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Agendamento para casamento comunitário no MA vão até dia 26

 Cerimônia está programada para 19 de setembro, em São Luís (Foto: Biaman Prado / O Estado)
Vai até a próxima sexta-feira (26) o agendamento de inscrições para o casamento comunitário promovido pela
Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) do Maranhão. O agendamento pode ser feito pelo telefone 0800-707-1581
(chamada gratuita), de segunda à sexta, das 8h às 17h. A cerimônia está programada para o próximo dia 19 de
setembro, em São Luís. Os serviços são gratuitos.

A partir de segunda-feira (22), e até o dia 3 de julho, equipes de servidores da CGJ vão receber os casais já
agendados para as inscrições presenciais. A cada dia, serão atendidos 120 casais. As inscrições poderão ser
feitas de 8h às 12h e das 14h às 17h30, nos postos que funcionam no Fórum Desembargador Sarney Costa
(bairro do Calhau) e na sede e no anexo da CGJ, ambos localizados na rua Engenheiro Couto Fernandes, Centro
da capital maranhense. Mais de 270 casais já agendaram suas inscrições.

Os documentos exigidos são: cópias do RG e do comprovante de residência (para todos os nubentes). Noivos
solteiros e maiores de 18 anos devem apresentar ainda a certidão de nascimento (original). Já para os menores
de 16 anos é exigido também o consentimento dos pais. Noivos divorciados precisam apresentar a averbação do
divórcio (original). No caso de noivos viúvos, além do comprovante de residência e RG será exigida a certidão
de casamento averbada com o óbito.
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Ricardo Lewandowski assinará termo para aperfeiçoamento da
Justiça Criminal do Maranhão

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ricardo
Lewandowski, participará de solenidade nesta segunda-feira (22), no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
quando assinará, juntamente com a presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Silva Freire, Termo de
Cooperação para Aperfeiçoamento do Sistema de Justiça Criminal do Estado do Maranhão. Na ocasião, o
ministro Ricardo Lewandowski será agraciado com a Medalha Especial do Mérito Judiciário Cândido Mendes, a
mais alta comenda do Poder Judiciário do Maranhão.

O Termo de Cooperação para Aperfeiçoamento do Sistema de Justiça Criminal, que prevê a implementação de
medidas no âmbito da execução penal e carcerária do Estado, também será assinado pelo governador do
Maranhão, Flávio Dino; Ministério Público Estadual (MP/MA); Defensoria Pública Estadual (DPE/MA) e Ordem
dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão (OAB/MA).

O Termo estabelece compromisso entre os órgãos para a implementação de medidas administrativas com vistas
à adequação do sistema de Justiça Criminal aos padrões estabelecidos pela Constituição Federal, Lei de
Execução Penal e Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos.

O objetivo é a união de esforços para reestruturar o sistema carcerário, incluindo reforma estrutural e
organizacional das unidades prisionais, como a conclusão emergencial, pelo Executivo, de cinco unidades, com
a criação de 1.134 vagas; aprimoramento da rotina de execução penal, de modo a promover a celeridade dos
atos processuais, entre outros.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - O ministro Ricardo Lewandowski e as autoridades acompanharão a realização de
uma audiência de custódia, presidida pelo juiz Antonio Luiz de Almeida, da Central de Inquéritos de São Luís.

A audiência de custódia faz parte dos compromissos do TJMA perante o Termo de Cooperação, e consiste no ato
de apresentação imediata dos presos em flagrante à presença de um juiz, para verificação da necessidade e
legalidade da prisão. A audiência já vem sendo realizada no Estado desde setembro de 2014, na Central de
Inquéritos de São Luís, com acompanhamento da Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário (UMF).
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Todos por São Luís firma parceria com TJ-MA, Sebrae e Livraria
Leitura

?Todos por São Luís? firma parceria com TJ-MA e Sebrae para as próximas edições do programaA Prefeitura de
São Luís consolidou nesta quinta-feira (18) mais duas importantes parcerias em apoio ao programa "Todos por
São Luís": o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) e o Sebrae-MA. Para delinear a modalidade de apoio de
ambas as instituições, a primeira-dama da capital, Camila Holanda, que é coordenadora do programa, esteve
reunida com a corregedora geral de Justiça, desembargadora Nelma Sarney, e com o diretor técnico do
Sebrae-MA, José Morais, oportunidade na qual apresentou o modelo de ação do "Todos por São Luís".

