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EDLÁSIO JUNIOR SERIA O ÚLTIMO DOS MARANHENSES COM
AUTORIDADE PARA FALAR SOBRE TRÂNSITO/ TRÁFEGO DE
PESSOAS/ CARROS

O deputado federal bananeira - só vai dar um cacho/ só um mandato - Edilásio Junior está na expectativa que a
sogra/ a desembargadora Nelma Sarney consiga se eleger Presidente do Tribunal de Justiça em 2022/ para
garantir a reeleição.

Nelma Sarney já perdeu duas eleições para a Presidência do TJ-MA. A terceira derrota em 2022 sepulta a
carreira política de Edilásio Junior que teria duas opções lícitas : voltar a vender sapatos na loja Karla Calçados
na Rua Grande ou advogar.

Edilásio Junior tem ainda a opção da usura ou agiotagem/ prática antiga na família. Afora a direção de uma
concessionária da Mercedes Bens. Bens não irão faltar para administrar. Mas definitivamente acabou o poder
para gerar dinheiro/ bens.

Edilásio Junior  é desqualificado para o cargo de deputado federal. Junior não literalmente/ politicamente não
tem estatura - mede 1 metro e 47 centímetros - não tem 1 projeto do qual se possa falar em utilidade pública.
Ganhou um dote qe o transformou em deputado.

Bolsonaro criticou Dino/ lockdown. Edilásio o rodízio de carros/ lockdown. Logo ele que queria impedir os
baixadeiros  de transitarem na Península da Ponta D' Areia. Edilásio foi falar de um assunto que ele tem rabo de
palha. Vai apanhar muito
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Fantástico: Maranhão aparece em esquema que usa Justiça para
limpar contas bancárias

O Fantástico apresentou no domingo (10), uma reportagem sobre um grande golpe que usa a Justiça para
limpar contas bancárias e varrer investimentos de uma vida inteira. O esquema levanta possíveis vítimas,
manipula processos e libera quantias milionárias em bancos sem dificuldade nenhuma.

Pior é que os principais casos da reportagem foram justamente no Maranhão. A matéria cita que os processos
tiveram uma celeridade, acima do normal, no Fórum de São José de Ribamar.

A maioria das vítimas desses golpes foram pessoas que faleceram e não possuíam herdeiros. O mais curioso é
que metade dos processos citados como fraudulentos, era justamente do Maranhão, todos em São José de
Ribamar.

No entanto, ainda tem algo mais grave e ainda mais curioso. Primeiro é que foi sempre o mesmo advogado que
assinou as ações, o advogado citado na reportagem é Gustavo Simião, que é ex-policial militar. Além disso, a
outra curiosidade é que todas as decisões foram dadas pelo mesmo juiz, o magistrado Márcio José do Carmo
Costa.

Clique aqui para assistir a reportagem completa.

Do Blog do Jorge Aragão.
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Vítima de violência doméstica pode acionar Urgência online durante lockdown

 
11/05/2020 11:00:44

 
 
Mulher sofre violência psicológica por quase 20 anos e é primeiro ...Durante o lockdown preventivo da Covid-19, a vítima de
violência doméstica pode pedir Medida Protetiva de Urgência (MPU) diretamente à 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar
de São Luís, pela internet. A medida é temporária e fica em vigor até o dia 14 de maio.

 
Para pedir a Medida Protetiva de Urgência, a ofendida deve acessar o site da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão e
preencher o Requerimento e o Termo de Consentimento para receber intimações/notificações por e-mail e por meio do
aplicativo de mensagem (whatsapp), anexando cópias de documentos pessoais, comprovante de residência, vídeo, áudios e
fotos de conversas, que possam servir para instruir a decisão judicial.

 
As orientações quanto ao pedido e o processamento da MPE constam na Portaria nº 02/2020, assinada pela juíza da 2ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Luís, Lúcia Barros Heluy da Silva, de 7 de maio.

 
Conforme a portaria, as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha (n°
11.340/2006) poderão requerer a MPU, durante o lockdown, mediante encaminhamento de e-mail, em horário normal de
expediente.

 
O modelo de requerimento deverá ser preenchido e enviado pelo e-mail 2varamulher@tjma.jus.br, acompanhado de
documentos pessoais, comprovante de residência, vídeos, imagens de conversas, áudios e termo de consentimento de
intimação.

 
O servidor da 2ª Vara da Mulher ao receber o pedido, deve providenciar a entrevista da mulher, por telefone ou aplicativos
mensagem, para checar e complementar as informações, validando a identidade da interessada. Também deverá se certificar
sobre a necessidade do acolhimento da Casa Abrigo (TJMA) ou alojamento da Casa da Mulher Brasileira (Governo do estado) e
preencher o Formulário Nacional de Risco.

 
FEMINICÍDIO

 
Durante a pandemia, houve redução do atendimento presencial junto aos órgãos da rede de enfrentamento à violência
doméstica e familiar contra as mulheres, a partir de 18 de março de 2020, com o início das medidas de isolamento social
visando à prevenção ao contágio pela Covid-19. A 2a Vara da Mulher de São Luís registrava uma média de 300 Medidas
Protetivas de Urgência/mês. Com as medidas de isolamento social, houve queda de mais de 30% nos pedidos.

 
Segundo dados do sistema Jurisconsult, de janeiro a abril do ano passado, 1295 medidas protetivas de urgência tramitaram na
2ª Vara da Mulher em São Luís. Em 2020, nesse mesmo período, o número de solicitações caiu para 1.076. De outro lado,
dados do Departamento de Feminicídio do Maranhão indicam que houve um aumento, em 2020, dos assassinatos de mulheres
no mês de abril, sendo registrados 8 casos, em comparação aos 5 casos notificados no mesmo período do ano de 2019.
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Juiz do MA é investigado por julgar processos milionários com documentos falsos

 
11/05/2020 11:27:18

 
 
O juiz da Comarca de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís, Márcio José do Carmo Costa, está sendo
investigado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão (CGJ) por julgar
processos milionários com documentos falsos.

 
O caso veio à tona durante uma reportagem exclusiva veiculada no Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo (10).

 
De acordo com as informações que foram ao ar, foi montado um esquema criminoso que usa a justiça para limpar contas
bancárias.

 
O golpe cria herdeiros para pessoas que já morreram e assim entram com ações no Judiciário para obter as heranças
milionárias.

 
O advogado maranhense que representa os falsos herdeiros é Gustavo Simião. Ele também é ex policial militar.

 
Segundo a reportagem, o advogado usou uma assinatura de uma pessoa morta para receber R$ 3 milhões de uma freira do
Rio de Janeiro, que também já faleceu e deixou o valor para um Instituto de caridade. O processo que liberou a quantia foi
julgado pelo juiz Márcio José, de São José de Ribamar.

 
O Fantástico levantou dados que comprovam a existência de outras ações no mesmo Fórum com suspeitas de fraude. Todos
são assinados por Gustavo Simião e julgados pelo Márcio José.

 
Procurado, o juiz negou a participação no esquema e que foi absolvido pelo caso da freira do Rio de Janeiro.

 
Mas a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão afirmou que o magistrado está sendo investigado. Sobre o advogado,
o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, Thiago Diaz, garantiu que Gustavo Simião será
investigado devido a gravidade dos fatos.

 
Diaz disse ainda que será realizada uma sessão para avaliar o possível afastamento cautelar do advogado de suas funções.

 
Veja a reportagem completa aqui
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Golpes milionários no Brasil, tem “epicentro” no Maranhão

O Fantástico apresentou no domingo (10), uma reportagem sobre um grande golpe que usa a Justiça para
limpar contas bancárias e varrer investimentos de uma vida inteira.

O esquema levanta possíveis vítimas, manipula processos e libera quantias milionárias em bancos sem
dificuldade nenhuma.

Pior é que os principais casos da reportagem foram justamente no Maranhão. A matéria cita que os processos
tiveram uma celeridade, acima do normal, no Fórum de São José de Ribamar.

A maioria das vítimas desses golpes foram pessoas que faleceram e não possuíam herdeiros. O mais curioso é
que metade dos processos citados como fraudulentos, era justamente do Maranhão, todos em São José de
Ribamar.

No entanto, ainda tem algo mais grave e ainda mais curioso. Primeiro é que foi sempre o mesmo advogado que
assinou as ações, o advogado citado na reportagem é Gustavo Simião, que é ex-policial militar. Além disso, a
outra curiosidade é que todas as decisões foram dadas pelo mesmo juiz, o magistrado Márcio José do Carmo
Costa.

