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Programação Natalina inicia neste sábado (30), no Centro
Histórico

O Natal chegou em São Luís, e as atrações que encantam esta data iniciam as apresentações neste sábado (30).
O palco para o despertar das luzes e magia do Natal será o Centro Histórico, que recebe vasta programação a
partir das 17h30. O ponto alto será a chegada do Papai Noel, em frente ao Palácio dos Leões.  A agenda conta,
ainda, com fogos de artifício, apresentações culturais, espetáculo teatral, desfile natalino e o video mapping,
atração já esperada pelo público. O Natal do Maranhão, realizado pelo Governo do Estado e Prefeitura de São
Luís, prossegue até dia 29 de dezembro.

Em cerimônia na área externa do Palácio dos Leões, a partir das 17h, apresentação do grupo de coral Jovem
Adventista, desfile com temas natalinos e o video mapping, que se soma à programação, enfeitando a fachada
do palácio do Governo com imagens que remetem à música, cultura e história do Maranhão. A chegada do
Papai Noel marca o momento especial das comemorações e seguem os fogos de artifício.

“É um momento de união, fraternidade e de reflexão. Uma data especial e que sempre marca as pessoas. O
Governo do Estado preparou uma programação para as famílias para repetirmos o sucesso dos anos anteriores.
O público vai prestigiar várias atrações, para todas as idades e com muita segurança. Será mais um festejo
natalino voltado para todos os maranhenses e que agradará também aos turistas”, destacou o secretário de
Estado de Cultura (Secma), Anderson Lindoso.

Completando a programação de abertura do Natal do Maranhão, a partir das 18h30, na Casa do Papai Noel,
Rua da Estrela, apresentação da banda de fanfarra Soldadinhos de Chumbo e do coral Uirapuru na Sacada. O
espaço traz decoração alusiva à data e, repetindo o sucesso do ano passado, o público poderá registrar o
momento na casa do Papai Noel e ao lado dos diversos totens distribuídos na área.

No espaço Árvore Cantante, haverá show do Coral Madrigal e da Pulsar Companhia de Dança, a partir das
20h45. E no palco montado em frente ao Tribunal de Justiça do Maranhão, às 20h, show de piano, vox e sax com
Adriana Soraya. O público infantil ganha atrações especiais, programadas no coreto da Praça Benedito Leite, a
partir das 19h30, com a contação de histórias e show de mágica do grupo Circo Tá na Rua.

A Praça Deodoro também conta com atrações da programação do projeto Reviva Centro-Especial com grupos de
coral, ballet, sarau e outros. “Será mais um ano de alegria, sucesso e programação que atende a todas as faixas
etárias, confirmando o momento especial que é o período natalino. Nesta parceria Governo e Prefeitura,
ganham a população e o turismo da nossa cidade. Esperamos que as pessoas venham se divertir e façam deste o
melhor Natal do país”, pontuou o secretário municipal de Cultura (Secult), Marlon Botão.

Um show à parte, a iluminação natalina foi distribuída em diversos pontos da programação cultural e em locais
de grande circulação de pessoas, com a função de embelezar e despertar o sentimento natalino. A segurança
também será reforçada, garantindo um acesso tranquilo ao público que poderá circular em todos os pontos do
evento. O Natal do Maranhão conta ainda apoio da Equatorial Energia e Grupo Mateus. A programação
completa pode ser acessada no site: sectur.ma.gov.br.



Acessibilidade

O Natal do Maranhão mostra atenção especial com a acessibilidade das pessoas. Durante a programação,
carrinhos elétricos vão facilitar o trânsito de pessoas com deficiência e das que possuem pouca mobilidade. O
transporte estará disponível de 30 de novembro a 29 de dezembro, 18h às 22h30.
O trajeto será da Rua Portugal com parada na Casa do Papai Noel, depois sobe a Rua da Estrela, com parada
final na Praça Pedro II, em frente ao edifício João Goulart. Os pontos de embarque serão no início da Rua
Portugal (próximo ao estacionamento da Praia Grande) e em frente ao edifício João Goulart, Praça Pedro II.

O evento contará com outros recursos acessíveis como intérprete de libras, área destinada a pessoas com
deficiência e com baixa mobilidade, área exclusiva para idosos, rampas de acesso e peças diversas de
sinalização. Cada carrinho possui capacidade para seis pessoas.
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Justiça julga habeas corpus que pode beneficiar assassino de pastor

Está sendo julgado na manhã desta segunda-feira (02), no Tribunal de Justiça do Maranhão, o pedido de habeas
corpus de Saulo Pereira Nunes. Ele é acusado de ter assassinado o pastor Mackson da Silva Costa, de 37 anos.
O crime aconteceu em outubro deste ano, na região metropolitana de São Luís.

Uma liminar em favor de Saulo Nunes já havia sido concedida pela justiça, mas faltava ainda julgar o “mérito”.
Esse trâmite havia sido adiado na semana passada mas, por decisão superior, a apreciação será feita somente
na semana que vem. O habeas corpus está sendo julgado pelo relator, e pelos três desembargadores, que
também contarão com a posição da Procuradoria Geral de Justiça.

Pela manhã, a família do pastor Mackson esteve reunida em frente ao prédio do TJMA, para cobrar respostas
sobre o caso e reagir contra a possível soltura de Saulo.
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TJMA inaugura Centro de Conciliação no Maracanã
 

O Poder Judiciário do Maranhão inaugurou, nesta segunda (2), mais um Centro de Solução de Conflitos, em São
Luís. Desta vez, a unidade foi instalada no 13º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo do Maracanã
(BR 135, KM 06).