A primeira-dama comemorou as parcerias celebradas com o TJ-MA, por meio da Corregedoria Geral de Justiça,
e com o Sebrae-MA, e analisou como de suma importância o apoio das instituições nas ações do "Todos por São
Luís".

"Mais duas instituições que vão somar esforços conosco na realização desse importante projeto que leva
serviços essenciais à população, atendendo demandas reprimidas e aproximando a Prefeitura da comunidade. O
TJ-MA e o Sebrae são órgãos que prestam relevantes serviços de cidadania à sociedade e não poderiam ficar
fora do programa", afirmou Camila Holanda.

Com relação à parceria celebrada com o Tribunal de Justiça, ficou acertado que, já a partir do "Dia D" desta
edição, no Bairro de Fátima, no próximo sábado (20), o TJ contará com um estande para oferecer serviços de
emissão de registro civil e fazer cadastro de casais interessados em participar de casamento comunitário
realizado pela instituição.

A desembargadora Nelma Sarney enalteceu a iniciativa de Prefeitura e afirmou ser muito salutar para a
população a parceria entre o Município e o TJ-MA. Ela afirmou ainda que vai colocar à disposição do programa
"Todos por São Luís" todas as campanhas e ações sociais desenvolvidas pela Corregedoria de Justiça. "As
instituições públicas precisam realmente caminhar juntas para que possam solucionar os problemas das
comunidades", disse a desembargadora.

O Sebrae-MA levará oficinas de empreendedorismo e palestras motivacionais ao "Todos por Sâo Luís"Já a
parceria com o Sebrae-MA, que será formalizada ainda esta semana para as próximas edições, prevê a
realização de oficinas de empreendedorismo, palestras motivacionais e capacitações.

O diretor técnico do Sebrae-MA, José Morais, disse que considera natural e necessária a parceria entre a
Prefeitura e a instituição. "O 'Todos por São Luís' é um importante programa de resgate da cidadania de
pessoas que, muitas vezes, se encontram sem rumo por falta de uma orientação e apoio do poder público. Nesse
sentido, o Sebrae-MA vai poder contribuir dentro daquilo que for de sua competência, principalmente na
vertente do empreendedorismo", declarou o diretor.

Participaram também das reuniões realizadas nesta quinta-feira, no TJ-MA e no Sebrae, os secretários
municipais José Cursino (Planejamento), Batista Matos (Comunicação), Maria Eugênia Branco, diretora da
Escola de Governo e Gestão Municipal (Eggem), além de assessores técnicos de ambas as instituições parceiras.



CAMPANHA DE DOAÇÃO
Além do TJ e do Sebrae, o programa "Todos por São Luis" também efetivou esta semana parceria com a Livraria
Leitura, do Shopping da Ilha, que cederá o espaço da loja para colocação da caixa de doações de livros
destinados aos Pontos de Leitura criados pelo programa "Todos por São Luís", nos bairros contemplados pelas
ações do mutirão. A empresa também fará doações de títulos infantis para programa. Para isso, a livraria
contará com a ajuda das editoras, que farão a doação dos livros.

Livraria Leitura receberá doações de livros e doará 20 exemplares infantis mensalmente a espaços de leitura do
programa"Nós ficamos muito felizes com essa parceria com a Livraria Leitura, um parceiro em potencial, que
quando foi procurado se sensibilizou com nossa causa e vai contribuir para o estímulo à leitura de nossas
crianças e adolescentes. Essa parceria reflete também o crescimento do programa, que, como o próprio nome já
diz, é de todos por São Luís", disse Camila Holanda.

No primeiro momento, a livraria vai doar ao programa 20 títulos a cada mês, aumentando progressivamente o
número de doações, conforme a disponibilização de mais exemplares pelas editoras. O Bairro de Fátima será o
terceiro a receber o ponto de leitura com livros doados por meio de arrecadações de empresas parceiras.

"A Livraria Leitura tem objetivo de incentivar a leitura, a cultura e entretenimento, desde a infância, porque
entendemos que são fatores que contribuem para a formação de bons profissionais, bons cidadãos do mundo. E
apoiar um programa tão importante como o 'Todos por São Luís' é um modo também de reforçarmos nossa
identidade como empresa que cuida da infância", disse o gerente da Livraria Leitura do Shopping da Ilha,
Gilberto Andrade.
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"Todos por São Luís", a cada dia mais forte e com mais parceiros

O "Todos por São Luís" que é desenvolvido pela Prefeitura de São Luís, através da primeira-dama da capital,
Camila Braga, conseguiu novos parceiros para que o programa possa ser ampliado e consiga beneficiar mais
pessoas.

