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Comarcas de Bacabal, Grajaú, Humberto de Campos, Cantanhede e São Luís têm novos juízes

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) concluiu a remoção e promoção de cinco juízes de direito que vão
atuar nas comarcas de Bacabal, Grajaú, Humberto de Campos, Cantanhede e São Luís. Os magistrados
tomaram posse após sessão administrativa do Órgão Especial, em ato solene diante da presidente em exercício
do Tribunal, desembargadora Anildes Cruz, e do diretor geral, Hebert Leite.

Pelo critério de merecimento, os juízes de direito Silvio Alves Nascimento (comarca de Pastos Bons) e Reginaldo
de Jesus Cordeiro Junior (comarca de Viana) foram promovidos para a 1ª Vara da comarca de Grajaú e comarca
da Ilha de São Luís, respectivamente. Marcelo Santana Farias (comarca de Bacuri) foi removido para a Vara
Única da comarca de Humberto de Campos.

João Paulo Mello (comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão) foi promovido, pelo critério de antiguidade, para
a 4ª Vara da comarca de Bacabal, de entrância intermediária, e Alexandre Moreira Lima (comarca de
Magalhães de Almeida) para a de Cantanhede. Pelo critério de antiguidade, Welline de Souza Coelho (Eugênio
Barros) foi removida para a comarca de Icatu. O juiz Sidney Cardoso Ramos (São Bento) passou a atuar na
comarca da Ilha de São Luís.
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Caminhada pelo fim da violência contra as mulheres acontece neste sábado (6)

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do
Maranhão (CEMULHER-TJMA) promove, neste sábado (6), às 16 horas, caminhada para chamar a atenção da
comunidade sobre os índices e ações desenvolvidas pelo fim da violência contra as mulheres. A concentração
dos participantes será feita no Parque Infantil da Avenida Litorânea. O evento é aberto ao público.

O evento acontece no Dia Internacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres e
integra a campanha mundial "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher" - realizada, em mais
de 150 países, de 25 de novembro a 10 de dezembro, para promover o debate e a divulgação do tema.

Programação

Desde que se iniciaram as atividades, a CEMULHER, presidida pela desembargadora Angela Salazar, está
realizando palestras educativas sobre a Lei Maria da Penha, em escolas, empresas e canteiros de obras da
construção civil, direcionadas ao público masculino.

Além das palestras, houve a exibição do filme "A Fonte das Mulheres", no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau),
bate-papo com o juiz Nelson Rêgo e assessores da coordenadoria.

Também foram feitas ações de mobilização com panfletagem nos principais shoppings da capital. Em 1º de
dezembro, Dia Mundial de Combate a AIDS, houve palestras de conscientização, distribuição de folders,
preservativos e outros materiais na Escola Municipal Rubem Almeida, no bairro Coroadinho.

A programação será encerrada no dia 10 de dezembro, quando se comemora o Dia Internacional dos Direitos
Humanos, com palestra sobre o tema, em canteiros de obras e no Sindicato dos Vigilantes.
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Remoção de juízes

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) concluiu a remoção e promoção de cinco juízes de direito que vão
atuar nas comarcas de Bacabal, Grajaú, Humberto de Campos, Cantanhede e São Luís. Os magistrados
tomaram posse após sessão administrativa do Órgão Especial, em ato solene diante da presidente em exercício
do Tribunal, desembargadora Anildes Cruz, e do diretor geral, Hebert Leite.

Pelo critério de merecimento, os juízes de direito Silvio Alves Nascimento (comarca de Pastos Bons) e Reginaldo
de Jesus Cordeiro Junior (comarca de Viana) foram promovidos para a 1ª Vara da comarca de Grajaú e comarca
da Ilha de São Luís, respectivamente.

Marcelo Santana Farias (comarca de Bacuri) foi removido para a Vara Única da comarca de Humberto de
Campos.

João Paulo Mello (comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão) foi promovido, pelo critério de antiguidade, para
a 4ª Vara da comarca de Bacabal, de entrância intermediária, e Alexandre Moreira Lima (comarca de
Magalhães de Almeida) para a de Cantanhede.

Pelo critério de antiguidade, Welline de Souza Coelho (Eugênio Barros) foi removida para a comarca de Icatu. O
juiz Sidney Cardoso Ramos (São Bento) passou a atuar na comarca da Ilha de São Luís.
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Caminhada pelo fim da violência contra as mulheres acontecerá no sábado

O evento acontece no Dia Internacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do
Maranhão (CEMULHER-TJMA) promoverá, no  sábado (6), às 16 horas, caminhada para chamar a atenção da
comunidade sobre os índices e ações desenvolvidas pelo fim da violência contra as mulheres. A concentração
dos participantes será feita no Parque Infantil da Avenida Litorânea. O evento é aberto ao público.

O evento acontece no Dia Internacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres e
integra a campanha mundial “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” – realizada, em mais
de 150 países, de 25 de novembro a 10 de dezembro, para promover o debate e a divulgação do tema.

“O objetivo é sensibilizar toda a comunidade para esse fenômeno tão cruel, assustador e crescente que está
atingindo as mulheres. É um fenômeno mundial”, aponta a presidente da coordenadoria, desembargadora
Angela Salazar.

 A programação incorpora datas importantes na luta pela não violência contra as mulheres e a defesa dos
direitos humanos e será encerrada no dia 10 de dezembro, quando se comemora o Dia Internacional dos
Direitos Humanos, com palestra sobre o tema, em canteiros de obras e no Sindicato dos Vigilantes.

Desde que se iniciaram as atividades, a CEMULHER está realizando palestras educativas sobre a Lei Maria da
Penha, em escolas, empresas e canteiros de obras da construção civil, direcionadas ao público masculino.

Além das palestras, houve a exibição do filme “A Fonte das Mulheres”, no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau),
bate-papo com o juiz Nelson Rêgo e assessores da coordenadoria.
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Imperatriz – palestras marcam participação da Vara da Mulher na campanha pelo fim da violência
doméstica

Palestras ministradas por integrantes da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de
Imperatriz marcaram a participação da unidade na Campanha 16 dias de Ativismo pelo fim da violência contra a
mulher, campanha internacional que tem por objetivo o combate a esse tipo de violência. A campanha teve
início no dia 25 de novembro e se estende até o próximo dia 10 de dezembro.

Lei Maria da Penha, Medidas Protetivas de Urgência e Autoestima foram os temas das palestras ocorridas nos
dias 27 de novembro e 02 de dezembro, respectivamente em Davinópolis e Ribeirãozinho (termos), quando
cerca de 70 mulheres (Davinópolis) e 45 mulheres (Ribeirãozinho), foram esclarecidas sobre os temas. A juíza
Ana Lucrécia Bezerra Sodré Reis, respondendo pela Vara da Mulher, abriu os eventos falando ao público sobre
a importância da campanha.

Laço Branco – Além das palestras, a Vara da Mulher de Imperatriz atua ativamente na campanha em outras
atividades desenvolvidas pelas várias instituições que participam da ação.

Nesse sábado (05), a equipe da Vara marca presença no Pit Stop  que acontece a partir das 8h, na Praça Mané
Garrincha (Imperatriz), quando laços brancos alusivos à campanha serão distribuídos entre homens da
comunidade como forma de chamar a atenção para o objetivo dos 16 Dias de Ativismo.

A atividade faz parte da Campanha Nacional do Laço Branco “Homens pelo fim da violência contra a mulher,
que lembra o dia do Massacre de Mulheres de Montreal, em 06 de dezembro de 1989.

Violência e direitos humanos – Iniciada em 1991, com a participação de 130 países, a Campanha a Campanha
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres visa a estabelecer um elo simbólico entre
violência contra as mulheres e direitos humanos. Não por acaso, o marco inicial da campanha coincide com o
Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. O encerramento se dá no Dia Internacional dos Direitos
Humanos (10 de dezembro).
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Caminhada pelo fim da violência contra as mulheres acontece nesse sábado (6)

Com o objetivo de chamar a atenção para a importância de se combater todo tipo de violência contra a mulher,
será realizado neste sábado (6) uma caminhada a partir 16h, com concentração no Parque Infantil da avenida
Litorânea, em São Luís.

O evento acontece no Dia Internacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres e
integra a campanha mundial “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” – realizada, em mais
de 150 países, de 25 de novembro a 10 de dezembro, para promover o debate e a divulgação do tema.

“O objetivo é sensibilizar toda a comunidade para esse fenômeno tão cruel, assustador e crescente que está
atingindo as mulheres. É um fenômeno mundial”, aponta a presidente da coordenadoria, desembargadora
Angela Salazar.

A ação é promovida pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do
Tribunal de Justiça do Maranhão (CEMULHER-TJMA).


