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Presidente do TJ manifesta indignação sobre violência em Buriti

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire (foto), manifestou
indignação e inconformismo diante dos atos de violência praticados por um grupo de pessoas no município de
Buriti, contra decisão do juiz da comarca, Jorge Sales Leite, em processo que trata da cassação do prefeito
municipal, na última terça-feira.

"Não temos outra atitude senão manifestar indignação e inconformismo ante as brutalidades praticadas contra
a instituição judiciária e aquele legítimo representante (o juiz)", declarou a presidente da Corte.

A desembargadora disse considerar a missão do juiz "sublime, bendita e sagrada, porque essencial à
pacificação das relações sociais e humana". "O dever legal de julgar, por si só, já nos preocupa e inquieta, mas
também nos incomoda. Abala nossos sentimentos humanos e nos faz doer na própria alma", completou.

A presidente informou que, de imediato, determinou ao diretor de segurança institucional do TJ o deslocamento
à comarca a fim de tomar as providências cabíveis à apuração dos fatos junto à polícia civil, militar e polícia
federal, e também que o juiz fosse retirado da comarca. Informou sobre a prisão de cinco acusados e disse ter
solicitado uma audiência com o governador do estado, Flávio Dino, para tratar de assuntos relacionados à
segurança institucional.
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DESEMBARGADORES REAGEM À AGRESSÃO A JUIZ NO INTERIOR DO ESTADO.

Na abertura do ano forense, nesta quarta-feira (21), a Presidente do TJMA, Cleonice Freire, fez longo discurso
sobre a agressão ao juiz do Município de Buriti de Inácia Vaz. Classificou a insana atitude como um atentando
terrorista, dizendo que o poder judiciário do Maranhão não tolerará tal tipo de atitude, sejam quais forem as
razões. 

A presidente informou ainda que 10 indivíduos armados invadiram o Fórum de Buriti, distruindo processos e
bens patrimoniais. 5 já foram presos. A polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas tanto
pelo TJ, como pelo TRE.

Os trabalhoes do Pleno continuaram sendo dirigidos pela Desembargadora Anildes Cruz, Vice-Presidente do
TJMA 

MANIFESTAÇÃO DOS DESEMBARGADORES.

O Desembargador Cleones Cunha manifestou-se indignado, dizendo que a agressão foi contra todos os membros
do judiciário.

A Desembargadora Nelma Sarney, em um aparte, defendeu mais segurança para os magistrados, e que em
termos de segurança no Maranhão, a situação é crítica, o que requer uma ação conjunta dos órgãos judiciais.
O JULGAMENTO QUE GEROU REAÇÃO DE PARTIDÁRIOS É DA JUSTIÇA ELEITORAL.
O Corregedor e próximo presidente do TRE, o Desembargador Gurreiro Junior, juntamente com o
Desembargador Froz Sobrinho, acionaram a polícia federal para apuração da invasão ao Fórum eleitoral e
distruição de urnas eletronicas e equipamentos. 

Guerreiro Junior informa que todas demandas judiciais eleitorais em curso serão julgadas com a maior
celeridade possivel, e que sob sua direção a ordem, a segurança e garantias para os magistrados serão
garantidas.

Na próxima postagem: Quem tiver enrolado com a justiça eleitoral em relação ao pleito de 2012, que se prepare:
juizes e o TRE vai julgar tudo.
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Reabertura dos trabalhos no Fórum de São Luís será marcada por apresentações musicais

Para marcar a volta das atividades forenses, depois do final do recesso do Poder Judiciário, iniciado no dia 20
de dezembro e findado na terça-feira (20), o Fórum de São Luís irá recepcionar o jurisdicionado nesta
quarta-feira (21) com as apresentações da Banda de Música da Guarda Municipal de São Luís e do grupo de
jazz “Jayr Torres Group” a partir das 8h, no Fórum Des. Sarney Costa.

 As apresentações da Banda de Música da Guarda Municipal e do quinteto “Jayr Torres Group” ocorrem
respectivamente, na parte externa da entrada do Fórum e no Hall, próximo a Galeria de Arte Celso de Menezes
(parte interna), às 8h e às 8h30min.

 A iniciativa de boas-vindas aos jurisdicionados, marcando o fim do recesso do Poder Judiciário, é uma
realização da Diretoria do Fórum de São Luís, a qual é representada pelo juiz de direito, Osmar Gomes dos
Santos, e faz parte das ações de valorização e integração do público interno e externo.

 Para o diretor Osmar Gomes dos Santos, “manifestações dessa natureza não só motivam os servidores, mas
também proporcionam aos jurisdicionados um clima bastante agradável”, destacou o magistrado.

 A Banda de Música da Guarda Municipal

 A Banda de Música da Guarda Municipal de São Luís (GMSL) é ligada a Secretaria Municipal de Segurança
com Cidadania, e foi criada em 1989. Vários dos integrantes da Banda fazem sucesso como instrumentistas de
grupos folclóricos do Maranhão, com várias apresentações internacionais e nacionais. Os integrantes ministram
aulas e realizam palestras de iniciação musical nas escolas, utilizando a música como instrumento de
socialização e cidadania, além de realizarem apresentações musicais  em eventos oficiais ou em ventos da
comunidade, quando convidados.

Jayr Torres Group

 Jayr Torres Group é um quinteto formado pelos de músicos: Jayr Torres, Samuel Jafé, Carlos Raqueth, Ronald
Nascimento e Rui Mário que tem como estilo musical o jazz instrumental e como repertório o jazz clássico e
contemporâneo, blues, pop internacional e música maranhense.

 As apresentações musicais acontecem nesta quarta-feira (21), no Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau)
a partir das 8h.