Nesta quinta-feira (18), Camila Braga confirmou que o programa "Todos por São Luís" conseguiu parcerias com
o Tribunal de Justiça do Maranhão e o Sebrae-MA.

"Mais duas instituições que vão somar esforços conosco na realização desse importante projeto que leva
serviços essenciais à população, atendendo demandas reprimidas e aproximando a Prefeitura da comunidade. O
TJ-MA e o Sebrae são órgãos que prestam relevantes serviços de cidadania à sociedade e não poderiam ficar
fora do programa", afirmou Camila Holanda.

Com relação à parceria celebrada com o Tribunal de Justiça, ficou acertado que, já a partir do próximo sábado
(20), no Bairro de Fátima, o TJ contará com um estande para oferecer serviços de emissão de registro civil e
fazer cadastro de casais interessados em participar de casamento comunitário realizado pela instituição.

A desembargadora Nelma Sarney enalteceu a iniciativa de Prefeitura e afirmou ser muito salutar para a
população a parceria entre o Município e o TJ-MA. Ela afirmou ainda que vai colocar à disposição do programa
"Todos por São Luís" todas as campanhas e ações sociais desenvolvidas pela Corregedoria de Justiça. "As
instituições públicas precisam realmente caminhar juntas para que possam solucionar os problemas das
comunidades", disse a desembargadora.

Já a parceria com o Sebrae-MA, que será formalizada ainda esta semana para as próximas edições, prevê a
realização de oficinas de empreendedorismo, palestras motivacionais e capacitações.

O diretor técnico do Sebrae-MA, José Morais, disse que considera natural e necessária a parceria entre a
Prefeitura e a instituição. "O 'Todos por São Luís' é um importante programa de resgate da cidadania de
pessoas que, muitas vezes, se encontram sem rumo por falta de uma orientação e apoio do poder público. Nesse
sentido, o Sebrae-MA vai poder contribuir dentro daquilo que for de sua competência, principalmente na
vertente do empreendedorismo", declarou o diretor.

Doação e Governo - O "Todos por São Luís" também foi destacado na Assembleia Legislativa pelo deputado
Edivaldo Holanda. O parlamentar além de destacar e parabenizar Camila Braga pelo sucesso do programa,
ainda confirmou que o Governo do Maranhão também será um novo parceiro.

"O governador Flávio Dino está se incorporando com a toda a sua infraestrutura de Governo para ajudar a
Prefeitura de São Luís, para ajudar o prefeito Edivaldo Júnior nesta ação importantíssima para a cidade",
destacou Edivaldo Holanda.

Também foi efetivada esta semana uma parceria com a Livraria Leitura, do Shopping da Ilha, que cederá o
espaço da loja para colocação da caixa de doações de livros destinados aos Pontos de Leitura criados pelo
programa "Todos por São Luís", nos bairros contemplados pelas ações do mutirão. A empresa também fará
doações de títulos infantis para programa. Para isso, a livraria contará com a ajuda das editoras, que farão a
doação dos livros.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
19/06/2015 - BLOG REI DOS BASTIDORES 
POSITIVA
MOTORISTA PRESO SOB SUSPEITA DE PRATICAR SEQUESTRO EM AÇAILÂNDIA SERÁ INDENIZADO PELO
ESTADO

Pag.: 5

Motorista preso sob suspeita de praticar sequestro em Açailândia
será indenizado pelo Estado

O Estado do Maranhão foi condenado a pagar indenização de R$ 20 mil, por danos morais, a um motorista preso em sua casa e
levado para a Delegacia Regional de Açailândia, em janeiro de 2008, sob suspeita de ter participado de um sequestro. A decisão
foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que reformou sentença de primeira instância.

O Estado do Maranhão foi condenado a pagar indenização de R$ 20 mil, por danos morais, a um motorista
preso em sua casa e levado para a Delegacia Regional de Açailândia, em janeiro de 2008, sob suspeita de ter
participado de um sequestro. A decisão foi da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que
reformou sentença de primeira instância.