Na solenidade, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Lourival Serejo - representando o
presidente da Corte, desembargador Joaquim Figueiredo - ressaltou a importância da iniciativa para a
sociedade maranhense ao incentivar a pacificação social.

"A instalação do centro é uma demonstração clara de que o Judiciário está próximo da população, para
promover a justiça social, a cidadania, de forma efetiva, com vistas à pacificação dos conflitos. O futuro da
Justiça está na conciliação", frisou o desembargador Lourival Serejo.

O presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, reafirmou o
compromisso do Judiciário maranhense em incentivar a política nacional de conciliação, descentralizando os
serviços e prestando um atendimento mais ágil, simples e sem burocracia à comunidade.

"Ao instalarmos mais um centro de solução de conflitos no Estado, estamos estimulando a política de
conciliação nas camadas sociais que necessitam do serviço público, a exemplo da área do Maracanã, cuja
realidade social exige uma participação mais efetiva da Justiça na solução de demandas", pontuou.

Na ocasião, o desembargador José Luiz Almeida agradeceu o apoio incondicional do presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, aos diversos projetos implementados pelo Núcleo de Solução de Conflitos,
bem como a viabilização de parcerias com várias instituições nas atividades do órgão, a exemplo do projeto
'Conciliação Itinerante', que já percorreu diversas comarcas neste ano, em cinco edições, promovendo acordos
de maneira ágil e eficaz.

O novo Centro de Conciliação - o 25º a ser instalado no Estado e o 9º de São Luís - oferecerá serviços jurídicos,
de informação e orientação à comunidade, da área do Distrito Industrial, incentivando a solução de demandas
por meio do diálogo, do acordo, da conciliação.

O juiz Alexandre Abreu, coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos, também enfatizou a importância social
do novo centro, que irá atender cidadãos que residem e trabalham na área do Distrito Industrial. "Os centros de
conciliação são, na verdade, uma resposta do Poder Judiciário aos anseios dos cidadãos, que têm exigido uma
Justiça cada vez mais ágil e atuante", disse.

A juíza titular do Juizado, Diva Maria de Barros Mendes - atualmente afastada, exercendo a função de diretora
do Fórum de São Luís - afirmou que o centro vai beneficiar bastante a comunidade local, "possibilitar que os
cidadãos solucionem suas questões de forma rápida e simples".



Prestigiaram o evento o coordenador dos Juizados Especiais do Maranhão, juiz João Francisco Gonçalves, e a
juíza Maricélia Gonçalves (auxiliar respondendo pelo Juizado do Maracanã).

PACIFICAÇÃO

A iniciativa integra a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos de Interesses, instituída
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e incentivada por todos os tribunais do país. Visa assegurar a todos o
direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridades.

A conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e a
sua devida disciplina nos programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos
conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças.
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Caso Pastor Mackson: Justiça analisa habeas corpus de Saulo
Pereira Nunes

O Tribunal de Justiça do Maranhão julga nesta segunda-feira (02) o habeas corpus de Saulo Pereira Nunes,
assassino confesso do pastor evangélico e técnico em informática Mackson da Silva Costa, de 37 anos, que
desapareceu no dia 11 de outubro e foi encontrado morto na tarde do dia 14 de outubro. A Justiça já havia
concedido uma liminar em favor de Saulo Pereira Nunes, mas ainda faltava o julgamento do que, juridicamente,
é chamado de “mérito”.

Esse julgamento já havia sido adiado na semana passada, na última segunda-feira (25) e a apreciação foi
marcada para o começo desta semana. O HC será julgado não somente pelo relator, mas pelos três
desembargadores, que também contarão com a posição da Procuradoria Geral de Justiça.

Como forma de manifestação, a família de Mackson se reuniu em frente ao prédio do Tribunal de Justiça
cobrando respostas e reagindo à possível soltura de Saulo.

Soltura temporária

A Justiça concedeu no dia 05 de novembro um habeas corpus permitindo a soltura – em caráter temporário – de
Saulo Pereira Nunes, preso em flagrante pela morte do pastor evangélico Mackson da Silva Costa. A família
informou à reportagem do Portal Guará que entraria com recurso e recorrer da decisão.

Na peça jurídica, o relator e desembargador Josemar Lopes Santos, responsável pela expedição de soltura,
relembrou o que dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal: “a prisão preventiva será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”. Pelo disposto, o desembargador afirmou
que o decreto prisional não se sustenta.

O caso

O pastor evangélico e técnico em informática Mackson da Silva Costa, de 37 anos, que desapareceu desde o dia
11 de outubro após sair do local de trabalho, foi morto e enterrado pelo autor do crime, identificado como Saulo
Pereira Nunes, de 38 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, por meio da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa – SHPP,
Saulo Pereira confessou o crime e disse que teria matado Mackson, pois o mesmo tinha um caso com sua
mulher. O crime aconteceu no bairro do Maiobão, onde Saulo mora. O corpo de Mackson foi enterrado no
quintal do acusado.

O veículo da vítima foi encontrado 13 de outubro na Avenida 7, bairro Maiobão, Paço do Lumiar/MA, próximo ao
endereço do autor do delito no mesmo bairro.


