos de doces e outros personagens do período natalino, como o
Papai Noel, alegraram crianças e adultos com uma apresentação lúdica e cheia de magia. Durante o espetáculo
foram distribuídos algodão doce, pirulito e pipoca para ajudar os espectadores a entrar no clima.



As vozes do Coral São João subiram ao palco logo em seguida e emocionaram todos com um repertório de
canções sobre amor, esperança e fé. Abrindo a apresentação, um clássico das noites de Natal, “Ave Maria”, que
foi uma prece por dias melhores. “Holy Night”, um clássico internacional do Natal, foi interpretada em inglês e
português em solo por Rose Nogueira. “Noite de oração”, versão feita por Chico Pinheiro da canção “White
Christmas”, foi mais um momento de reflexão na noite desta sexta-feira.

Ainda sob aplausos do público, Alessandro Batista se uniu ao Coral São João para apresentar a canção “Vinde,
adoremos”. A melodia francesa “Glória” emocionou a todos pela mensagem sensível sobre fé. “Um bom Natal”,
uma das mais populares canções natalinas nacionais fez todas as vozes do coral e do público soarem uníssonas
assim como “Noite feliz”, outra canção marcante do Natal brasileiro. Encerrando a apresentação, “Anoiteceu,
boas festas”, canção que embala os natais brasileiros desde 1940.

Após a imersão musical da apresentação do Coral São João, foi a vez da Companhia Barrica apresentar a sua
Natalina da Paixão. Com a canção “Vamos a Belém”, o grupo convidou todos a visitarem o Menino Jesus na sua
manjedoura, seguindo com “Louvação”, um canto de adoração à fé e à esperança.

Um texto especial chamou a todos para refletirem não apenas sobre o sentido do Natal, mas sobre a
importância da celebração ao fim de um ano que começou com tantas incertezas, pedindo a todos que
mantenham sempre a esperança. “Mulheres de Jerusalém/Cristina de Luz” foi um canto sobre a vivência em
Jesus.

“Mutucas” foi mais uma canção sobre esperança. Em seguida “Sentinela” falou sobre a vigília natalina.
“Parteira” destacou a dádiva do nascimento. “Mariana” cantou a importância e o amor da Virgem Maria.
“Romaria” trouxe a caminhada e ida até Cristo e “Aleluia”, que fechou a apresentação”, falou sobre os milagres
de Natal.

As apresentações atraíram centenas de pessoas que estavam pelo Centro Histórico de São Luís e se reuniram
em frente à Prefeitura para acompanhar a singeleza dos espetáculos, aplaudir e se emocionar com as
apresentações.

Surpresa que emocionou – Encerrando a noite, outra surpresa que emocionou a todos: cinco caminhões
utilizados pelo serviço de limpeza urbana subiram pela Rampa da Praça Pedro II com uma iluminação especial,
que será usada ao longo do mês de dezembro. A animação dos agentes de limpeza, que estavam usando gorros
de Papai Noel, chamou a atenção do público, que aplaudiram o desfile.
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Secretário Carlos Lula é homenageado pelo Tribunal de Justiça do
Maranhão

19 de novembro de 2021
Nedilson Machado
O secretário Carlos Lula recebendo a honraria do desembargador Lourival Serejo, presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão (Foto/Divulgação)
 

O atual secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, recebeu a Medalha do Mérito Judiciário Antonio
Rodigues Velozzo, por indicação do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador
Lourival Serejo. A cerimônia aconteceu, nesta sexta-feira (20), durante as festividades de 208 anos do TJMA.

O desembargador Lourival Serejo ofereceu a honraria pelos serviços e atenção prestados pelo secretário à
população e ao Judiciário durante a pandemia da Covid-19.

Emocionado, Carlos Lula relembrou o êxito do Maranhão em ser o estado com a melhor resposta da pandemia
no Brasil e a menor taxa de óbitos por Covid-19.

O secretário também citou quatro lições aprendidas durante a mais grave crise sanitária da história recente. “A
ignorância não pode ser uma característica para louvar; não podemos deixar o medo nos impedir de tomar as
atitudes que precisamos tomar; fazer o que é correto, e não fazer o que é mais fácil; e saber agir em
comunidade”, disse.