O motorista disse que teve a porta da residência arrombada por policiais, por volta das 14h do dia 7 de janeiro
daquele ano, quando foi preso. Alegou ter sofrido ofensas e ameaças de diversas formas, com propósito de
forçá-lo a confessar o sequestro. O apelante contou que só foi liberado às 22h, após prestar declarações ao
delegado, que concluiu não haver indícios que justificassem a prisão. Acrescentou que não lhe foram devolvidos
nenhum dos documentos, nem seu aparelho telefônico e dinheiro. Sustentou que, além do constrangimento da
prisão, teve sua foto amplamente divulgada pela mídia local, regional e até nacional, como acusado de crime de
sequestro. A Procuradoria Geral da Justiça se manifestou de maneira favorável ao recurso do motorista.
O relator, desembargador Raimundo Barros, frisou que a prisão foi realizada sem mandado judicial e sem
flagrante em relação a qualquer crime. Citou o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, segundo o qual
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.
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Agendamento para casamento comunitário no MA vão até dia 26

Cerimônia está programada para 19 de setembro, em São Luís (Foto: Biaman Prado / O Estado)

Vai até a próxima sexta-feira (26) o agendamento de inscrições para o casamento comunitário promovido pela
Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) do Maranhão. O agendamento pode ser feito pelo telefone 0800-707-1581
(chamada gratuita), de segunda à sexta, das 8h às 17h. A cerimônia está programada para o próximo dia 19 de
setembro, em São Luís. Os serviços são gratuitos.

A partir de segunda-feira (22), e até o dia 3 de julho, equipes de servidores da CGJ vão receber os casais já
agendados para as inscrições presenciais. A cada dia, serão atendidos 120 casais. As inscrições poderão ser
feitas de 8h às 12h e das 14h às 17h30, nos postos que funcionam no Fórum Desembargador Sarney Costa
(bairro do Calhau) e na sede e no anexo da CGJ, ambos localizados na rua Engenheiro Couto Fernandes, Centro
da capital maranhense. Mais de 270 casais já agendaram suas inscrições.

Os documentos exigidos são: cópias do RG e do comprovante de residência (para todos os nubentes). Noivos
solteiros e maiores de 18 anos devem apresentar ainda a certidão de nascimento (original). Já para os menores
de 16 anos é exigido também o consentimento dos pais. Noivos divorciados precisam apresentar a averbação do
divórcio (original). No caso de noivos viúvos, além do comprovante de residência e RG será exigida a certidão
de casamento averbada com o óbito.
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Aterro da Ribeira será fechado até o dia 25 de julho, determina
Justiça

Aterro da Ribeira deve será fechado por determinação da Justiça (Foto: Biné Morais /O Estado)

O Aterro da Ribeira, localizado na zona rural da capital, deve ser fechado até o dia 25 do próximo mês por
determinação da Justiça. A Prefeitura de São Luís tem o prazo de 90 dias para apresentar a licença ambiental
necessária para a desativação do aterro.

O município ainda deverá fiscalizar e coibir "a colocação de quaisquer espécies de resíduos sólidos ou líquidos,
ou rejeitos, naquele equipamento público", além de dar ampla publicidade à decisão judicial sob pena de multa
de R$10 mil.
saiba mais
* Apenas 20% dos municípios do MA começaram a desativar lixões
* Reunião discute fechamento do Aterro da Ribeira em São Luís
* Aeroporto de São Luís já registrou 32 incidentes em 2014

A sentença ainda prevê que a prefeitura da capital faça o tratamento de gases e líquidos gerados pelo aterro,
bem como " a segurança da contenção de taludes e a redução do equipamento como foco atrativo de pássaros".

Para o juiz Clésio Coelho Cunha, o aterro causou um desequilíbrio ambiental que gerou aumento exagerado da
população de aves no entorno do Aeroporto de São Luís.

O fechamento do aterro já estava em discussão há pelo menos dois anos.
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Ricardo Lewandoswski assina termo para aperfeiçoamento da
Justiça Criminal do MA - Imirante.com

Divulgação|

SÃO LUÍS - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro
Ricardo Lewandowski, participará de solenidade nesta segunda-feira (22), no Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA), quando assinará, juntamente com a presidente do TJ-MA, desembargadora Cleonice Silva Freire, um
Termo de Cooperação para Aperfeiçoamento do Sistema de Justiça Criminal do Estado do Maranhão. Na
ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski será agraciado com a Medalha Especial do Mérito Judiciário Cândido
Mendes, a mais alta comenda do Poder Judiciário do Maranhão.

