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TJMA empossa desembargadores para compor Comissões contra
Assédio

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Lourival Serejo, empossou, nessa quarta-feira (21),
durante a sessão plenária por videoconferência, os membros para compor as Comissões de Prevenção a
Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual (CPEAMAS) no âmbito do 2º Grau, conforme disciplinado
no Edital GP Nº 212021, assinado pelo presidente do TJMA.

Foram empossados como membros titulares das Comissões para as vagas de um desembargador, com seu
respectivo suplente, os desembargadores José Castro e Marcelino Chaves Everton.

Além disso, irá compor as comissões um servidor/servidora efetivo/efetiva do quadro lotado no 2º Grau, com seu
respectivo suplente; e no 1º Grau, um magistrado/magistrada da Justiça de 1º Grau, com seu respectivo
suplente; um servidor efetivo do quadro com lotação na capital do Estado, com seu respectivo suplente; um
servidor efetivo do quadro com lotação no interior do Estado, com seu respectivo suplente.

A duração do mandato dos membros da CPEAMAS será de dois anos, permitida a recondução ou reeleição. Os
mandatos dos membros das CPEAMAS para a primeira composição terão início em 1º de agosto de 2021.

Dentre as atribuições, cabe à CPEAMAS contribuir para o desenvolvimento de diagnóstico institucional das
práticas de assédio moral e sexual; adotar políticas de enfrentamento de assédio Moral, do assédio sexual e da
discriminação; bem como atuar no judiciário sugerindo medidas de prevenção, orientação e enfrentamento do
assédio moral e sexual no trabalho.
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Homenagem a Tyrone

O desembargador Tyrone José Silva tornou-se “Cidadão Presvarguense – gentílico do município de Presidente
Vargas”. O título honorário foi entregue ao magistrado em sessão solene realizada na Câmara Municipal da
cidade. A indicação feita pelo presidente da Casa, vereador Diogo Uchôa Viana, foi aprovada por unanimidade
pelos demais membros. Todos consideraram que, inicialmente como advogado, Tyrone prestou serviços de
grande relevância no município. Desde então, o atual desembargador demonstrou grande apreço por Presidente
Vargas, onde constituiu residência e fez muitos amigos.
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Tyrone Silva recebe título de Cidadão de Presidente Vargas
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O desembargador Tyrone José Silva tornou-se Cidadão Presvarguense - gentílico do município de Presidente
Vargas - na última sexta-feira (23). O título honorário foi entregue ao magistrado em sessão solene realizada na
Câmara Municipal da cidade. A indicação feita pelo presidente da Casa, vereador Diogo Uchôa Viana, foi
aprovada por unanimidade pelos demais membros, por meio do Decreto Legislativo n° 02/2021.

Todos consideraram que, inicialmente como advogado, Tyrone Silva prestou serviços de grande relevância no
município, nas gestões dos prefeitos Manuca Nicácio e Afonso Viana. Desde então, o atual desembargador
demonstrou grande apreço por Presidente Vargas, onde constituiu residência e fez muitos amigos.

Além do presidente da Câmara Municipal, Diogo Uchôa Viana, também participaram da solenidade os
vereadores Pipiu, Geovane Aguiar, Riba da Gorete, Raimundinha e Wilson.

Na semana anterior, o magistrado, que assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) em 24 de junho de 2015, tomou posse na Academia Vargem-grandense de Letras e Artes, núcleo de
Presidente Vargas, que tem como patrono o Doutor Antônio José Cassas de Lima.
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Cerimônia virtual marca entrega de obra de reforma e revitalização
da Sede do Sindjus-MA

Cerimônia virtual. Em destaque na tela o presidente do Sindjus-MA, George Ferreira.Cerimônia virtual. Em
destaque na tela o presidente do Sindjus-MA, George Ferreira.

O presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (Sindjus-MA), George Ferreira, inaugurou na
manhã desta terça-feira (27), a obra de Reforma e Revitalização da Sede Administrativa do Sindicato. A
solenidade de inauguração foi realizada por meio de videoconferência que foi transmitida ao vivo pelo canal do
Sindjus-MA no Youtube.

Além de membros da Diretoria Plena do Sindjus-MA, como o vice-presidente Fagner Damasceno; o diretor de
Patrimônio, Francisco de Araújo Batista, e o diretor Financeiro, Márcio Luís Andrade; membros do Poder
Judiciário, como o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo; o
corregedor-geral de Justiça, desembargador Paulo Velten, e o presidente da Associação de Magistrados do
Maranhão (AMMA), juiz Holídice Barros, também participaram da videoconferência. A presidenta do Sindicato
dos Servidores do Ministério Público do Maranhão, Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes, também prestigiou a
solenidade.

Filiados e funcionários do Sindicato acompanharam o evento pelo Youtube. Uma versão editada da cerimônia
permanece disponível no canal do Sindjus-MA na plataforma de vídeos. No vídeo há a apresentação das
dependências após a reforma. Confira:


