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O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (SINDJUS-MA), com fundamento no Inciso VI do
Artigo 13 do Estatuto Social do Sindicato, decidiu convidar os servidores sindicalizados abaixo relacionados
para compor um grupo de trabalho, com a função de auxiliar a Diretoria Executiva da entidade no planejamento
e execução das atividades de formação política e  sindical dos servidores do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão, no exercício de 2016:

Sandra Martins (Analista Judiciária - São Luis)

Thyago Marley (Analista Judiciário – Penalva)

Wlisses Felipe (Analista Judiciário - Balsas)

Vitor Vieira (Oficial de Justiça - Imperatriz)

Marcus Eduardo (Oficial de Justiça - São Luís)

Carolina Coelho (Oficiala de Justiça - São Luis)

Carol Silva (Técnica Judiciária - São Luis)

Marcos Gilson (Técnico Judiciário - Santa Inês)

Daniel Weba (Técnico Judiciário - Maracaçumé)

Fabricio Lucena (Auxiliar Judiciário - Passagem Franca)



Isabel Aquino (Auxiliar Judiciária - São Luis)

Kerline Silva (Auxiliar Judiciária - São Luis)

Zaira Santos (Comissária de Justiça - Pedreiras)

A comissão será composta de forma paritária por seis (06) servidores lotados em comarcas do interior do estado
e outros seis (06) servidores lotados na capital.  Desde já, ficam convocados todos para a sua primeira reunião
de trabalho, no sábado, 16/04, às 10 horas, no Auditório do SINDJUS-MA.

O programa de formação política e organização sindical regional do SINDJUS/MA está previsto no planejamento
orçamentário da entidade para o corrente ano de 2016, aprovado Na Assembleia Geral da categoria, no dia 19
de março do corrente ano.

O grupo de trabalho ora referido será responsável, entre outras atividades, pela elaboração das cartilhas
retratando a História do SINDJUS-MA e do Movimento Sindical, a legislação e organização sindical vigentes no
Brasil, bem como responsável ainda por todo material didático dos cursos de formação política e no apoio à
Diretoria Executiva na realização desses eventos.

Para o presidente do SINDJUS-MA, Anibal Lins,  o processo de formação política é fundamental para
conscientizar e motivar os servidores a participarem de forma cada vez mais ativa nas lutas do sindicato,
enraizando ainda mais a organização sindical dos trabalhadores do Judiciário em todas as comarcas
maranhenses. "A formação política e sindical precisa ser vista e tratada como prioridade por todos nós, com
vistas às futuras e novas mobilizações unitárias dos servidores na defesa de seus interesses e proteção dos seus
direitos", declarou.

 

FONTE: www.sindjus.org.br
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SENADOR LA ROCQUE - A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA),
recebeu denúncia contra o ex-prefeito do município de Senador La Rocque, João Alves
Alencar, que é acusado de desviar o valor de R$ 57.700,00 proveniente de convênio firmado
entre o município e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), para o transporte escolar
de 358 alunos do ensino médio.
Com a decisão, o colegiado reformou a decisão de 1º Grau da comarca de Senador La Rocque,
que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (MP), por considerar mera
irregularidade administrativa a prestação de contas apresentada fora do prazo, ou seja,
rejeitou a denúncia por crime diverso ao atribuído ao ex-prefeito.
O relator do processo, desembargador João Santana, recebeu a denúncia oferecida pelo
Ministério Público Estadual (MP) em desfavor de Alencar, pela suposta prática do crime de
responsabilidade previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 - "apropriar-se de bens ou rendas
públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio".
O magistrado entendeu que, ao rejeitar a denúncia em relação ao atraso na prestação de
contas, a decisão de 1º Grau analisou conduta diversa daquela atribuída pelo MP-MA ao
ex-gestor, que é o desvio de recursos.
 
 
 

Afirmou, ainda, que as provas apresentadas foram suficientes para permitir a instauração da
ação penal, com a devida instrução criminal. "Entendo que o juízo de base proferiu decisão
rejeitando a denúncia com fundamentação diversa daquela exposta na inicial, pois inexiste
correlação entre os fatos descritos na denúncia e os fundamentos da decisão que rejeitou a
denúncia", avaliou.
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Casais na praça aguardando a cerimônia

 

Os noivos João Pedro Costa Pereira (87) e Maria Helena Pereira (70), casal mais idoso do evento,
entraram para a história de Alcântara (MA) ao serem escolhidos para representarem os 105 casais
participantes do maior casamento comunitário realizado no município.

A cerimônia coletiva aconteceu nesta semana, na Praça da Matriz. Em um dia histórico e de muita
emoção, 210 alcantarenses disseram o famoso "sim" perante o juiz.

Dr. Araken e o juiz entre um dos casais

Organizada pela Prefeitura e Comarca de Alcântara, a celebração reuniu mais de mil pessoas na
secular praça de Alcântara. Prestigiaram o evento, o prefeito Domingos Araken e a primeira-dama,
Leia Araken; o vice Pastor Pedro; os juízes José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior (Alcântara) e Karlos
Alberto Ribeiro Mota (Icatu), e as juízas de paz Aylanne Danielle Silva Cruz e Maria Moraes Cunha,
vereadores, secretários e dirigentes municipais.

Após assinarem o livro de registro e formalizaram a união na Justiça, os noivos receberam as certidões
de casamento civil e ouviram os pronunciamentos do juiz José Jorge, do prefeito Araken e a mensagem
cristã do pastor João Batista Santos de Oliveira (Igreja Presbiteriana) e do pároco de Alcântara, padre
William Guimarães da Silva e do vigário paroquial de Alcântara, Padre Elso de Jesus Sousa. Logo após,
os juízes presentes celebraram a união civil de cada casal. Participaram casais da sede e de vários
povoados.

Casais aguardaram sentados o sermão do padre



O prefeito Araken parabenizou os casais, padrinhos, convidados, padres e pastores celebrantes,
agradeceu aos servidores da Prefeitura e da Comarca de Alcântara pelo sucesso da celebração e fez
um agradecimento especial ao juiz de Alcântara.

"Parabenizo a todos pelo sucesso deste casamento comunitário e em especial ao juiz José
Jorge e sua equipe pela importante iniciativa", disse Araken.

O prefeito Araken destacou ainda a importância dos 105 casais alcantarenses garantirem os direitos
de suas famílias por meio da união civil. Em seu pronunciamento, o juiz José Jorge enfatizou que "o
casamento constitui-se de direitos e deveres. O amor e o respeito são os pilares do
casamento. O amor aflora do coração. O respeito é dever de todos e todos os dias."

Um dos casais mais idosos na hora do sim

Líderes religiosos, pastor João Batista e padre William se pronunciaram sobre a importância do
casamento e do amor na vida familiar.

Citando Salomão, que disse que "é melhor ser dois do que ser um", os religiosos orientaram os casais
a fortalecerem o amor e respeito em suas uniões.

"Sem o amor não há união, não há forças. Com o amor a gente supera todos os desafios",
disse padre William.

Os casais mais novos do evento foram Maria Beatriz Pereira (17) e Rondiney Costa Ferreira (17) e
Danielle Torres dos Anjos (17) e Jairo da Silva (18). Cada um dos 105 casais receberam a certidão de
casamento, um bolo, champanhe, flores e registro fotográfico em uma mesa ambientada.

A festa de casamento foi animada com sonorização, iluminação e cantos religiosos.