O Termo de Cooperação para Aperfeiçoamento do Sistema de Justiça Criminal, que prevê a criação de medidas
no âmbito da execução penal e carcerária do Estado, também será assinado pelo governador do Estado, Flávio
Dino. O Termo estabelece compromisso entre os órgãos para a criação de medidas administrativas com vistas à
adequação do sistema de Justiça Criminal aos padrões estabelecidos pela Constituição Federal, Lei de Execução
Penal e Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos.

O objetivo é a união de esforços para reestruturar o sistema carcerário, incluindo reforma estrutural e
organizacional das unidades prisionais, como: a conclusão emergencial, pelo Executivo, de cinco unidades, com
a criação de 1.134 vagas; aprimoramento da rotina de execução penal, de modo a promover a celeridade dos
atos processuais, entre outros.
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Todos por São Luís firma parceria para as próximas edições
 

Com TJ-MA, Sebrae e Livraria Leitura 
 
A Prefeitura de São Luís consolidou nesta quinta-feira (18) mais duas importantes parcerias em apoio ao
programa "Todos por São Luís": o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) e o Sebrae-MA. Para delinear a
modalidade de apoio de ambas as instituições, a primeira-dama da capital, Camila Holanda, que é coordenadora
do programa, esteve reunida com a corregedora geral de Justiça, desembargadora Nelma Sarney, e com o
diretor técnico do Sebrae-MA, José Morais, oportunidade na qual apresentou o modelo de ação do "Todos por
São Luís".
 
A primeira-dama comemorou as parcerias celebradas com o TJ-MA, por meio da Corregedoria Geral de Justiça,
e com o Sebrae-MA, e analisou como de suma importância o apoio das instituições nas ações do "Todos por São
Luís".
 
"Mais duas instituições que vão somar esforços conosco na realização desse importante projeto que leva
serviços essenciais à população, atendendo demandas reprimidas e aproximando a Prefeitura da comunidade. O
TJ-MA e o Sebrae são órgãos que prestam relevantes serviços de cidadania à sociedade e não poderiam ficar
fora do programa", afirmou Camila Holanda.
 
Com relação à parceria celebrada com o Tribunal de Justiça, ficou acertado que, já a partir do "Dia D" desta
edição, no Bairro de Fátima, no próximo sábado (20), o TJ contará com um estande para oferecer serviços de
emissão de registro civil e fazer cadastro de casais interessados em participar de casamento comunitário
realizado pela instituição.
 
A desembargadora Nelma Sarney enalteceu a iniciativa de Prefeitura e afirmou ser muito salutar para a
população a parceria entre o Município e o TJ-MA. Ela afirmou ainda que vai colocar à disposição do programa
"Todos por São Luís" todas as campanhas e ações sociais desenvolvidas pela Corregedoria de Justiça. "As
instituições públicas precisam realmente caminhar juntas para que possam solucionar os problemas das
comunidades", disse a desembargadora.
 
Já a parceria com o Sebrae-MA, que será formalizada ainda esta semana para as próximas edições, prevê a
realização de oficinas de empreendedorismo, palestras motivacionais e capacitações.
 
O diretor técnico do Sebrae-MA, José Morais, disse que considera natural e necessária a parceria entre a
Prefeitura e a instituição. "O 'Todos por São Luís' é um importante programa de resgate da cidadania de
pessoas que, muitas vezes, se encontram sem rumo por falta de uma orientação e apoio do poder público. Nesse
sentido, o Sebrae-MA vai poder contribuir dentro daquilo que for de sua competência, principalmente na
vertente do empreendedorismo", declarou o diretor.
 
Participaram também das reuniões realizadas nesta quinta-feira, no TJ-MA e no Sebrae, os secretários
municipais José Cursino (Planejamento), Batista Matos (Comunicação), Maria Eugênia Branco, diretora da
Escola de Governo e Gestão Municipal (Eggem), além de assessores técnicos de ambas as instituições parceiras.
 
