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Defensoria Pública identifica superlotação e mistura de presos em
Unidade de Ressocialização da SEAP em Carolina

                   

  O que a Defensoria Pública constatou em Carolina é uma prática em todo o Estado. Desrespeito e
dignidade humana e desobediência a Lei das Execuções Penais e para debochar de todos,
principalmente da Justiça, diz que a Unidade Prisional de Carolina é de Ressocilização.

Em visita realizada recentemente à Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) de Carolina, a Defensoria
Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA) identificou várias irregularidades referentes às instalações do imóvel
e às condições de custódia dos presos. Providências estão sendo buscadas junto a diversos órgãos para garantir
a uniformização da unidade.

A visita foi realizada pelo defensor público Rodrigo Casimiro Reis, do Núcleo Regional de Balsas, e teve como
objetivo averiguar o cumprimento das disposições da Lei de Execuções Penais (LEP). Na ocasião, o defensor
também prestou atendimento a 15 internos da unidade.

Irregularidades – De acordo com o relatório da ação, foi constatada a superlotação de quatro celas da UPR.
Cada um dos compartimentos conta com quatro camas, mas abriga de 9 a 11 internos atualmente.

Foi verificado também que a unidade abrigava 43 internos, sem separação entre presos provisórios e definitivos
e sem um espaço destinado à realização de prática esportiva ou mesmo de trabalho, o que poderia viabilizar a
remição dos presos já condenados.

Ainda durante a visita, também foi apurado que o local destinado ao banho de sol apresenta dimensões
inadequadas. Segundo relato dos internos, o banho de sol seria realizado apenas duas vezes por semana,
medida mais gravosa do que a prevista no Regime Disciplinar Diferenciado.

Diante das informações coletadas e apuradas, estão sendo buscadas providências junto aos órgãos competentes,
como por exemplo a viabilidade de organização de mutirão carcerário com vistas a propiciar a redução de
internos custodiados na referida UPR. Para isso, foram expedidos ofícios à Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Maranhão, ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Carolina e à Unidade de Monitoramento
Carcerário do Tribunal de Justiça.

De acordo com o defensor Rodrigo Casimiro, o ideal é que fosse construída uma nova UPR com infraestrutura
semelhante à da unidade de Coroatá. "Os presos estão recolhidos numa antiga delegacia que não oferece boas
condições de trabalho aos agentes e nem viabiliza o cumprimento de pena conforme os ditames da Lei de
Execuções Penais", destacou.

O imóvel que hoje abriga a UPR de Carolina é uma das várias carceragens de delegacias da Polícia Civil que
foram assumidas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e passaram por arranjos e se



tornaramoficialmente, como Unidade Prisional de Ressocialização (UPR).

 

Além da execução penal, o Núcleo Regional da Defensoria Pública em Carolina atua em áreas como cível,
criminal, família e infância. O Núcleo funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na Av. Elias Barros, nº
1465 - Bairro Alto da Colina.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PLANTÃO NO TJMA
05/07/2018 - BLOG DO DJALMA RODRIGUES 
POSITIVA
Poder Judiciário funcionará até às 12h nesta sexta-feira (6)

Pag.: 2

Poder Judiciário funcionará até às 12h nesta
sexta-feira (6)

05/07/2018 18:44:13

 

O expediente no Poder Judiciário do Maranhão, nesta sexta-feira (6), será das 8h às 12h, conforme estabelece a
Resolução nº 332018, que  altera o horário de funcionamento do Judiciário, nos dias de jogos da Seleção
Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2018.

Para atendimento das demandas urgentes, ficará em funcionamento o Plantão de 2º Grau, cujo telefone celular
disponibilizado para contato é o (98) 98815-8344.

Nesta semana o desembargador José Luiz Almeida é o plantonista de 2º Grau da Justiça estadual até domingo
(8). Os servidores plantonistas são Vivian Lopes Araujo e Alyne Cruz Lopes.

No período de 9 a 15 de julho, o desembargador Froz Sobrinho 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 Alice Prazeres Rodrigues (16ª Vara Cível de São Luís) e
José Ribamar Goulart Heluy Júnior (4ª Vara do Tribunal do Júri) respondem, respectivamente, pelos plantões
cível e criminal. Quem auxilia os magistrados durante o plantão desta semana são as secretárias judiciais
Monique Sales Coelho (4° Juizado Cível) e Karina Rogéria Sousa Santos (4ª Vara do Tribunal do Júri).

O contato com as equipes pode ser feito pelos telefones celulares (98) 98811-2153 (Cível) e (98) 98802-7484
(Criminal).

Na Justiça de 1º Grau, não são recebidos pedidos por meio do PJe (Processo Judicial Eletrônico). Todas as
petições devem ser entregues em meio físico (impressas em papel), diretamente no local do plantão, no Fórum
Des. Sarney Costa (Calhau).

Os plantões ocorrem no período noturno de segunda a sexta-feira e durante 24 horas nos sábados, domingos e
feriados.

ÓBITO – O plantão para registro de óbito, sob a competência dos cartórios, deve ser acionado pelo telefone (98)
98112-2794.



O post Poder Judiciário funcionará até às 12h nesta sexta-feira (6) apareceu primeiro em Blog do Djalma
Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2018/07/05/poder-judiciario-funcionara-ate-as-12h-nesta-sexta-feira-6/
http://www.djalmarodrigues.com.br
http://www.djalmarodrigues.com.br
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O juiz titular Bernardo Luiz Freire presidiu um julgamento na Comarca de Poção de Pedras, que teve como réu
Natal Anselmo da Silva Neves. Ele estava sendo julgado sob acusação de ter tentado contra a vida de sua
ex-namorada, em outubro de 2013. O Conselho de Sentença entendeu que o réu era culpado, tendo o juiz fixado
a pena em seis anos de reclusão. A sessão do Tribunal do Júri foi realizada na última quinta-feira, 28 de junho.