Clique aqui para assistir a reportagem completa.
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Golpes milionários no Brasil, tem “epicentro” no Maranhão

por Jorge Aragão
11 maio 2020

O Fantástico apresentou no domingo (10), uma reportagem sobre um grande golpe que usa a Justiça para
limpar contas bancárias e varrer investimentos de uma vida inteira.

O esquema levanta possíveis vítimas, manipula processos e libera quantias milionárias em bancos sem
dificuldade nenhuma.

Pior é que os principais casos da reportagem foram justamente no Maranhão. A matéria cita que os processos
tiveram uma celeridade, acima do normal, no Fórum de São José de Ribamar.

A maioria das vítimas desses golpes foram pessoas que faleceram e não possuíam herdeiros. O mais curioso é
que metade dos processos citados como fraudulentos, era justamente do Maranhão, todos em São José de
Ribamar.

No entanto, ainda tem algo mais grave e ainda mais curioso. Primeiro é que foi sempre o mesmo advogado que
assinou as ações, o advogado citado na reportagem é Gustavo Simião, que é ex-policial militar. Além disso, a
outra curiosidade é que todas as decisões foram dadas pelo mesmo juiz, o magistrado Márcio José do Carmo
Costa.
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Fantástico mostra esquema com heranças no Maranhão

 
 Data: 11 de Maio de 20 às 09:17  
Blog Zeca Soares 

 
Desde janeiro, antes da pandemia do novo coronavírus, o Fantástico vem investigando um golpe que usa a Justiça para limpar
contas bancárias e varrer investimentos de uma vida inteira.

 
 
Foto: Reprodução TV Globo
O esquema levanta possíveis vítimas, manipula processos e libera quantias milionárias em bancos sem dificuldade nenhuma.

 
O esquema chegou ao Maranhão onde um morto conseguiu dar entrada em um pedido de herança e receber tudo rapidinho.

 
Em Bacabal, a reportagem do Fantástico conseguiu localizar a esposa de um espanhol que teria recebido a herença. Só que
Dona Maria Silvana Gonçalves nunca foi casada e sequer conhece o aposentado Juan Garcia que teve o seu nome envolvido
em uma fraude na Justiça brasileira.

 
Juan teve vários bloqueios em sua conta que foram expedidos por um juiz na comarca de São José de Ribamar. O documento
de separação de Juan e Maria Silvana foi registrado no cartório de Bacabal e daria a ela o direito a R$ 500 mil que
desapareceram das contas do espanhol.

 
O Fantástico descobriu também que em São José de Ribamar, outro morto teria conseguido receber a herança de R$ 3 milhões
de uma freira que morreu no Rio de Janeiro. A herança milionária parada há duas décadas no Rio foi liberada em 18 dias.

 
Segundo o Fantástico, as ações são assinadas pelo advogado Gustavo Simião que é ex-policiam militar. As ações foram dadas
pelo mesmo juiz Márcio José do Carmo Costa.

 
Os repórteres Maurício Ferraz e Renato Ferezim refizeram o caminho de saques fraudulentos Brasil afora. Veja a reportagem
completa.
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Fantástico: Maranhão na rota internacional do Golpe da Herança
via Justiça

O estado do Maranhão mais uma vez aparece na mídia nacional envolto em operações nebulosas, abrangendo
um magistrado do Poder Judiciário, que deveria selar pelo real cumprimento das leis, e um ex-policial militar e
advogado, além de um cartório no município de São José de Ribamar, que fica na região metropolitana de São
Luís.

O fato surreal foi divulgado pelo programa Fantástico (Globo), no último domingo, 10, revelando um esquema,
denominado Golpe da Herança, em que a Justiça seria o meio mais fácil para limpar contas bancárias. O
esquema envolvia nomes de pessoas já falecidas há mais de 20 anos, manipulação de processos até o
pagamento de somas milionárias vultuosas a pessoas diversas, sem ligação com a herança.

Dentro desse complexo emaranhado aparece a figura do advogado Gustavo Simião e o juiz maranhense Márcio
José do Carmo Costa, que está sendo investigado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Desde janeiro deste ano, a produção do Fantástico já vinha investigando as condutas supostamente delituosas
envolvendo esses atores do Golpe da Herança, que varriam de contas bancárias investimentos de uma vida
inteira, sem o menor escrúpulo.

Os repórteres Maurício Ferraz e Renato Ferezim fizeram o caminho dos saques fraudulentos, que tem o
Maranhão numa rota até mesmo internacional de ações nada normais para um membro do Judiciário.