CAMPANHA DE DOAÇÃO
 
Além do TJ e do Sebrae, o programa "Todos por São Luis" também efetivou esta semana parceria com a Livraria
Leitura, do Shopping da Ilha, que cederá o espaço da loja para colocação da caixa de doações de livros



destinados aos Pontos de Leitura criados pelo programa "Todos por São Luís", nos bairros contemplados pelas
ações do mutirão. A empresa também fará doações de títulos infantis para programa. Para isso, a livraria
contará com a ajuda das editoras, que farão a doação dos livros.
 
"Nós ficamos muito felizes com essa parceria com a Livraria Leitura, um parceiro em potencial, que quando foi
procurado se sensibilizou com nossa causa e vai contribuir para o estímulo à leitura de nossas crianças e
adolescentes. Essa parceria reflete também o crescimento do programa, que, como o próprio nome já diz, é de
todos por São Luís", disse Camila Holanda.
 
No primeiro momento, a livraria vai doar ao programa 20 títulos a cada mês, aumentando progressivamente o
número de doações, conforme a disponibilização de mais exemplares pelas editoras. O Bairro de Fátima será o
terceiro a receber o ponto de leitura com livros doados por meio de arrecadações de empresas parceiras.
 
"A Livraria Leitura tem objetivo de incentivar a leitura, a cultura e entretenimento, desde a infância, porque
entendemos que são fatores que contribuem para a formação de bons profissionais, bons cidadãos do mundo. E
apoiar um programa tão importante como o 'Todos por São Luís' é um modo também de reforçarmos nossa
identidade como empresa que cuida da infância", disse o gerente da Livraria Leitura do Shopping da Ilha,
Gilberto Andrade.
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Aterro da Ribeira deve ser interditado em pouco mais de 30 dias 

O juiz auxiliar Clésio Coelho Cunha, que atualmente responde pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís, determinou a interdição definitiva do Aterro da Ribeira. O prazo para desocupação do espaço encerra
dia 25 de julho deste ano. De acordo com a decisão deve ser impedida também a colocação de resíduos sólidos
ou líquidos, inclusive em um raio de 3 km do aterro. A ordem judicial atende a cumprimento de sentença de
Ação Civil Pública promovido pelo Ministério Público Estadual contra o Município de São Luís, Coliseu –
Companhia de Limpeza e Serviços Urbanos – e Estado do Maranhão. De acordo com a decisão, a condenação
judicial transitou em julgado, conforme certidão datada de 18 de novembro de 2009. Em relatório, Clésio Cunha
citou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado consagrado no art. 225 da Constituição Federal de
1988 e a definição de meio ambiente como bem de uso comum da sociedade humana constante da Carta Magna,
bem como o disposto no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), cujo art. 2º garante expressamente o direito
ao saneamento ambiental como garantia do direito às cidades sustentáveis. A multa diária para o não
cumprimento das determinações é de R$ 10 mil. A licença ambiental necessária para a desativação do aterro
deve ser apresentada em até 90 dias.
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Aterro da Ribeira deve ser fechado em julho, diz justiça

Além de fechar o Aterro, o Município deve impedir a colocação de quaisquer espécies de resíduos sólidos ou
líquidos no local.
 
 
O Município de São Luís deve interditar, definitivamente, o Aterro da Ribeira. A decisão é do juiz Clésio Cunha,
da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. A informação foi publicada pela assessoria do TJ-MA
(Tribunal de Justiça do Maranhão) nessa quarta-feira (17), na página do órgão na internet.
 
De acordo com a decisão, a interdição deve ser feita no dia 25 de julho. Além de fechar o Aterro, o Município
deve, ainda, impedir a colocação de quaisquer espécies de resíduos sólidos ou líquidos, ou rejeitos, no
equipamento público, devendo exercer seu poder de polícia para impedir e reprimir o lançamento desses
resíduos por terceiros em um raio de 3 km do local, a partir do centro. A multa diária para o não cumprimento
das determinações é de R$ 10 mil.
 
Ainda de acordo com a decisão, o Município tem o prazo de 90 dias para apresentar a Licença Ambiental
necessária à desativação do Aterro da Ribeira, devidamente instruída com os estudos ambientais necessários,
incluindo o tratamento de gases e resíduos líquidos gerados pelo Aterro, bem como “a segurança da contenção
de taludes e a redução do equipamento como foco atrativo de pássaros”.
 
A justiça determinou, também, que Município e o Estado devem dar ampla publicidade à decisão, informando a
interdição do Aterro a todos os usuários, sob pena de multa de R$ 10 mil.