Na solenidade, o presidente do TJMA também relembrou uma lição compartilhada pelo filósofo Aristóteles. “A
honra não consiste em receber títulos, mas em merecê-los”.

Fato é que Carlos Lula continua surpreendendo positivamente o maranhense. Sem dúvidas, nunca houve outro
secretário como ele, a ponto de sacrificar sua sólida e reconhecida carreira jurídica para assumir uma das
pastas mais delicadas do governo pois como quem assume para si a responsabilidade de salvar vidas. Só na
pandemia, são mais de 351.367 recuperados e outras milhares de vidas preservadas.
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Conselheiro se baseou em decisão de Barroso, do STF, que enfatizou proteção à vida pelas vacinas
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Assinantes podem liberar 5 acessos por dia para conteúdos da Folha
 
20.nov.2021 às 8h00
 EDIÇÃO IMPRESSA
Ouvir o texto
 Diminuir fonte Aumentar fonte
O conselheiro Mário Maia, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) rejeitou uma ação da seccional do Maranhão
da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) que contestava ato administrativo do Tribunal de Justiça estadual que
impôs a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ingresso de advogados
e público em geral em suas unidades.
 
A OAB-MA argumentava que o ato viola a liberdade profissional dos advogados e os direitos da população.
 
Fóruns passam a exigir passaporte de vacina
Mulheres baixam aplicativo no celular para conseguir comprovar que estão vacinadas e terem acesso liberado
no Fórum João Mendes, na região central da capital paulista Temperatura é medida no Fórum João Mendes, na
região da Sé, no Centro de São Paulo. Para entrar nos prédios do Tribunal de Justiça de SP também é preciso
comprovar vacinação contra a Covid-19 Funcionário do Fórum João Mendes controla o acesso ao prédio na
região da praça da Sé, no centro de São Paulo; para entrar no local é preciso comprovar estar vacinado contra o
novo coronavírus Mulher baixa aplicativo no celular para conseguir comprovar que estão vacinadas e terem
acesso liberado no Fórum João Mendes, na região central da capital paulista Mulher apresenta comprovante de
vacinação contra Covid-19 para conseguir entrar no Fórum João Mendes, na região central de São Paulo Mulher
baixa aplicativo no celular para conseguir comprovar que estão vacinadas e terem acesso liberado no Fórum
João Mendes, na região central da capital paulista Funcionária do Fórum João Mendes controla o acesso ao
prédio na região da praça da Sé, no centro de São Paulo; para entrar no local é preciso comprovar estar
vacinado contra o novo coronavírus
 
 
Maia se baseou na decisão de Luís Roberto Barroso, do STF, a respeito da portaria do governo Jair Bolsonaro
que proibia empregadores de exigir comprovante de vacinação na contratação ou na manutenção da relação
empregatícia.
 
Nela, Barroso listou entendimentos do STF que consideraram legítima a adoção de medidas de coerção
indiretas para estimular a vacinação e descartou a equiparação feita pelo governo Bolsonaro a práticas
discriminatórias em razão, de sexo, origem, etc., uma vez que o controle e o incentivo da imunização se voltam



à proteção da vida e dos demais empregados e do público em geral.
 
Com a decisão, o ministro do STF derrubou a proibição de não-contratação ou demissão de quem se recusar a
exibir comprovante de vacinação.
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Tribunal de Justiça entrega medalhas em comemoração aos 208
anos de sua fundação

por Aquiles Emir -19 de novembro de 2021  

Evento homenageou quem prestou serviços à Justiça
O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) entregou, nesta sexta-feira (19), as medalhas dos Bons Serviços
Bento Moreira Lima, do Mérito Cândido Mendes e do Mérito Judiciário Antônio Rodrigues Vellozo a diversas
personalidades pelos bons serviços prestados à Justiça e à cidadania. Foram agraciados magistrados,
magistradas, juristas e autoridades com efetiva lista de bons serviços prestados à Justiça e à sociedade
maranhense.

