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Exposição Fotográfica Integração e Cidadania mostra imagens do cotidiano de crianças

Imagens que retratam o cotidiano de crianças, além de personagem do bumba-meu-boi, captadas pelas lentes
da jornalista e produtora cultural Vanessa Serra, fazem parte da I Exposição Fotográfica Integração e
Cidadania, aberta ao público no Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau), até o dia 5 de dezembro. A
exposição coletiva reúne 71 títulos de 18 fotógrafos profissionais e amadores maranhenses.

Cada fotógrafo doou uma das obras de sua autoria ao acervo permanente da Galeria Celso Antônio de Menezes,
localizada no hall do Fórum de São Luís. Vanessa Serra entregou ao espaço de arte a foto "Menino", produzida
em 2012 e que mostra uma criança tomando banho no Rio São Benedito, no Povoado de Mato Grosso, município
de Morros, no interior do Maranhão.

A jornalista também registrou imagens de crianças do município de Raposa, região da metropolitana de São
Luís; uma menina moradora do bairro da Liberdade, na capital maranhense; e o miolo do bumba-meu-boi de
São José de Ribamar. Vanessa Serra, que tem a fotografia como um hobby, também possui vivências em cultura
popular e cicloturismo.

Graduada em jornalismo e pós-graduada em Jornalismo Cultural na Contemporaneidade, pela Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), Vanessa Serra trabalha com assessoria de imprensa, redação e produção de TV.
Atualmente,  ass ina a  co luna Diár io  de Bordo,  no Jornal  Pequeno;  mantém o b log
www.vanessaserra.blogspot.com.br e atua no Núcleo Algo Mais de Produção, da TV Difusora.

Humanização e arte - a exposição fotográfica está aberta público de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na
Galeria Celso Antônio de Menezes. A iniciativa decorre da parceria entre a Diretoria do Fórum e a Corregedoria
da Justiça do Maranhão e têm a finalidade de promover um ambiente harmonioso. As atividades artísticas que
ocorrem no órgão busca também fomentar a arte junto à comunidade jurídica e é uma forma de valorizar as
cerca de 6 mil pessoas que circulam diariamente no prédio dentre operadores do Direito e a população em geral.
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Notícias

Jornalista mostra imagens do cotidiano de crianças em exposição fotográfica no Fórum de São Luís

Imagens que retratam o cotidiano de crianças, além de personagem do bumba-meu-boi, captadas pelas lentes
da jornalista e produtora cultural Vanessa Serra, fazem parte da I Exposição Fotográfica Integração e
Cidadania, aberta ao público no Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau), até o dia 5 de dezembro. A
exposição coletiva reúne 71 títulos de 18 fotógrafos profissionais e amadores maranhenses. Cada fotógrafo
doou uma das obras de sua autoria ao acervo permanente da Galeria Celso Antônio de Menezes, localizada no
hall do Fórum de São Luís. Vanessa Serra entregou ao espaço de arte a foto "Menino", produzida em 2012 e
que mostra uma criança tomando banho no Rio São Benedito, no Povoado de Mato Grosso, município de Morros,
no interior do Maranhão. A jornalista também registrou imagens de crianças do município de Raposa, região da
metropolitana de São Luís; uma menina moradora do bairro da Liberdade, na capital maranhense; e o miolo do
bumba-meu-boi de São José de Ribamar. Vanessa Serra, que tem a fotografia como um hobby, também possui
vivências em cultura popular e cicloturismo. Graduada em jornalismo e pós-graduada em Jornalismo Cultural na
Contemporaneidade, pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Vanessa Serra trabalha com assessoria
de imprensa, redação e produção de TV. Atualmente, assina a coluna Diário de Bordo, no Jornal Pequeno;
mantém o blog www.vanessaserra.blogspot.com.br e atua no Núcleo Algo Mais de Produção, da TV Difusora.
Humanização e arte - a exposição fotográfica está aberta público de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na
Galeria Celso Antônio de Menezes. A iniciativa decorre da parceria entre a Diretoria do Fórum e a Corregedoria
da Justiça do Maranhão e têm a finalidade de promover um ambiente harmonioso. As atividades artísticas que
ocorrem no órgão busca também fomentar a arte junto à comunidade jurídica e é uma forma de valorizar as
cerca de 6 mil pessoas que circulam diariamente no prédio dentre operadores do Direito e a população em geral.
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Greve de servidores do Judiciário é suspensa

O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Marcelino Everton concedeu, nesta sexta-feira
(14), pedido de "Tutela Antecipada" em ação civil pública movida pelo Estado, suspendendo a greve geral dos
servidores da Justiça, decretada no último dia 13 de novembro.