Conforme a denúncia, Ancelmo e a vítima eram namorados e, dois dias após ela ter terminado o relacionamento,
o acusado teria tentado matá-la. A tentativa de feminicídio aconteceu no Povoado Alegria, localidade de Poção
de Pedras. Segue o inquérito informando que Anselmo estava insatisfeito com a recusa de Elaine em retomar o
namoro, e teria agredido a mulher no pescoço e jogado ao chão, tentando asfixiá-la. Ela teria gritado por
socorro, instante em que o denunciado teria a arrastado para um matagal e tentado novamente asfixiá-la.

Durante o ato, a vítima teria mordido a mão de Anselmo e gritado por socorro, mas o denunciado teria mordido
seu nariz, bloqueando a passagem de ar e causando-lhe desmaio. No inquérito, o acusado confessou a autoria
do delito. Entretanto, o acusado alegou não ter a intenção de matar a vítima e sua defesa requereu a
desclassificação para o delito de lesão corporal e, caso não atendido, a absolvição do réu.

Atuaram na sessão de julgamento, além do juiz Bernardo Freire, o promotor de Justiça Tibério Augusto Melo e o
advogado James Magalhães Santos.

(Informações do TJ-MA)
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Petista registra pré-candidatura ao Governo do Maranhão

O presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (SINDJUS/MA), Aníbal Lins,
protocolou hoje (5), na sede do Diretório Estadual do PT, o registro de sua pre-candidatura ao Governo do
Maranhão.

O documento será encaminhado à presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, com cópia para
ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Junto com o registro da pré-candidatura, Lins protocolou também um documento, intitulado "Carta Aberta aos
Militantes e Dirigentes do PT do Maranhão (PT/MA)", no qual critica a tese do governador Flávio Dino (PCdoB)
de abandono da pré-candidatura do ex-presidente Lula pela esquerda para garantir apoio ao nome de Ciro
Gomes (PDT) (saiba mais).

"Entendo que, se o PCdoB não apoiar, desde o primeiro turno, a candidatura do Presidente Lula à Presidência
do Brasil, nas eleições do 07 de outubro deste ano, não teremos mais qualquer obrigação de reciprocidade no
apoio ao candidato do PCdoB ao governo do Maranhão, Flavio Dino", diz o petista no texto.

Baixe aqui a íntegra da carta.

O post Petista registra pré-candidatura ao Governo do Maranhão apareceu primeiro em Gilberto Léda.

http://gilbertoleda.com.br/2018/05/08/flavio-dino-sugere-que-pt-desista-de-lula-e-apoie-ciro-gomes/
http://gilbertoleda.com.br/wp-content/uploads/2018/07/CARTA-ABERTA-AOS-MILITANTES-DO-PTMA.pdf
http://gilbertoleda.com.br/2018/07/05/petista-registra-pre-candidatura-ao-governo-do-maranhao/
http://gilbertoleda.com.br
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Filiado ao PT, presidente de Sindicato registra pré-candidatura ao
governo do Maranhão

O petista Aníbal Lins, presidente Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (SINDJUS/MA),
registrou nesta quinta-feira (05), na sede do diretório estadual do partido, no bairro do Cohafuma, em São Luís,
sua pré-candidatura ao governo do estado.

O sindicalista, que foi recebido por Augusto Lobato e Raimundo Monteiro, presidente e ex-presidente do
diretório, respectivamente, também protocolou documento, intitulado de Carta Aberta aos Militantes e
Dirigentes do PT do Maranhão, no qual ele defende que a sigla tenha candidatura própria ao Palácio dos Leões,
caso o PC do B, do governador Flávio Dino, não apoie a pré-candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do
Planalto.

Em maio, o comunista propôs, acertadamente, a união dos partidos do campo da esquerda, caso seja necessário,
em torno de um nome que estiver em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto.

A atitude de Aníbal Lins é até louvável.

Porém, totalmente inócua.

O PT apoiará a reeleição de Flávio Dino, independentemente do desfecho no plano federal e mesmo o comunista
não cedendo espaço à sigla na sua chapa majoritária.

O post Filiado ao PT, presidente de Sindicato registra pré-candidatura ao governo do Maranhão apareceu
primeiro em Blog do Gláucio Ericeira.

http://www.glaucioericeira.com.br/2018/05/flavio-dino-acerta-ao-propor-segunda-via-para-o-campo-da-esquerda/
http://www.glaucioericeira.com.br/2018/05/flavio-dino-acerta-ao-propor-segunda-via-para-o-campo-da-esquerda/
http://www.glaucioericeira.com.br/2018/07/filiado-ao-pt-presidente-de-sindicato-registra-pre-candidatura-ao-governo-do-maranhao/
http://www.glaucioericeira.com.br
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TJ volta a negar recurso de Júnior de Fabrício e mantém bloqueio
de mais de 52 mil reais do ex-prefeito

5 de julho de 2018 por Jailson Mendes | 3 Comentários

O Tribunal de Justiça do Maranhão voltou a julgar um recurso do ex-prefeito de São João Batista, Junior de
Fabrício, e manteve a primeira decisão que bloqueou mais de 52 mil reais do ex-gestor. A decisão é da
desembargadora Angela Maria Salazar e o recurso trata-se de um embargo de declaração, onde a defesa do
político pede que sejam corrigidos os valores e que, por isso, seja anulada a decisão.

Imagem relacionada
Junior de Fabrício, ex-prefeito de São João Batista

Segundo a decisão, obtida com exclusividade pelo Blog do Jailson Mendes, Junior de Fabrício ingressou com um
recurso contra a decisão da desembargadora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve a liminar
do juiz de São João Batista, que decretou a indisponibilidade dos bens dele, do ex-prefeito Amarildo Pinheiro e
do atual prefeito, João Dominici. Na época,  eles foram condenados por ato de improbidade, que consistiu na
ausência de pagamento das contas de energia elétrica da Prefeitura junto à Cemar, o que estaria provocando
um aumento do débito, decorrente da incidência de juros de mora, multa e correção monetária, com prejuízo à
municipalidade.

A medida cautelar deferida tornou indisponíveis os bens do ex-prefeito Amarildo Pinheiro Costa até o montante
de R$ 235.833,96; de Fabrício Costa Júnior até R$ 52.578,90; e do atual prefeito João Cândido Dominici até o
montante de R$ 33.964,20. No embargo, Junior alegou que a decisão impugnada foi obscura, pois mesmo
inexistindo fortes indícios de prática de ato de improbidade foi mantida a penhora de bens, medida de extrema
gravidade e acrescentou que a decisão foi omissa quanto à análise da necessidade de demonstração do seu ato
de improbidade, tendo em vista que o juiz de base narrou apenas os atos praticados por Amarildo Pinheiro
Costa.

Em sua decisão, a magistrada disse que ‘restou consignado na decisão embargada que há fortes indícios de que
tenha praticado o ato de improbidade administrativa ante a ausência de pagamento das faturas de energia
elétrica sem justificativa plausível, sendo possível a decretação da indisponibilidade ou bloqueio de bens do
indiciado e que da mesma forma, verifica-se a inexistência de qualquer omissão quanto aos atos
individualizados do embargante, pois restou consignado que “ em que pese o débito tenha se iniciado na gestão
do primeiro requerido, Amarildo Pinheiro Costa, percebo que se manteve por todo o período seguinte, sem que
os gestores posteriores adotassem as providências necessárias à suspensão de incidência dos encargos de
mora”.

“Desse modo, constata-se que a narrativa apresentada na decisão de base não se restringe aos atos praticados
pelo Sr. Amarildo Pinheiro Costa, ao contrário, restou consignado que a ausência do pagamento dos consumos
de energia elétrica iniciou-se numa gestão perdurando nas posteriores. No que se refere à utilização do sistema
BACENJUD, embora o embargante afirme que não foi questionada a sua utilização como constou a decisão
embargada, observa-se, pela simples leitura das razões do recurso do Agravo de Instrumento, que referido
sistema foi objeto de insurgência ao afirmar que “(…) não poderá o juiz utilizar o sistema BACENJUD para



realizar verdadeira constrição de valores de contas do réu, pois a indisponibilidade não se trata de execução
antecipada de punição ou de valores arbitrados em razão de multas”, disse Maria Salazar.

Na decisão anterior, a desembargadora se confundiu a trocou os valores e colocou a quantia bloqueada de João
Dominici ao ex-prefeito Junior de Fabrício, fato alegado pela defesa do ex-prefeito para anular a decisão, mas a
justiça rejeitou o pedido e apenas corrigiu o valor. “Assim, a fim de corrigir o defeito apontado, passa o referido
trecho da decisão a ter a seguinte redação: “De outra sorte, também não merece reparo a decisão quanto ao
valor de indisponibilidade de bens, pois está devidamente limitada à quantia do suposto dano ao patrimônio
público, que in casu, equivale à R$ 52.578,90, correspondente ao acréscimo do débito municipal, concernente
aos juros, correção monetária e multas, de modo a não gerar excessivo gravame.” Todavia, constato que a
ocorrência de erro material no decisum embargado em nada influi no desfecho da decisão que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, acolho, de forma parcial, os presentes Embargos de Declaração,
apenas para corrigir o erro material quanto ao valor de indisponibilidade de bens fixado na decisão de base, que
foi equivalente à R$ 52.578,90, mantendo o indeferimento do efeito suspensivo”, concluiu a desembargadora.

Folha de SJB
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Justiça determina abertura do Mercado Municipal em Bequimão

Por Luís Pablo 04-07-2018 às 21:00 PolíticaComente

Prefeito Zé Martins terá que abrir Mercado

Uma Ação Civil Pública proposta pela Promotoria de Justiça de Bequimão, em 14 de março, levou a Justiça a
determinar o prazo máximo de 15 dias úteis para que sejam concluídas as obras no Mercado Municipal do
município, que deverá ser inaugurado no dia seguinte à conclusão dos serviços.
Ainda segundo a decisão, em 72 horas a Prefeitura deverá entregar o cronograma de execução dos serviços
faltantes, com o valor orçado, a forma de pagamento, a rubrica da previsão orçamentária para custeio da obra,
o nome do responsável pelo serviço e a data de conclusão dos trabalhos.

No mesmo prazo, as informações deverão ser disponibilizadas no Portal da Transparência de Bequimão e à
frente do mercado.

Em 24 de maio, de 2017, o prefeito Antonio José Martins e a promotora de justiça Raquel Madeira Reis
assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que previa prazo de 90 dias para a inauguração do
mercado municipal. A falta do mercado em funcionamento, levou à instalação de uma feira livre do lado externo
da construção, na qual foram apontadas uma série de irregularidades como a existência de esgoto a céu aberto
próximo às barracas de venda de alimentos, que também estavam em péssimo estado e expondo os produtos a
insetos e outros animais.