O presidente do TJMA, Lourival Serejo,  destacou que, nestes 208 anos de existência, o Tribunal de Justiça foi
testemunha do desenrolar da história do Maranhão e do Brasil. “Em muitas ocasiões, suas paredes vibraram de
ansiedade e preocupação, diante das agitações sociais e políticas, como nesta fase contemporânea, que está
emitindo sinais de alerta sobre os perigos à nossa democracia e o calor pela igualdade das funções sociais”,
frisou.

O presidente do TJMA recordou o período de enfrentamento e o de recente começo da saída da pandemia, sem
parar as atividades do Judiciário maranhense, para assegurar a Justiça a toda a sociedade.

“Estamos construindo um novo Judiciário, cada vez mais equipado, com todos os recursos modernos, para bem
servir à coletividade e assegurar, em tempo razoável, a prestação dos seus clamores”, frisou o presidente, que
finalizou agradecendo a todos(as).

O secretário de estado da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, lembrou o desafio da pandemia, com cenas
de horror, vidas perdidas, mas falou do orgulho de poder dizer: “O estado que tem a melhor resposta da
pandemia no Brasil é o Estado do Maranhão”.

Carlos Lula citou quatro lições que aprendeu no período de pandemia: “A ignorância não pode ser uma
característica para louvar; não podemos deixar o medo nos impedir de tomar as atitudes que precisamos tomar;
fazer o que é correto, e não fazer o que é mais fácil; e saber agir em comunidade”.

Compuseram a mesa, além do presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo; o vice-governador do
Maranhão, Carlos Brandão; o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Glalbert Cutrim; o presidente
do TJPI, desembargador José de Ribamar Oliveira; o procurador de Justiça Francisco das Chagas Barros de
Sousa; o deputado Federal Edilázio Júnior; e o presidente da AMMA, juiz Holídice Barros.

Diversas personalidades foram homenageadas pelo TJMA
Medalha Antônio Rodrigues Vellozo – Foram agraciados com esta distinção o deputado estadual Glalbert
Nascimento Cutrim,  a procuradora de Justiça Domingas de Jesus Froz Gomes, o procurador de Justiça
Francisco das Chagas Barros de Sousa, o secretário de estado da Educação, Felipe da Costa Camarão, o



secretário de Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, o secretário estadual de Administração Penitenciária,
Murillo Andrade; o vereador Gutemberg Fernandes de Araújo; o diretor de Secretaria do TJMA, Mário Lobão
Carvalho; padre Bráulio (in memoriam); os advogado Ronald Augusto Sarney Costa, Francisco Soares Reis,
Matusalém Pimenta, Vírginia de Medeiros Claudino Milani e Luís Augusto de Miranda Guterres; os médicos
José Benedito Buhate, José Nicodemos Barbosa e Ibrahim Assub Júnior, Médico.

Medalha Cândido Mendes – Foram condecorados o vice-governador do Estado do Maranhão, Carlos Orleans
Brandão Júnior, e o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador José Ribamar Oliveira.

Os desembargadores Antonio Fernando Bayma Araujo, José Gonçalo de Sousa Filho e a desembargadora Maria
Francisca Gualberto de Galiza foram agraciados com a “Medalha dos Bons Serviços Bento Moreira Lima” pelos
30 anos de exercício na magistratura. Já os desembargadores Antonio Guerreiro Júnior, Lourival de Jesus Serejo
Sousa, Vicente de Paula Gomes de Castro e Luiz Gonzaga Almeida Filho pelos 40 anos de exercício na
magistratura.