Veja abaixo o vídeo na íntegra
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São Luís registra engarrafamentos mesmo com rodízio

 
11/05/2020 15:30:00

 
São Luís ainda registra hoje (11) alguns engarrafamento gigantescos como este que mostramos na foto, na avenida Carlos
Cunha, no Jaracaty, no primeiro dia de rodízio de veículos e no sétimo dia de lockdown na Região Metropolitana da Ilha.

 
De acordo com as medidas anunciadas pelo governador Flávio Dino, apenas os veículos com terminação de placas ímpar
podem circular hoje, com excessão de taxistas e motoristas de aplicativos; veículos de profissionais da saúde e vinculados a
órgãos da saúde, da segurança pública e Defesa Civil; da coleta de lixo; transporte coletivo; portadores de deficiência e
doentes crônicos com mobilidade dificultada; do Poder Judiciário; de serviços funerários; transporte de alimentos e remédios;
vinculados a serviços de energia, gás, combustíveis e saneamento básico; e veículos da imprensa.

 
Mesmo assim, muitos motoristas tentaram circular, mas acabaram impedidos pelas barreiras policiais e foram orientados
imediatamente a retornarem para as suas casas.

 
Mesmo com a decretação do rodízio de veículos, ainda tem muita gente andando pela cidade o que deve comprometer a meta
de diminuição da circulação das pessoas na luta contra o avanço da pandemia do novo coronavírus no Maranhão.
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Fantástico mostra esquema com heranças no Maranhão

 

Desde janeiro, antes da pandemia do novo coronavírus, o Fantástico vem investigando um golpe que usa a
Justiça para limpar contas bancárias e varrer investimentos de uma vida inteira.

O esquema levanta possíveis vítimas, manipula processos e libera quantias milionárias em bancos sem
dificuldade nenhuma.

O esquema chegou ao Maranhão onde um morto conseguiu dar entrada em um pedido de herança e receber
tudo rapidinho.

Em Bacabal, a reportagem do Fantástico conseguiu localizar a esposa de um espanhol que teria recebido a
herença. Só que Dona Maria Silvana Gonçalves nunca foi casada e sequer conhece o aposentado Juan Garcia
que teve o seu nome envolvido em uma fraude na Justiça brasileira.

Juan teve vários bloqueios em sua conta que foram expedidos por um juiz na comarca de São José de Ribamar.
O documento de separação de Juan e Maria Silvana foi registrado no cartório de Bacabal e daria a ela o direito
a R$ 500 mil que desapareceram das contas do espanhol.

O Fantástico descobriu também que em São José de Ribamar, outro morto teria conseguido receber a herança
de R$ 3 milhões de uma freira que morreu no Rio de Janeiro. A herança milionária parada há duas décadas no
Rio foi liberada em 18 dias.

Segundo o Fantástico, as ações são assinadas pelo advogado Gustavo Simião que é ex-policiam militar. As ações
foram dadas pelo mesmo juiz Márcio José do Carmo Costa.

Os repórteres Maurício Ferraz e Renato Ferezim refizeram o caminho de saques fraudulentos Brasil afora. Veja
a reportagem completa.

Foto: Reprodução/TV Globo
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Edilázio Júnior pra criticar Flávio Dino, acha que lockdown é um
antibiótico

O deputado federal só está na política por ter uma sogra muito famosa no judiciário maranhense, já que não faz
nada pelo povo
O deputado federal Edilázio Júnior (PSD), acha que nas redes sociais todo mundo é igual a ele. Sem ter o que
publicar, já que não tem trabalho algum para mostrar ao povo maranhense, o genro de Nelma Sarney
aproveitou a pandemia do novo coronavírus para dar uma puxada forte no saco de Bolsonaro ao criticar Flávio
Dino sobre o lockdown que foi ordenado pela justiça. Sem saber como criticar o Governador do Maranhão,
Edilázio confunde lockdown com antibiótico. Para o deputado federal, durante o lockdown era para os
infectados pela Covid-19 ficarem todos curados.

“Depois da confusão do lockdown que não teve nenhum resultado significativo, teremos agora o complicado
rodízio de carros que vai durar apenas 04 dias. Com uma lógica questionável, carros com placas em terminação
ímpares em dias pares, e carros com placas pares em dias ímpares. O governo comunista mesmo quando pode
facilitar, complica ainda mais”, disse Edilázio em sua página na rede social Facebook às 21h17 do dia 08 de
maio.