Os servidores que paralisaram as atividades devem retornar ao trabalho ao pleno exercício de suas atividades
no prazo de 24 horas, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 30 mil. Quanto aos descontos dos dias
parados, na folha salarial dos que aderiram ao movimento, esse pedido será analisado durante a apreciação do
mérito da questão.

Na ação, a Procuradoria Geral do Estado argumenta que "não pode haver a cessação das atividades em relação
à carreira de servidores do Poder Judiciário, uma vez que a eles não se aplica o direito de greve por exercerem
atividade essencial".

Alega, ainda, a ocorrência de transtornos à prestação jurisdicional e a ausência de registro de regras mínimas
que possibilitem o funcionamento da Justiça estadual.

Decisão - Em sua decisão, o relator Marcelino Everton sustentou que a greve é o último recurso posto à
disposição dos trabalhadores, que somente pode ser deflagrada em situações extremas, após esgotadas todas as
tentativas de negociação; porém nunca quando ainda em curso ou como instrumento de pressão, como na
conduta do Sindicato.

Afirmou ainda ser do conhecimento público e notório que o Poder Judiciário vem incansavelmente buscando
formas de atender aos pedidos do réu (Sindicato), dentro das reais possibilidades financeiras que o quadro
atual apresenta, razão pelo qual não pode ser penalizado com a paralisação dos seus serviços.

"As atividades prestadas pelos servidores públicos são essenciais, inadiáveis, atreladas ao princípio da
predominância do interesse geral e da continuidade do serviço público, razão pela qual pode e deve ser coibida
(a greve) em caso de não atendimento a esse mandamento", declarou o desembargador.

O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão deverá apresentar contestação no prazo de
quinze dias.

As informações do TJMA
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Nelma Sarney é reconduzida à Presidência do Colégio de Corregedores

 "A prestação de contas feita neste encontro e a forma como vem administrando nossa entidade é exemplo de
uma gestão séria, que merece nosso reconhecimento". Com essas palavras o corregedor Constantino Brahúna
defendeu a recondução da desembargadora Nelma Sarney à Presidência do Colégio de Corregedores dos
Tribunais de Justiça do Brasil (CCOGE). A proposta de alteração do estatuto da entidade, permitindo a reeleição,
foi aprovada na noite desta quinta-feira (13) durante o 67º Encontro dos Corregedores, realizado na Cidade de
Salvador (BA). Nelma Sarney foi reeleita por unanimidade para mais um mandato de um ano à frente do Colégio.

A corregedora maranhense encerrou seu primeiro ano de gestão com um aumento de 900% das receitas da
entidade. Com base em um plano de comunicação dinâmica e estratégica, promoveu o relacionamento e a
integração entre os membros e as corregedorias. Em seu balanço, ela ainda destacou a criação de conta
bancária própria, a realização de três encontros e a manutenção do sítio eletrônico do colégio
www.ccoge.com.br, por meio do qual as informações do Colégio chegam a milhares de pessoas.

"Estamos fechando um ano extremamente positivo para o Colégio e esse resultado é fruto da participação de
todos os corregedores e também juízes auxiliares que participaram das nossas ações, mas é certo que ainda há
desafios a serem enfrentados. Com apoio da Corregedoria Nacional vamos avançar na solução da competência
delegada e da execução fiscal, demanda que sobrecarrega os juízes de todo Brasil. Vamos buscar uma
integração ainda maior, para que possamos fortalecer nossa instituição e continuar firmes no propósito de
oferecer uma justiça que atenda aos anseios dos nossos cidadãos", destacou.