Foram homenageados ainda juízes e juízas: Raquel Araujo Castro Teles de Menezes, Romulo Lago e Cruz,
Alessandra Lima Silva, Gisa Fernanda Nery Mendonça de Sousa, Jaqueline Rodrigues da Cunha, Alessandro
Arrais Pereira, Marcelo Moraes Rego de Souza, Rodrigo Otávio Terças Santos, Carlos Eduardo de Arruda
Mont’Alverne, Marcelo Frazão Pereira, Alexandre Antonio José de Mesquita, Tereza Cristina Franco Palhares
Nina, José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, Sheila Silva Cunha, José Ribamar Serra, Raul José Duarte Goulart
Júnior, Alessandro Bandeira Figueiredo, Marcelo Elias Matos e Oka, Flávio Roberto Ribeiro Soares, Celso
Orlando Aranha Pinheiro Júnior, Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira, Laysa de Jesus Paz Martins Mendes,
Rommel Cruz Viégas,  Mazurkievicz Saraiva de Sousa Cruz, Rogério Pelegrine Tognon Rondon, Rafaella de
Oliveira Saif Rodrigues, Reginaldo de Jesus Cordeiro Júnior, Vanessa Clementino Sousa, José Edilson Caridade
Ribeiro, Luzia Madeiro Neponucena, Lucas da Costa Ribeiro Neto, Gervásio Protásio dos Santos Júnior,
Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, José Américo Abreu Costa, Nelson Melo de Moraes Rego, Joseane de Jesus
Correa Bezerra, Edimar Fernando Mendonça de Sousa, José Eulálio Figueiredo de Almeida e Márcia Cristina
Coelho Chaves.
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Presidente do STF Luiz Fux recebe medalha do TJMA

20/11/2021 08:10:16

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, nesta sexta-feira (19), a Medalha Especial do Mérito Cândido
Mendes – a mais alta comenda do Poder Judiciário maranhense. A honraria foi entregue pelo desembargador
Raimundo Barros, autor da proposta da condecoração, em cerimônia reservada, no Salão Nobre do Tribunal,
com a presença do ministro do STJ Reynaldo Fonseca, magistrados, magistradas e representantes das carreiras
jurídicas.

O ministro também recebeu do presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, a Medalha Comemorativa
dos 200 anos da Corte Maranhense - a terceira mais antiga do país.

Serejo agradeceu ao ministro e enalteceu a sua atuação à frente do Poder Judiciário Nacional. "Confirmamos
nosso sentimento de gratidão pela forma como dirige a Justiça no país, nesse momento em que o estado
democrático de direito é ameaçado. Receba nossa admiração, na certeza de que o tribunal do Maranhão é
solidário à sua atuação", disse.

Fux disse sentir-se honrado em receber as comendas, principalmente pela tradição e história do Tribunal de
Justiça do Maranhão. O ministro falou de sua origem familiar como filho de imigrantes romenos exilados de
guerra, da trajetória acadêmica em escolas e universidades públicas e da carreira de juiz, destacando o seu
compromisso em defender a democracia e servir ao país.

Em outra solenidade, também foi condecorado com a Medalha Cândido Mendes o presidente do Tribunal
Marítimo, vice-almirante Wilson Pereira de Lima Filho.

CÂNDIDO MENDES

Criada pela Resolução nº 56, de 23 de outubro de 2013, a Medalha Cândido Mendes foi idealizada pelo
desembargador decano do TJMA, Bayma Araújo. A condecoração reverencia ao jurista maranhense que se
notabilizou pelos estudos jurídicos em defesa das fronteiras do país. É concedida a desembargadores,
conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, governador, ministros de tribunais superiores, ministros de
estado, senadores e presidente da República.
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Com programação no Centro e nos bairros, prefeito Eduardo Braide
lança"Natal da Esperança"

20/11/2021 06:05:19

Levar esperança de um recomeço após o período mais difícil da pandemia de Covid-19. Foi com este espírito
que o prefeito Eduardo Braide lançou, na noite desta sexta-feira (19), a programação do "Natal da Esperança
2021" em São Luís, que vai proporcionar às famílias ludovicenses e os turistas que visitam a cidade nesta época
do ano um espetáculo de luzes, música e cores por meio do "Natal no Bairro", que vai levar a alegria do período
natalino para diversos bairros da capital. 

"Hoje estamos dando a largada à nossa programação de Natal. Este foi um ano de dificuldades, mas também foi
um ano em que nós conseguimos superar vários desafios e estamos conseguindo vencer a pandemia. Por isso, o
Natal da Prefeitura de São Luís este ano não poderia ter outro nome como o Natal da Esperança. A esperança
de que dias melhores estão vindo, a esperança de que um ano melhor está vindo. Este será um natal iluminado
pela gente da nossa cidade abençoada", disse o prefeito Eduardo Braide durante a abertura da programação do
"Natal da Esperança 2021". 

