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Desembargadores do TJMA ministram aula prática a alunos de
Direito da Estácio São Luís

Cerca de 300 alunos do curso de Direito da Faculdade Estácio São Luís participaram de aula prática com
desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), durante SESSÃO
INTINERANTE, realizada no auditório da instituição de ensino na ultima terça-feira (27).
O projeto, idealizado pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva, e membro da Câmara, tem o objetivo de
aproximar o Tribunal de Justiça da comunidade acadêmica. A primeira edição aconteceu na Universidade
Federal do Maranhão (UFMA). A próxima sessão será realizada dia 17 de novembro, em Caxias.
Na sessão itinerante, os desembargadores Antonio Guerreiro Júnior (presidente), Marcelo Carvalho Silva e
Raimundo Barros (convidado para compor a Câmara em razão da ausência justificada do desembargador José
Ribamar Castro), e o procurador de justiça Eduardo Gabriel Vieira Filho, atuaram no julgamento de 15
apelações cíveis, além dos agravos regimentais extrapauta. A câmara interagiu com a plateia, mostrando a
realidade inerente ao ato de julgar os processos em grau de recurso.
O desembargador Guerreiro Júnior agradeceu a oportunidade de estar junto com os acadêmicos e explicou a
composição da mesa, ressaltando que é o presidente, em razão de ser o membro mais antigo da Câmara.
Para o desembargador Raimundo Barros, a iniciativa é muito positiva, pois mostra na prática a complexidade e
importância de um julgamento, além de contribuir com a formação dos futuros operadores do Direito.
O primeiro processo julgado foi uma Apelação Cível (40.561/2015), na qual uma professora aprovada em 88º
lugar em concurso público, para o qual havia apenas 40 vagas, impetrou mandado de segurança contra o
Município. O relator, desembargador Marcelo Carvalho Silva, negou provimento, sendo acompanhado pelos
pares, argumentando que não havia direito líquido e certo por parte da autora, além de não ter apresentado nos
autos a prova pré-constituída, requisito necessário à peça.
O procurador do Município de São Luís, Alexandro Rabani, pediu preferência e, antes de fazer a sua defesa oral,
destacou que a vinda do Poder Judiciário à instituição de ensino superior é uma oportunidade de conhecer a
função constitucional de julgar.
O diretor da instituição, Geraldo Demóstenes, agradeceu aos desembargadores, ressaltando que a Faculdade
Estácio de Sá está sempre de portas abertas para os projetos do Poder Judiciário.

Estudantes de Direito têm aula prática em sessão itinerante do TJMA
TJ ministra aula prática a alunos de Direito da Estácio São Luís 
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Começa um novo desafio para Maranhão imunizar os rebanho
bovino e bubalino contra a febre a aftosa

Na abertura da primeira etapa da vacinação deste ano, o
vice-governador Carlos Brandão foi a Pinheiro incentivar
os criadores a imunizarem os seus animaisGIRO ECONÔMICO
Será aberta neste domingo (1º de novembro) e se estende até dia 30 do mesmo mês a segunda etapa da
campanha 2015 de vacinação contra febre aftosa. Mais uma vez, a mobilização no interior do estado está sendo
feita mais pelos órgãos de representação dos pecuaristas - Associação dos Criadores, Federação da Agricultura,
sindicatos rurais etc - do que pelo poder público, pois, a exemplo de maio, quando foi realizada a primeira etapa,
não foi preparada a tempo nenhuma campanha publicitária com este objetivo, mas ainda assim a expectativa é
grande quanto ao sucesso da vacinação, porque há uma forte conscientização no meio rural de que a
imunização do rebanho é a melhor garantia de negócios futuros, pois se for extinta, em definitivo, dos pastos o
importador, seja de outros estados ou de outros países, podem confiar na qualidade da carne produzida no
Maranhão.