Também foi eleita a nova Mesa Diretora do Colégio, composta pelo desembargador José Olegário Caldas (BA),
1º vice-presidente; Sebastião Ribeiro Martins (PI), 2º vice-presidente; Romeu Gonzaga Neiva (DF), 1º secretário;
Daniel Ribeiro Lagos (RO), 2º secretário; Eugênio Achille Grandinetti (PR), 1º tesoureiro; Hamilton Eliot Akkel
(SP), 2º tesoureiro.

Durante a plenária desta terça-feira, também por unanimidade, foi aprovada a prestação de contas do ano de
2014 apresentada pela presidente Nelma Sarney, assim como foi acatada a alteração do estatuto para conceder
a Medalha de Honra ao Mérito Desembargador Décio Antônio Erpen. De acordo com essa alteração todos os
desembargadores que deixarem de integrar o Colégio, seja por aposentadoria ou em consequência do fim do
mandato à frente de sua corregedoria estadual, receberá a honraria no encontro consecutivo.

Despedida - Esta será a última edição do Encontro de Corregedores para os desembargadores Pedro Ranzi
(AC), Alcides Gusmão (AL), Francisco Sales (CE), Nelma Perilo (GO), Sebastião Moraes (MT), Tânia Borges
(MS), Ronaldo Vale e Maria de Nazaré Saavedra (PA), Vivaldo Pinheiro (RN), Suzana Oliveira (SE), Ronaldo
Eurípedes (TO). O Encoge de Salvador também poderá ser o último para o desembargador Constantino Brahúna
(AP), caso o próximo encontro não aconteça até o mês de março. Em conformidade com a mudança do estatuto,
todos esses desembargadores deverão receber a homenagem.
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ESMAM Cultural será aberta com exposição de arte, show de jazz e dança, nesta sexta (14)

 Recital de poesia, exposição fotográfica, pintura, apresentação de danças variadas e show de jazz, estão entre
as diversas atrações da programação da 7ª edição do projeto ESMAM Cultural, que será aberto pela Escola
Superior da Magistratura do Maranhão, nesta sexta-feira (14), às 18 horas, no Teatro João do Vale (Praia
Grande). A entrada é gratuita. A mostra reunirá a produção artística e cultural de 23 magistrados e servidores
de várias comarcas do Estado.

Na abertura, a Galeria Prata da Casa vai expor fotografias dos servidores Lorena Borba, Manoelle Moraes,
Mônida Ramos, Raimundo Santos Filho, Thiago Ramos e Henrique Braga; além da produção poética de André
Luiz Reis, Charlene Brasil, Igor de Oliveira, Letícia Carvalho, Luciane Chumber, Márcio Leray. Uma exposição
de artesanato com peças originaisserá organizada no local.

"Sempre me encantei com a arte. Durante minhas viagens, gosto de frequentar museus, teatros e,
principalmente, de fotografar paisagens e locais interessantes. Por meio da arte, consigo me distrair e
expressar sentimentos", revela a servidora da Biblioteca do Fórum de São Luís, Lorena Borba, que participa do
projeto pela segunda vez, e que neste ano inscreveu-se na Galeria Prata da Casa com a poesia "Amor Verbal" e
mostra fotográfica registrada durante viagem ao Rio de Janeiro.

A servidora do TRE, Patrícia Pimentel, designer formada pela UFMA, também irá participar, expondo pinturas a
óleo sobre tela. O evento também contará com shows de música popular brasileira (MPB), música popular
maranhense (MPM), música italiana e gospel; exposição de pinturas em tela; e um coquetel para encerrar a
programação.Entre os inscritos estão o juiz Raimundo Nonato Neris e a flautista e servidora da 1ª Vara de
Vitorino Freire, Márcia Almeida de Morais, que farão uma participação especial com o grupo de jazz convidado
"Jair Torres Group". Haverá roda de capoeira com o servidor Ivo da Cruz, da Divisão de Material e Patrimônio;
apresentação de Zouk (dança caribenha) e Bolero, pelas servidoras Manoelle Santos (ESMAM) e Luciana
Fabíola (Corregedoria Geral de Justiça).