Logo após sua fala, a iluminação especial da fachada do Palácio de La Ravadière – sede da Prefeitura de São
Luís – foi acesa e a programação do "Natal no Bairro" foi anunciada pelo prefeito Eduardo Braide. 

A primeira-dama, Graziela Braide, e os filhos do casal, Manuela, Maria Antônia e Luís Eduardo, estavam na
plateia e assistiram junto com o prefeito Eduardo Braide toda a programação. 

A vice-prefeita Esmênia Miranda, acompanhada do seu marido Sandro Ribeiro e da filha do casal, Sofia,
também acompanharam o lançamento do "Natal nos Bairros" ao lado de secretários municipais, entre outras
autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Natal no Bairro

A Prefeitura vai promover eventos e apresentações especiais em diversos bairros da capital a partir de 4 de
dezembro. O "Natal no Bairro" contará com a participação de grupos artísticos e de diversos nomes da cultura
ludovicense. Receberão os espetáculos natalinos, os bairros: Anjo da Guarda, Coroadinho, Maracanã, Ilhinha,
Cohatrac, Cidade Operária, Vila Luizão e Quebra-Pote. 

Também a partir do dia 4 de dezembro haverá programação natalina e muitas surpresas nas ruas de Nazaré, do
Egito e no Largo do Carmo, no Centro Histórico de São Luís. Além disso, ônibus com iluminação especial
circularão pela cidade para levar a alegria do Natal por toda São Luís. Diversos pontos da cidade também serão
iluminados.

Noite de apresentações



Após os anúncios feitos pelo prefeito Eduardo Braide, foi a vez de várias atrações encantaram o público
presente em frente à Prefeitura de São Luís. Quem abriu a noite foi o espetáculo Doce Natal. Os atores
caracterizados de diferentes tipos de doces e outros personagens do período natalino, como o Papai Noel,
alegraram crianças e adultos com uma apresentação lúdica e cheia de magia. Durante o espetáculo foram
distribuídos algodão doce, pirulito e pipoca para ajudar os espectadores a entrar no clima. 

As vozes do Coral São João subiram ao palco logo em seguida e emocionaram todos com um repertório de
canções sobre amor, esperança e fé. Abrindo a apresentação, um clássico das noites de Natal, "Ave Maria", que
foi uma prece por dias melhores. "Holy Night", um clássico internacional do Natal, foi interpretada em inglês e
português em solo por Rose Nogueira. "Noite de oração", versão feita por Chico Pinheiro da canção "White
Christmas", foi mais um momento de reflexão na noite desta sexta-feira. 

Ainda sob aplausos do público, Alessandro Batista se uniu ao Coral São João para apresentar a canção "Vinde,
adoremos". A melodia francesa "Glória" emocionou a todos pela mensagem sensível sobre fé. "Um bom Natal",
uma das mais populares canções natalinas nacionais fez todas as vozes do coral e do público soarem uníssonas
assim como "Noite feliz", outra canção marcante do Natal brasileiro. Encerrando a apresentação, "Anoiteceu,
boas festas", canção que embala os natais brasileiros desde 1940. 

Após a imersão musical da apresentação do Coral São João, foi a vez da Companhia Barrica apresentar a sua
Natalina da Paixão. Com a canção "Vamos a Belém", o grupo convidou todos a visitarem o Menino Jesus na sua
manjedoura, seguindo com "Louvação", um canto de adoração à fé e à esperança. 

Um texto especial chamou a todos para refletirem não apenas sobre o sentido do Natal, mas sobre a
importância da celebração ao fim de um ano que começou com tantas incertezas, pedindo a todos que
mantenham sempre a esperança. "Mulheres de Jerusalém/Cristina de Luz" foi um canto sobre a vivência em
Jesus. 

"Mutucas" foi mais uma canção sobre esperança. Em seguida "Sentinela" falou sobre a vigília natalina. "Parteira"
destacou a dádiva do nascimento. "Mariana" cantou a importância e o amor da Virgem Maria. "Romaria" trouxe
a caminhada e ida até Cristo e "Aleluia", que fechou a apresentação", falou sobre os milagres de Natal. 