A Prefeitura de Bequimão não cumpriu o prazo estabelecido, afirmando não ter inaugurado o mercado por
“motivos de força maior”, causados pelas chuvas. O Executivo Municipal solicitou, ainda, novo prazo de 90 dias
para a entrega do mercado.

Em caso de descumprimento da decisão, a juíza Michelle Amorim Sancho Souza Diniz determinou o pagamento
de multa diária de R$ 5 mil.
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Sousa Neto faz apelo: "Flávio Dino cumpra a decisão judicial e
deixe o garoto Thomas viver"
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O deputado estadual Sousa Neto (PRP), em discurso na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (4), cobrou
do Governo do Estado que cumpra a decisão judicial que determina a realização da cirurgia cardiológica do
menino Thomas, de 3 anos de idade.

Ele sofre da Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE) e precisa ser operado com urgência em São
Paulo.

"O governador Flávio Dino está querendo derrubar a liminar para não cumprir com a decisão dada pela Justiça
do Maranhão, que determinou ao Governo que assuma todo o custo da cirurgia. Essa é mais uma prova do
descaso dessa gestão com a saúde do povo do Maranhão. Faço, aqui, um apelo em favor do pequeno Thomas,
que vive esse drama, por depender do Estado para continuar vivendo. Atenda ao clamor dessa família, Flávio
Dino", declarou.

Thomas, que é residente em Pindaré Mirim, filho do Cabo Amaral e da professora Tassia, passou por duas
cirurgias e precisa fazer um terceiro procedimento cirúrgico em São Paulo, no Hospital Beneficência
Portuguesa, já determinado pela Justiça do Maranhão. O governador Flávio Dino e o secretário de Saúde,
Carlos Lula, até o momento, não cumpriram a decisão.

"Aos pais do Thomas, Cabo Amaral e professora Tassia, que estão fazendo um apelo nas redes sociais, com o
intuito de sensibilizar toda a sociedade e o próprio Governo, quero dizer que não vou me calar diante de mais
este fato grave".

Flávio Dino esteve hoje em Pindaré Mirim e foi recebido sob protestos e revolta dos moradores, amigos e
familiares do garoto.

"O governador Flávio Dino esteve em Pindaré, mentindo para aquela população, inaugurando uma obra que não
é dele, o Engenho de São Pedro, restaurado pelo IPHAN. Volto a cobrar, também, sobre a promessa de
duplicação da MA-320, que liga Santa Inês a Pindaré e que nunca foi cumprida. Visite às instalações do 7º
Batalhão da Polícia Militar, abandonado há anos, para ver às condições de trabalho dos policiais daquela
unidade".
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A Seleção Brasileira enfrentará a Bélgica pelas quartas de final da Copa da Rússia, nesta sexta-feira (06). Veja
como fica o atendimento de bancos, órgão públicos, Judiciário e comércio:

Governo do Estado

A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) informa que o expediente
nas repartições públicas estaduais será de 8h às 13h nesta sexta-feira (6). A medida será obedecida por todos os
órgãos do Estado, sendo mantidos os serviços considerados de natureza essencial.

Prefeitura Municipal de São Luís

De acordo com a Prefeitura de São Luís, nos dias que houver jogo do Brasil pela tarde o expediente na
administração direta, indireta, autárquica e fundacional do poder executivo municipal será em turno único, das
8h às 13h.

Justiça

O horário de funcionamento do Poder Judiciário nesta sexta-feira (05), será das 8h às 12h. Para atendimento
das demandas urgentes, ficará em funcionamento o Plantão de 2° Grau com o telefone (98) 98815-8344
disponível.

Bancos

Por conta do jogo entre Brasil e Bélgica, às 15h, pelas quartas de final, as agências bancárias de todo o país vão
funcionar apenas das 9h às 13h nesta sexta-feira (6). Segundo informou a Febraban (Federação Brasileira de
Bancos), o horário de atendimento foi reduzido a quatro horas nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa
da Rússia em respeito a uma circular emitida pelo Banco Central (BC), que recomenda o corte por motivos de
segurança das agências e de transporte de valores.

Comércio

A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL) informou que não há acordo entre o sindicato patronal e dos
comerciários em relação a fechamento de estabelecimentos comerciais nos dias de jogos da seleção brasileira e
o horário de funcionamento fica a critério do empresário.
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Veja o que funciona em São Luís durante o jogo Brasil x Bélgica

Nesta sexta-feira (06) o Brasil volta a campo para enfrentar a Bélgica. Para que todos possam acompanhar a
partida das quartas de final da Copa do Mundo, o comércio e órgãos públicos de São Luís funcionarão em
expediente especial. Confira no levantamento abaixo o que vai funcionar enquanto a seleção estiver em campo.

Bancos

A Federação Brasileira dos Bancos Febraban (Febraban) divulgou que as agências bancárias vão alterar o
horário de atendimento ao público nesta sexta-feira (6), dia em que ocorrerá a partida contra a Bélgica, durante
a Copa do Mundo da Rússia. Quando a seleção canarinho entrar em campo às 15h, o atendimento será das 9h
às 13h.

Comércio

A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL) informou que não há acordo entre o sindicato patronal e dos
comerciários em relação a fechamento de estabelecimentos comerciais nos dias de jogos da seleção brasileira e
o horário de funcionamento fica a critério do empresário.

Prefeitura de São Luís

De acordo com a Prefeitura de São Luís, nos dias que houver jogo do Brasil pela tarde o expediente na
administração direta, indireta, autárquica e fundacional do poder executivo municipal será em turno único, das
8h às 13h.