Mais cedo às 15h46 também do dia 08 de maio, Edilázio Júnior já havia usado sua página para fazer uma
publicação que criticava justamente o lockdown. “O lockdown está dando “tão certo” que o governador já
anunciou que não haverá prorrogação. Uma medida que pelo visto foi ineficaz, trouxe o caos e o pânico, sem
nenhum resultado prático”, disse o deputado inexpressível eleito debaixo das asas da sogra.

Às 15h33, também do dia 08 de maio, Edilázio mostrou que seu trabalho no Facebook era importante, já que no
plenário da Câmara Federal seu mandato é apagado e não tem o que mostrar e fez nova publicação sobre o
lockdown. Desta vez o deputado federal incentivava que a população saísse de casa para ser contaminado pelo
Covid-19, já que ele chamou o lockdown de circo e classificou o isolamento social como prisão domiciliar. “Pela
incompetência da administração comunista de Flávio Dino em assegurar atendimento de saúde a população, os
habitantes de São Luís, são punidos com prisão domiciliar”, destacou Edilázio Júnior, que esqueceu que já foi
puxa saco de Roseana Sarney na Assembleia e nunca se preocupou com a saúde do povo, já que
declaradamente disse não gostar de pobres.

Já no dia 06 de maio, ás 16h41, Edilázio Júnior foi além do que o povo já conhece dele. Simplesmente para
criticar Flávio Dino e o juiz Douglas de Melo Martins, ele elogiou os governadores do Ceará e Pará pelo
lockdown naqueles estados.

“Os governadores do Pará e do Ceará tiveram a coragem e a responsabilidade para determinar tal medida em
seus respectivos estados. Infelizmente no Maranhão, o lockdown foi mal planejado e executado, causando muito
mais problemas do que soluções. ?Tudo para autopromoção do governador a nível nacional, e do juiz que
aproveitou os 15 minutos de fama para fazer lives com pré-candidatos a prefeitos aliados a Flávio Dino”, disse
Edilázio, que puxa o saco de Bolsonaro, com o objetivo de galgar cargos federais para seus aliados no Maranhão,
já que o PSD faz parte da cota do Centrão. ?

Como o povo do Maranhão pode votar em um cara que odeia pobres, já que é contra a construção de um porto



flutuante no Espigão Costeiro, onde passariam diariamente milhares de passageiros da Baixada Maranhense?
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Rodízio de veículos começa nesta segunda-feira nas cidades da
Grande São Luís

O rodízio será aplicado em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

Nesta segunda-feira (11), apenas veículos de placas terminadas em número ímpar poderão circular nas
avenidas e demais vias da Região Metropolitana de São Luís. A decisão é de Medida Provisória nº 313, editada
pelo governador Flávio Dino, e tem como objetivo reduzir o fluxo nas vias, somando às medidas de combate ao
coronavírus adotadas pelo Governo do Estado. O rodízio vai até quinta-feira (14).

O rodízio será aplicado em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Pela medida, carros de
placas finalizadas em número ímpar poderão circular na segunda (11) e quarta (13); já veículos de placas
terminadas em número par, circulam na terça (12) e quinta (14). A frota atinge cerca de 500 mil veículos na
região, destes, 420 mil só na capital.

Estão excluídos do rodízio os taxistas e motoristas de aplicativos; veículos de profissionais da saúde e
vinculados a órgãos da saúde, da segurança pública e Defesa Civil; da coleta de lixo; transporte coletivo;
portadores de deficiência e doentes crônicos com mobilidade dificultada; do Poder Judiciário; de serviços
funerários; transporte de alimentos e remédios; vinculados a serviços de energia, gás, combustíveis e
saneamento básico; e veículos da imprensa.

“Com o lockdown já tivemos uma redução perceptível da frota circulante nas rodovias estaduais e vias públicas,
tanto na zona urbana, quanto rural. Com essa medida, a proposta é reduzir ainda mais a circulação de pessoas”,
pontua a diretora do Detran-MA, Larissa Abdalla. O descumprimento acarreta em infrações previstas no Código
de Trânsito Brasileiro e Lei Federal n° 6.437, que preveem notificações e multas.