O Esmam Cultural já integra o calendário dos principais eventos culturais do roteiro artístico, produzido pela
Secretaria Estadual de Cultura. Os participantes recebem certificado que evidencia a participação deles na arte.
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Jornalista mostra imagens do cotidiano de crianças em exposição fotográfica no Fórum de São Luís

Imagens que retratam o cotidiano de crianças, além de personagem do bumba-meu-boi, captadas pelas lentes
da jornalista e produtora cultural Vanessa Serra, fazem parte da I Exposição Fotográfica Integração e
Cidadania, aberta ao público no Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau), até o dia 5 de dezembro. A
exposição coletiva reúne 71 títulos de 18 fotógrafos profissionais e amadores maranhenses.

Cada fotógrafo doou uma das obras de sua autoria ao acervo permanente da Galeria Celso Antônio de Menezes,
localizada no hall do Fórum de São Luís. Vanessa Serra entregou ao espaço de arte a foto “Menino”, produzida
em 2012 e que mostra uma criança tomando banho no Rio São Benedito, no Povoado de Mato Grosso, município
de Morros, no interior do Maranhão.
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Jornalista mostra imagens do cotidiano de crianças em exposição fotográfica

Cultura - Exposições
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Imagens que retratam o cotidiano de crianças, além de personagem do bumba-meu-boi, captadas pelas lentes
da jornalista e produtora cultural Vanessa Serra, fazem parte da I Exposição Fotográfica Integração e
Cidadania, aberta ao público no Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau), até o dia 5 de dezembro. A
exposição coletiva reúne 71 títulos de 18 fotógrafos profissionais e amadores maranhenses.

Cada fotógrafo doou uma das obras de sua autoria ao acervo permanente da Galeria Celso Antônio de Menezes,
localizada no hall do Fórum de São Luís. Vanessa Serra entregou ao espaço de arte a foto “Menino”, produzida
em 2012 e que mostra uma criança tomando banho no Rio São Benedito, no Povoado de Mato Grosso, município
de Morros, no interior do Maranhão.

A jornalista também registrou imagens de crianças do município de Raposa, região da metropolitana de São
Luís; uma menina moradora do bairro da Liberdade, na capital maranhense; e o miolo do bumba-meu-boi de
São José de Ribamar. Vanessa Serra, que tem a fotografia como um hobby, também possui vivências em cultura
popular e cicloturismo.

Graduada em jornalismo e pós-graduada em Jornalismo Cultural na Contemporaneidade, pela Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), Vanessa Serra trabalha com assessoria de imprensa, redação e produção de TV.
Atualmente, assina a coluna Diário de Bordo, no Jornal Pequeno; mantém o blog
www.vanessaserra.blogspot.com.br e atua no Núcleo Algo Mais de Produção, da TV Difusora.

Humanização e arte – a exposição fotográfica está aberta público de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na
Galeria Celso Antônio de Menezes. A iniciativa decorre da parceria entre a Diretoria do Fórum e a Corregedoria
da Justiça do Maranhão e têm a finalidade de promover um ambiente harmonioso. As atividades artísticas que
ocorrem no órgão busca também fomentar a arte junto à comunidade jurídica e é uma forma de valorizar as
cerca de 6 mil pessoas que circulam diariamente no prédio dentre operadores do Direito e a população em geral.

http://www.vanessaserra.blogspot.com.br/
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Suspensa greve dos servidores do Judiciário

O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Marcelino Everton concedeu, nesta sexta-feira
(14), pedido de "Tutela Antecipada" em ação civil pública movida pelo Estado, suspendendo a greve geral dos
servidores da Justiça, decretada no último dia 13 de novembro.

Os servidores que paralisaram as atividades devem retornar ao trabalho ao pleno exercício de suas atividades
no prazo de 24 horas, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 30 mil. Quanto aos descontos dos dias
parados, na folha salarial dos que aderiram ao movimento, esse pedido será analisado durante a apreciação do
mérito da questão.

Na ação, a Procuradoria Geral do Estado argumenta que "não pode haver a cessação das atividades em relação
à carreira de servidores do Poder Judiciário, uma vez que a eles não se aplica o direito de greve por exercerem
atividade essencial".

Alega, ainda, a ocorrência de transtornos à prestação jurisdicional e a ausência de registro de regras mínimas
que possibilitem o funcionamento da Justiça estadual.
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