Governo do Maranhão

A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) informa que o expediente
nas repartições públicas estaduais será de 8h às 13h nesta sexta-feira (6). A medida será obedecida por todos os
órgãos do Estado, sendo mantidos os serviços considerados de natureza essencial.

Justiça

O horário de funcionamento do Poder Judiciário nesta sexta-feira (05), será das 8h às 12h. Para atendimento
das demandas urgentes, ficará em funcionamento o Plantão de 2° Grau com o telefone (98) 98815-8344
disponível.



Universidades

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) informou que o expediente será encerrado às 13h, os servidores
terão que compensar as horas não trabalhadas até o dia 31 de outubro de 2018.

Shoppings

Shopping da Ilha
Lojas e Quiosques: 10h às 22h
Praça de Alimentação: 10h às 22h

Rio Anil Shopping
Lojas e Quiosques: 13:30 às 22h
Praça de Alimentação: 13:30 às 22h
Mateus Supermercados: 10:00 às 22h
Academia: 6h às 10h e das 15 às 22h

São Luís Shopping
Lojas e Quiosques: 10:00 as 14:30h e após o jogo funcionam de 17:30 até 22:00h
Praça de Alimentação: 10:00 as 22:00h
Cinema: 13:00 a 22:00h
Hiper Bom Preço: 08:00 as 22:00h
Louvre as Lojas Americanas: 10:00 as 22:00h

Pátio Norte Shopping
Abertura do shopping às 10h e fechamento 22h
Praça de alimentação: 10h às 22h
As operações das lojas e quiosques fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após o fim do jogo.

Tropical Shopping
As lojas funcionarão normalmente e fecham 30 minutos antes do jogo e abrem novamente 30 minutos após o
jogo.

Supermercados

De acordo com a ssociação Maranhense de Supermercados (AMASP) não existe uma diretriz para o
funcionamento geral dos supermercados e o horário de funcionamento deve ser normal durante a partida.
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Em Carolina, acusados de tentativa de homicídio são absolvidos

Publicada em 05 de Julho de 2018 às 12h29 Versão para impressão

O Poder Judiciário em Carolina realizou na última semana uma sessão do Tribunal do Júri, que teve como réus
Maurício Roterdan Lima Pereira e Erivelton Pereira da Cruz. Eles estavam sendo acusados do crime de
tentativa de homicídio praticado contra Cássio de Sousa Espíndola, em crime ocorrido na data de 26 de agosto
de 2015.

O Conselho de Sentença decidiu pela absolvição dos dois réus. A sessão do júri teve a presidência do juiz
Mazurckiévicz Saraiva de Sousa, titular da Comarca de Carolina.

O inquérito policial relata que, na data acima mencionada, em um assentamento próximo da cidade, os
denunciados passaram em sentido contrário por Cássio de Sousa. Nesse instante, eles teriam retornado e
seguido a vítima. 

Ato contínuo, Maurício e Erivelton teriam se aproximado e disparado seis tiros em Cássio, que ficou caído no
local e foi socorrido por terceiros. Após o intento, os dois homens teriam fugido em uma motocicleta.

Segue o inquérito narrando que Cássio de Sousa Espíndola foi levado em estado grave para a cidade de
Araguaína, no Estado do Tocantins. O motivo para a realização do crime seria uma suposta desavença ocorrida
tempos antes entre vítima e acusados. O conselho de sentença acolheu a tese de negativa de autoria. 
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Veja o que funciona em São Luís durante o jogo Brasil x Bélgica

Confira o que vai funcionar enquanto a Seleção Brasileira estiver em campo.

Por G1 MA, São Luís/ MA

05/07/2018 11h25  Atualizado há menos de 1 minuto

Nesta sexta-feira (06) o Brasil volta a campo para enfrentar a Bélgica. Para que todos possam acompanhar a
partida das quartas de final da Copa do Mundo, o comércio e órgãos públicos de São Luís funcionarão em
expediente especial. Confira no levantamento abaixo o que vai funcionar enquanto a seleção estiver em campo.

Bancos
A Federação Brasileira dos Bancos Febraban (Febraban) divulgou que as agências bancárias vão alterar o
horário de atendimento ao público nesta sexta-feira (6), dia em que ocorrerá a partida contra a Bélgica, durante
a Copa do Mundo da Rússia. Quando a seleção canarinho entrar em campo às 15h, o atendimento será das 9h
às 13h.

Comércio
A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL) informou que não há acordo entre o sindicato patronal e dos
comerciários em relação a fechamento de estabelecimentos comerciais nos dias de jogos da seleção brasileira e
o horário de funcionamento fica a critério do empresário.

Prefeitura de São Luís
De acordo com a Prefeitura de São Luís, nos dias que houver jogo do Brasil pela tarde o expediente na
administração direta, indireta, autárquica e fundacional do poder executivo municipal será em turno único, das
8h às 13h.

Governo do Maranhão
A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) informa que o expediente
nas repartições públicas estaduais será de 8h às 13h nesta sexta-feira (6). A medida será obedecida por todos os
órgãos do Estado, sendo mantidos os serviços considerados de natureza essencial.

Justiça
O horário de funcionamento do Poder Judiciário nesta sexta-feira (05), será das 8h às 12h. Para atendimento
das demandas urgentes, ficará em funcionamento o Plantão de 2° Grau com o telefone (98) 98815-8344
disponível.