Na sexta-feira (15), será antecipado o feriado estadual referente à adesão do Maranhão à Independência do
Brasil – comemorado originalmente em 28 de julho. Com isso, a circulação já será reduzida; e saída e entrada
da cidade permanecerão fechadas. Mesmo com a medida provisória, as regras do lockdown continuam valendo,
ou seja, quem já não podia circular continua sem poder circular, independente da placa do veículo.
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Nesta segunda-feira (11), dia em que o Estado do Maranhão já atingiu o número superior a 390 mortes e o Brasil 11.123
óbitos em decorrência da pandemia de coronavírus, o presidente do Tribunal do Maranhão, desembargador Lourival Serejo,
decidiu decretar luto de três dias no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão.

 
Nesses dias, as bandeiras Nacional e Estadual permanecerão hasteadas em funeral, a meio-mastro. O hasteamento ocorreu na
manhã desta segunda-feira. Enquanto durar o luto, estão proibidas celebrações, comemorações ou festividades na Justiça
Estadual.

 
O desembargador Lourival Serejo afirma que "a medida é um ato de solidariedade e respeito aos maranhenses e brasileiros
mortos pela covid-19, bem como à dor de muitas famílias que perderam seus entes queridos, sem poder render-lhes as devidas
homenagens".

 
O presidente do TJMA ressaltou que "o Poder Judiciário não está indiferente a este lamentável momento de preocupação e
tristeza em que milhares de vidas estão sendo perdidas com o ritmo acelerado de contágio pelo novo coronavírus".

 
POSTLINK%%
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Após manifestação da 1ª Promotoria de Justiça do Consumidor de São Luís, interposta em 30 de abril, a Justiça
determinou a extensão das medidas de distanciamento, que devem ser aplicadas nas filas dos bancos, a todas as
agências bancárias existentes nas cidades do Maranhão.

O Ministério Público do Maranhão interpôs embargos de declaração, após tomar conhecimento da decisão
parcial da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis, proferida em 29 de abril, que acolheu
requerimento do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, relativo às filas de bancos,
entre outras providências.

Na análise da decisão, a promotora de justiça do Consumidor de São Luís, Alineide Martins Rabelo Costa,
constatou que a decisão, direcionada ao Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, não esclareceu se as
medidas deveriam ser aplicadas às agências bancárias de todo o Maranhão.

Com a identificação do vício, o MPMA requereu o acolhimento dos embargos de declaração, para que constasse
na decisão, de forma expressa, que as medidas de distanciamento se estendem a todo o território maranhense.

MEDIDAS

Enquanto durar o período da pandemia, as agências devem adotar sinalização horizontal com faixas no chão,
objetivando garantir o espaçamento mínimo de 1,5 metro, em todos os locais de atendimento presencial à
população; permitam somente a entrada de pessoas usando máscaras; disponibilizem ao público álcool em gel
70% ou água e sabão, antes de adentrarem ao estabelecimento.

Também devem manter servidor organizando as filas, para garantir o distanciamento; higienizem,
constantemente, o espaço interno das agências, inclusive caixas eletrônicos; definam limitação de 60% da
capacidade máxima de clientes no interior de agências; e mantenham todos os terminais de autoatendimento
em pleno funcionamento.
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PORTJMA
11 de Maio de 2020 às 16:11

 
Nesta segunda-feira (11), dia em que o Estado do Maranhão já atingiu o número superior a 390 mortes e o Brasil 11.123
óbitos em decorrência da pandemia de coronavírus, o presidente do Tribunal do Maranhão, desembargador Lourival Serejo,
decidiu decretar luto de três dias no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão.

 
Nesses dias, as bandeiras Nacional e Estadual permanecerão hasteadas em funeral, a meio-mastro. O hasteamento ocorreu na
manhã desta segunda-feira. Enquanto durar o luto, estão proibidas celebrações, comemorações ou festividades na Justiça
Estadual.

 
O desembargador Lourival Serejo afirma que “a medida é um ato de solidariedade e respeito aos maranhenses e brasileiros
mortos pela covid-19, bem como à dor de muitas famílias que perderam seus entes queridos, sem poder render-lhes as devidas
homenagens”.

 
O presidente do TJMA ressaltou que “o Poder Judiciário não está indiferente a este lamentável momento de preocupação e
tristeza em que milhares de vidas estão sendo perdidas com o ritmo acelerado de contágio pelo novo coronavírus”.