As apresentações atraíram centenas de pessoas que estavam pelo Centro Histórico de São Luís e se reuniram
em frente à Prefeitura para acompanhar a singeleza dos espetáculos, aplaudir e se emocionar com as
apresentações. 

A Família Muniz veio do bairro Pão de Açúcar para assistir às apresentações. Os irmãos, Jovana, 25 anos;
Jailson, 25 anos e sua filha Luna, de 1 ano e meses; e a prima Victória, 16 anos; souberam pelas redes sociais
que haveria a programação e vieram conferir de perto. "Nesse momento em que vivemos é muito bom ver um
espetáculo como esse porque é uma gota de esperança para todos nós que estamos vindo de um período tão
difícil. A gente precisa festejar, agradecer e comemorar por estarmos superando esses dias ruins", refletiu
Jovana Muniz. 

Quem também se emocionou com os espetáculos foi a aposentada Ivonete Alves Silva, 70 anos. "Eu estou
achando tudo muito bonito. São apresentações que tocam a gente. Natal é sobre se reunir e festejar e a gente
está precisando disso", comentou.

Surpresa que emocionou



Encerrando a noite, outra surpresa que emocionou a todos: cinco caminhões utilizados pelo serviço de limpeza
urbana subiram pela Rampa da Praça Pedro II com uma iluminação especial, que será usada ao longo do mês de
dezembro. A animação dos agentes de limpeza, que estavam usando gorros de Papai Noel, chamou a atenção do
público, que aplaudiram o desfile.
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O desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos é o plantonista de 2º Grau da Justiça estadual desta
sexta-feira (19) até domingo (21), 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 Thais Ramos de Sousa e Cibele P. Guimarães. 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 22 a 28 de novembro, o desembargador Ricardo Tadeu Bugarin
Duailibe 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 - Os juízes Lucas da Costa Ribeiro Neto (2ª Vara da Família) e Reinaldo de Jesus
Araújo (9ª Vara Criminal), respondem, respectivamente, pelos plantões cível e criminal da Comarca da Ilha de
São Luís. Quem auxilia os magistrados no plantão deste final de semana são as servidoras Luísa Helena Bezerra
(2ª Vara da Família) e Vânia Pinheiro (9ª Vara Criminal). 

Antes de dirigir-se ao local de atendimento, deve-se entrar em contato com os servidores plantonistas pelos
telefones celulares (98) 98811-2153 (Cível) e (98) 98802-7484 (Criminal). O plantão funciona para recebimento
somente de demandas urgentes.

Já o plantão para registro de óbito, sob a competência dos cartórios, deve ser acionado pelo telefone (98)
98112-2794.
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CAMILA MATTOSO, FABIO SERPIÃO E GUILHERME SETO
sáb., 20 de novembro de 2021 9:36 AM·1 min de leitura
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conselheiro Mário Maia, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) rejeitou
uma ação da seccional do Maranhão da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) que contestava ato
administrativo do Tribunal de Justiça estadual que impôs a exigência de apresentação de comprovante de
vacinação contra a Covid-19 para ingresso de advogados e público em geral em suas unidades.

A OAB-MA argumentava que o ato viola a liberdade profissional dos advogados e os direitos da população.

Maia se baseou na decisão de Luís Roberto Barroso, do STF, a respeito da portaria do governo Jair Bolsonaro
que proibia empregadores de exigir comprovante de vacinação na contratação ou na manutenção da relação
empregatícia.

- ANÚNCIO -

Nela, Barroso listou entendimentos do STF que consideraram legítima a adoção de medidas de coerção
indiretas para estimular a vacinação e descartou a equiparação feita pelo governo Bolsonaro a práticas
discriminatórias em razão, de sexo, origem, etc., uma vez que o controle e o incentivo da imunização se voltam
à proteção da vida e dos demais empregados e do público em geral.

Com a decisão, o ministro do STF derrubou a proibição de não-contratação ou demissão de quem se recusar a
exibir comprovante de vacinação.