Universidades
A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) informou que o expediente será encerrado às 13h, os servidores
terão que compensar as horas não trabalhadas até o dia 31 de outubro de 2018.
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Defensoria Pública identifica irregularidades em Unidade Prisional
de Carolina

Cada um dos compartimentos conta com quatro camas, mas abriga de 9 a 11 internos atualmente.
DIVULGAÇÃO/DPE-MA

CAROLINA - Em visita realizada recentemente à Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) de Carolina, a
Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) identificou várias irregularidades referentes às
instalações do imóvel e às condições de custódia dos presos. Providências estão sendo buscadas junto a
diversos órgãos para garantir a uniformização da unidade.

A visita foi realizada pelo defensor público Rodrigo Casimiro Reis, do Núcleo Regional de Balsas, e teve como
objetivo averiguar o cumprimento das disposições da Lei de Execuções Penais (LEP). Na ocasião, o defensor
também prestou atendimento a 15 internos da unidade.

Irregularidades

De acordo com o relatório da ação, foi constatada a superlotação de quatro celas da UPR. Cada um dos
compartimentos conta com quatro camas, mas abriga de 9 a 11 internos atualmente.

Foi verificado também que a unidade abrigava 43 internos, sem separação entre presos provisórios e definitivos
e sem um espaço destinado à realização de prática esportiva ou mesmo de trabalho, o que poderia viabilizar a
remição dos presos já condenados.

Ainda durante a visita, também foi apurado que o local destinado ao banho de sol apresenta dimensões
inadequadas. Segundo relato dos internos, o banho de sol seria realizado apenas duas vezes por semana,
medida mais gravosa do que a prevista no Regime Disciplinar Diferenciado.

Diante das informações coletadas e apuradas, estão sendo buscadas providências junto aos órgãos competentes,
como por exemplo a viabilidade de organização de mutirão carcerário com vistas a propiciar a redução de
internos custodiados na referida UPR. Para isso, foram expedidos ofícios à Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Maranhão, ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Carolina e à Unidade de Monitoramento
Carcerário do Tribunal de Justiça.

De acordo com o defensor Rodrigo Casimiro, o ideal é que fosse construída uma nova UPR com infraestrutura
semelhante à da unidade de Coroatá. “Os presos estão recolhidos numa antiga delegacia que não oferece boas
condições de trabalho aos agentes e nem viabiliza o cumprimento de pena conforme os ditames da Lei de
Execuções Penais”, destacou.

O imóvel que hoje abriga a UPR de Carolina é uma das várias carceragens de delegacias da Polícia Civil que
foram assumidas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e passaram a funcionar,
oficialmente, como Unidade Prisional de Ressocialização (UPR).



Além da execução penal, o Núcleo Regional da Defensoria Pública em Carolina atua em áreas como cível,
criminal, família e infância. O Núcleo funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na Av. Elias Barros, nº
1465 – Bairro Alto da Colina.
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Corregedores da Justiça, MP e DPE recebem demandas de juízes,
promotores, defensores e advogados da região tocantina

Os magistrados, defensores e promotores elogiaram a iniciativa da reunião integrada e a oportunidade de
exporem as dificuldades vivenciadas na região

Na tarde de quarta-feira (4), os corregedores gerais da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva; do
Ministério Público Estadual, procurador Eduardo Hiluy Nicolau; e da Defensoria Pública Estadual, José Augusto
Gabina de Oliveira, estiveram reunidos com cerca de 40 juízes, promotores de Justiça e defensores públicos de
Imperatriz e comarcas próximas, que apresentaram as principais necessidades e dificuldades enfrentadas pelo
sistema de Justiça da região.

O procurador Eduardo Hiluy Nicolau, autor da proposta, ressaltou que essa foi a primeira vez que os
representantes das três Corregedorias receberam as demandas dos operadores dos órgãos de forma integrada,
com o objetivo de avaliar de perto as problemáticas e discutir conjuntamente a busca de soluções. “Nosso
objetivo é sair desse encontro com soluções que possam trazer melhores condições ao serviço prestado à
população, a quem servimos”, frisou.

Os magistrados, defensores e promotores elogiaram a iniciativa da reunião integrada e a oportunidade de
exporem as dificuldades vivenciadas na região. Eles pediram apoio das Corregedorias para implementação de
melhorias estruturais e relataram problemas como falta de espaço físico no Fórum de Imperatriz para suprir a
demanda da comarca; insuficiência da capacidade da internet oferecida em algumas comarcas, dificultando a
utilização do Processo Judicial Eletrônico (PJe); aumento da demanda processual e sobrecarga dos servidores;
alterações de competências; e, principalmente, levantaram a necessidade de instalação de novas varas judiciais
e comarcas, entre outros.

Os corregedores também reuniram-se com cerca de 20 advogados da região, que apresentaram as dificuldades
em relação à atividade advocatícia. A vice-presidente da subseção de Imperatriz da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Celma Cristina Baiano, relatou a necessidade da admissão de mais servidores nas comarcas da
região tocantina, como Amarante e Montes Altos; instalação da segunda vara da Fazenda Pública, 5ª Vara Cível
e comarca de Sítio Novo, já criadas; realização de mutirões na Turma Recursal de Imperatriz; e designação de
juiz titular para a 4ª Vara Cível. “Confiamos que o atendimento desses reclames fortalecerá a presença do
Judiciário na região, enquanto instituição de conceito na promoção da paz e justiça social”, pontuou.

Os corregedores esclareceram algumas situações apresentadas durante os encontros, afirmando que os pedidos,
sugestões e reclamações serão levados ao conhecimento dos demais membros do Tribunal de Justiça,
Procuradoria Geral da Justiça e Defensoria Pública Estadual, especialmente aos dirigentes respectivos.