A Aged-MA espera atingir um índice de vacinação acima de 98%, até porque abaixo disso significaria uma
queda na comparação com maio, quando o Estado ficou bem próximo dos 100% de cobertura vacinação dos
rebanhos bovino e bubalino.
Leilão - O assunto voltou a ser debatido na Associação dos Criadores do Maranhão: a entidade deverá realizar
ainda este ano grande evento, com realização de leilão e palestra de especialista em agropecuária, para fechar
com chave de ouro a agenda de 2015. Caso não surjam os mesmos empecilhos do primeiro semestre, quando
estava marcada para junho programação semelhante, ocorrerá antes do Natal, e desde já estão sendo
mobilizados criadores de bovinos, equinos, ovinos e caprinos a fim de trazerem animais para o pregão.
Ópera - Um dos mais tradicionais salões de beleza de São Luís com foco no público masculino, o Ópera, fechou
sua segunda unidade, no bairro do São Francisco, e saiu em definitivo do mercado, já que a primeira, no Parque
do Bom Menino (Centro), há muito está desativada. O fechamento do Salão Ópera deu-se pelo mesmo motivo
que está levando muitos estabelecimentos a encerrar suas atividades na Avenida Castelo Branco, pois com a
criação de faixa exclusiva para ônibus tornou-se proibido estacionar nesta via e os clientes sumiram.
Turismo - O deputado Fábio Braga (PTdoB) virou uma espécie de garoto propaganda da Chapada das Mesas.
Encantado com os belezas do destino, depois de uma visita a Riachão, passou a ser um dos seus maiores
divulgadores.Para ele,muitos deveriam aproveitar este feriadão e em vez de ir a outros estados ou países viajar
para o interior do Maranhão.

A juíza Oriana Gomes (C) foi uma das homenageadas com o Prêmio Mulher Notável no XIII Fórum da Mulher
Empresária da Associação Comercial do Maranhão, realizado na quarta-feira (28). No registro com a presidente
do Conselho da Mulher Empresária, Edna Montenegro (E), e a presidente da ACM, Luzia Rezende.

Radiofusão - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve fechar o cerco aos que obtiveram
concessão para explorar emissoras de rádio e televisão, a maioria políticos, e ainda não conseguiram colocar no
ar ou então desligaram os transmissores das que já estavam operando, como é o caso da Jainara AM (Bacabal),
Ribamar do Vale do Pindaré AM (Pindaré-Mirim), Cidade FM (Pedreiras), Capital AM (São Luís) etc. Pelas
regras do Ministério das Comunicações, após acionada, rádio e TV não podem ficar fora do ar.
Energia - A Companhia Energética do Maranhão (Cemar) não aparece entre as finalistas do Prêmio de
Satisfação do Consumidor (Iasc) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que reconhece as mais bem



avaliadas com base nas respostas de 25.186 consumidores ouvidos numa pesquisa realizada pela Agência. Do
Nordeste aparecem a Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe) e as paraibanas Energisa Borborama (EPB) e a
Energisa Paraíba(EPB). A premiação será dia 19 de novembro, em Brasília (DF).
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Justiça afasta prefeito Rochinha, de Balsas

Prefeito Luíz Rocha Filho, mais conhecido como ?Rochinha?.|

Nesta quinta-feira (29), a 1ª Vara da Justiça da comarca de Balsas afastou do cargo o prefeito Luíz Rocha Filho,
mais conhecido como "Rochinha".

O afastamento será por um período de 90 dias, em virtude de o gestor não ter cumprido a decisão judicial da
Ação Civil Pública que visa à conservação da Aérea de Preservação Permanente do Rio Balsas (APP).

A decisão, também, determina que Ministério Público do Maranhão (MP-MA) investigue um possível caso de
Improbidade Administrativa.

De acordo com a Justiça de Balsas, o prefeito Luiz Rocha Filho não pode realizar nenhuma atividade do cargo
durante o afastamento. Em caso de desobediência no período ele será multado em R$ 5.000,00.

Com o afastamento, o presidente da Câmara de Vereadores deve dá posse ao vice-prefeito. A medida visa evitar
que a cidade não fique sem gestor municipal.

A Vara da Justiça de Balsas, também, destacou que o prefeito pode recorrer a decisão.