O desembargador Marcelo Carvalho Silva avaliou que o encontro entre os representantes das três esferas
representa uma ação inédita, que possibilita a busca de soluções e sugestões por parte daqueles que lidam
diariamente com as problemáticas das comarcas da região. “A Justiça, MP e DPE não estão isolados, fazemos
parte do mesmo sistema e estamos irmanados com a mesma missão, que é oferecer à população o melhor
serviço possível”, avaliou.



Para o corregedor da Defensoria Pública, José Augusto Gabina de Oliveira, o encontro entre as três instituições,
para debater as dificuldades e buscar soluções, representa um momento histórico na busca por melhores
condições na prestação jurisdicional do Estado. “É um ato que engrandece a própria sociedade, pois todos
somos servidores públicos e temos o dever de buscar melhores serviços e uma sociedade justa”, opinou.

L e i a  m a i s  e m
http://www.correiopopularitz.com.br/materia/18698/corregedores_da_justica_mp_e_dpe_recebem_demandas_de
_juizes_promotores_defensores_e_advogados_da_regiao_tocantina#bwiUHARX1wkoXEyZ.99
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Pergentino Holanda

A juíza Lidiane Melo (foto), participa, em Brasília (DF), do 3º Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de
Prevenção e Combate à Tortura, evento organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos. O objetivo do
encontro é fomentar o debate, promovendo a troca de informações e boas práticas, formulando metas,
unificando as atividades dos comitês e mecanismos na prevenção e combate à tortura.
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Jogo do Brasil mudará rotina nesta sexta-feira em São Luís

No jogo da Seleção contra a Bélgica, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, diversos
setores terão expediente diferenciado

IGOR LINHARES / O ESTADO

05/07/2018

São Luís Shopping terá estrutura de telão para transmissão do jogo (Paulo Soares / O Estado do MA)
SÃO LUÍS - Nesta sexta-feira (6), a Seleção Brasileira enfrentará a Bélgica pelas quartas de final da Copa da
Rússia, na corrida pelo hexacampeonato. Bancos, comércio, órgão públicos municipais e estaduais, Judiciário e
shoppings terão horário de funcionamento alterado.

Bancos
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que o horário de atendimento ao público durante os
jogos da Seleção no Mundial seria de no mínimo quatro horas, sendo dispensado o cumprimento da regra em vi-
gor, que prevê cinco horas obrigatórias e ininterruptas. Com isso, na sexta-feira (6) os bancos estarão abertos
ao público das 9h às 13h.

Comércio
A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís informou que não há acordo entre o sindicato patronal e dos
comerciários em relação a fechamento de estabelecimentos comerciais nos dias de jogos da Seleção Brasileira,
deixando a critério de cada empresário definir o horário de funcionamento.
Já a Federação do Comércio de Bens, Turismo e Serviços do Estado do Maranhão (Fecomércio) não restringe
horário de funcionamento do comércio durante os jogos. As empresas ficam livres para estabelecer a
permanência ou suspensão do expediente e firmar acordos individuais de compensação de jornada com os
empregados.
Supermercados, por serem considerados serviço essencial, funcionarão normalmente.

Órgãos estaduais e municipais
A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) informou que o expediente
nas repartições públicas estaduais será de 8h às 13h. A medida será obedecida por todos os órgãos do Estado,
sendo mantidos os serviços considerados de natureza essencial.
A Prefeitura de São Luís informou que, nos dias em que houver jogos do Brasil no período da tarde, o
expediente na administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo municipal será em
turno único, das 8h às 13h, e que ficarão preservados o funcionamento dos serviços essenciais, como, por
exemplo, saúde, limpeza pública, guarda municipal, fiscalização de trânsito e terminais de integração de
passageiros.

Justiça
O horário de funcionamento do Poder Judiciário será de 8h às 12h e as sessões no Tribunal serão realizadas
normalmente. O expediente nas unidades da Justiça do Trabalho em São Luís e no interior do Maranhão e o
atendimento ao público externo na sexta-feira (6), ocorrerão no horário de 8h às 12h30. Na Justiça Federal –



Seção Judiciária do Maranhão – o funcionamento será das 8h às 12h.

Shoppings
São Luís Shopping
As lojas satélites, âncoras e quiosques funcionam de 10h às 14h30 e de 17h30 às 22h. A Praça de Alimentação
de 10h às 22h; cinema abre de 13h às 22h.
Mais uma vez, ficará garantida a estrutura com telão em alta definição para os torcedores assistirem ao jogo
Brasil x Bélgica, com todo conforto e segurança.

Shopping da Ilha
O funcionamento será normal, das 10h às 22h.

Golden Shopping
O funcionamento será normal, das 10h às 22h.

Rio Anil Shopping
O funcionamento será de 10h às 14h30 e será reaberto das 18h às 22h. Supermercado aberto das 10h às 22h e
o cinema das 13h às 22h. l
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Jogo do Brasil altera rotina na Ilha nesta sexta-feira

Após se classificar para as quartas de final com vitória por 2 x 0 contra o México, a Seleção Brasileira enfrenta
a Bélgica

Fonte: Da redação

Data de publicação: 05/07/2018

Se o Brasil passar, a semifinal está marcada para a terça-feira (10), às 15h (Foto: Reprodução)

Nesta sexta-feira (6), a Seleção Brasileira enfrentará a Bélgica pelas quartas de final do Mundial da Rússia.
Judiciário, bancos, órgãos públicos municipais e estaduais, comércio e shoppings terão horário de
funcionamento alterado.

O horário de funcionamento do Poder Judiciário será das 8h às 12h e as sessões no Tribunal serão realizadas
normalmente. O expediente da Justiça do Trabalho em São Luís e no interior do Maranhão e o atendimento ao
público externo, será das 8h às 12h30. Na Justiça Federal, o funcionamento será das 8h às 12h.

Os bancos estarão abertos ao público das 9h às 13h. O expediente nas repartições públicas estaduais será das
8h às 13h, no entanto, ficarão preservados o funcionamento dos serviços essenciais, como saúde, limpeza
pública, guarda municipal, fiscalização de trânsito e terminais de integração.

Quanto ao comércio, não há acordo entre o sindicato patronal e dos comerciários em relação a fechamento de
estabelecimentos comerciais nos dias de jogos da Seleção Brasileira, deixando a critério de cada empresário
definir o horário de funcionamento.

Já nos shoppings, as lojas satélites, âncoras e quiosques funcionam das 10h às 14h30 e das 17h30 às 22h. A
praça de alimentação das 10h às 22h e os cinemas abrirão 13h e ficarão abertos até às 22h. Em campo às 15h,
as duas seleções prometem uma grande partida.

 Ver comentários
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Bancos funcionam das 09h às 13h e repartições públicas não vão
abrir à tarde nesta sexta-feira

O jogo da Seleção Brasileira desta sexta-feira (06) vai alterar o horário de funcionamento das agências
bancárias, repartições públicas, entidades de classe e o comércio em geral. A partir será às 15h e a maioria das
empresas e órgãos governamentais deve funcionar até, no máximo às 13h, enquanto as lojas de comércio
adotam jornada própria, com exceção de supermercados, farmácias, postos de combustíveis e outros, por serem
atividades essenciais, funcionam sem interrupção.

As agências bancárias, conforme determinação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) vão abrir às 09h,
uma horas antes do horário normal, que é às 10h, e fecham três horas antes do expediente normal, ou seja, 13h
e não às 16h.

Para os que têm obrigações para essa data e não puderem ir ao atendimento presencial, ficam em operação os
caixas eletrônicos e os serviços de internet, já que, por não ser feriado bancários, os títulos com vencimento
nesta data não poderão ser pagos no próximo dia útil sem juros e multas.

No que diz respeito às repartições públicas, o Governo do Estados e a Prefeitura de São Luís informaram que o
expediente será das 08h às 13h. Ficam mantidos, no entanto, os serviços considerados de natureza essencial:
polícia, hospitais, limpeza pública etc. As repartições federais também não funcionam no expediente vespertino.

O expediente no Poder Judiciário será das 8h às 12h, conforme estabelece a Resolução nº 332018, que  altera o
horário de funcionamento do Judiciário, nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol
de 2018.

Para atendimento das demandas urgentes, ficará em funcionamento o Plantão de 2º Grau, cujo telefone celular
disponibilizado para contato é o (98) 98815-8344.
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Justiça absolve dois acusados de tentativa de homicídio em
Carolina

4 de julho de 2018

O julgamento foi realizado semana passada, mas somente hoje (4), está sendo divulgado para a imprensa pela
assessoria da Corregedoria Geral de Justiça.

Maranhão Notícias

CAROLINA – Em sessão realizada na comarca de Carolina, no Sul do Estado, o Tribunal do Júri Popular
absolveu os réus Maurício Roterdan Lima Pereira e Erivelton Pereira da Cruz que respondiam pela acusação de
tentativa de homicídio contra Cássio de Sousa Espíndola. O crime foi no dia 26 de agosto de 2015.

O inquérito policial sobre o caso relata que em um assentamento próximo da cidade, os denunciados passaram
em sentido contrário por Cássio de Sousa. Nesse instante, eles teriam retornado e seguido a vítima. Ato
contínuo, Maurício e Erivelton teriam se aproximado e disparado seis tiros em Cássio, que ficou caído no local e
foi socorrido por terceiros. Após o intento, os dois homens teriam fugido em uma motocicleta.

Consta no inquérito narrando que Cássio de Sousa Espíndola foi levado em estado grave para a cidade de
Araguaína, no Estado do Tocantins. O motivo para a realização do crime seria uma suposta desavença ocorrida
tempos antes entre vítima e acusados. O conselho de sentença acolheu a tese de negativa de autoria.

Após julgamento, os integrante do Conselho de Sentença decidiram pela absolvição dos dois réus. A sessão do
júri teve a presidência do juiz Mazurckiévicz Saraiva de Sousa, titular da Comarca de Carolina. ( Foto: Arquivo).
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Suspeitos de esquartejar jovem serão julgados este mês

O caso aconteceu em novembro de 2016 e os suspeitos vão a julgamento no dia 16

Este mês, dois suspeitos de envolvimento na morte da jovem Rayssa Melo Diniz vão a julgamento no Fórum
Desembargador Sarney Costa, em São Luís. O crime aconteceu em novembro de 2016, no bairro Alto da
Esperança. O julgamento deve acontecer no dia 16.

Rayssa Melo Diniz, com 17 anos na época do crime, foi queimada viva e depois esquartejada. O corpo foi
encontrado em uma área de mangue.

Entre os suspeitos, está um “amigo” da vítima, que a teria atraído para uma suposta emboscada. A causa da
morte teria sido um possível roubo de maconha de dentro da casa de um dos suspeitos.

Durante as investigações do crime,três homens foram presos e um adolescente apreendido.

No dia do assassinato, Rayssa chegou a consumir drogas e foi desacordada com um mata leão. Desmaiada, ela
foi enrolada em um pano e a levada para um terreno, onde os homens passaram um fio em seu pescoço. Eles
jogaram ela em um tanque e atearam fogo.

Fonte:MA10


