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Justiça determina transferência de pacientes internados em
corredores do Socorrão II

A Justiça do Maranhão determinou que a Prefeitura de São Luís e o governo do Maranhão devem transferir em
até 72 horas, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão internados nos corredores do Hospital
Municipal Clementino Moura (Socorrão II) em São Luís.

A sentença proferida na quinta-feira (22) pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo
Martins, determinou que os pacientes sejam transferidos para unidades de saúde onde possam ser submetidos a
procedimentos eletivos e tratamento adequado.

A decisão é resultado de uma ação movida pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA). Caso a decisão seja
descumprida, será aplicada uma multa diária de R$ 10 mil.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que ainda não foi notificada da decisão e que
deve tomar as medidas cabíveis logo quando receber a decisão.

A Prefeitura de São Luís não se manifestou sobre o caso.
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Natal de Todos em São Luís terá show de luzes e Vila Encantada

O Governo do Maranhão e a Prefeitura de São Luís preparam um Natal de Todos especial para este ano, com
Vila Encantada, shows, tour natalino com jardineira pelo Centro Histórico, video mapping, cantatas, Sarau de
Natal e muitas outras atrações. A programação começa no dia 1º e segue até o dia 23 de dezembro na Praça
Pedro II e Praça Benedito Leite, e aos sábados e domingos no Parque Ambiental do Itapiracó. Já o espetáculo de
luzes e cores já começou em vários pontos da região central e outras áreas da capital que estão recebendo
decoração especial. A festa tem o apoio cultural da Companhia Energética do Maranhão (Cemar).

 

Para a cerimônia de abertura, que acontecerá no dia 1º de dezembro, no Palácio dos Leões, está previsto fogos
de artifício, chegada do Papai Noel, show com o saxofonista Caio Mesquita e projeção de video mapping com
imagens das belezas e cultura do Maranhão cobrindo a fachada do Palácio.

O secretário de Estado da Cultura e Turismo, Diego Galdino, destacou o novo formato do Natal de Todos para
este ano. “Ampliamos as atrações e, aproveitando o espaço histórico e de grande beleza arquitetônica da cidade,
criamos uma vila cenográfica cheia de luz e magia onde as crianças e famílias poderão se divertir de forma
segura”, afirmou.

Espaços ganham decoração e iluminação especial
A Praça Pedro II será transformada em uma Vila Encantada, ambientada com diversos cenários que simbolizam
o período natalino. As crianças poderão se divertir nas praças Soldadinho de Chumbo, Ursinhos Polares e
Boneco de Neve, admirar a Casa do Papai Noel, a chuva de neve e as luzes da bola encantada. A praça e toda a
área do Centro Histórico já estão recebendo decoração especial tornando o local ainda mais bonito para a festa
preparada pelo Governo e Prefeitura. Os elementos de Natal vão decorar fachadas dos principais monumentos
da cidade, entre estes, praças, igrejas, prédios históricos e outros espaços públicos.

Árvores decoradas também vão embelezar ainda mais o cenário de pontos turísticos de grande visitação na
capital, entre outros arranjos natalinos. A maior delas, de 12 metros, vai emoldurar a área externa da Catedral
Metropolitana, a Igreja da Sé. A árvore será coberta de micro lâmpadas douradas e enfeites característicos
como bolas, cordas e peças luminosas, entre outros. O Palácio dos Leões vai ganhar uma árvore do tipo pinheiro,
de sete metros de altura.

No Espigão Costeiro, a magia do Natal será completa com outra árvore de sete metros de altura, montada em
fibra de vidro. Este mesmo modelo embeleza as praças Deodoro e Pantheon. Na Praça Benedito Leite será
instalada uma árvore em 3D, com efeitos luminosos em 360 graus e estrutura toda em camadas que serão
preenchidas com micro lâmpadas douradas.

Atrações culturais
As atrações culturais estarão por toda parte. Em frente ao Palácio dos Leões, Tribunal de Justiça, Igreja da Sé,
prédio da Sectur, Praça Benedito Leite, sempre aos fins de semana, com espetáculos teatrais, auto de natal,
corais, shows musicais, personagens natalinos. No dia 8 de dezembro, por exemplo, está prevista apresentação



de pocket show da cantora Luiza Possi, em frente ao Tribunal de Justiça.

Uma das atrações de maior sucesso no ano passado, que recebeu mais de 25 mil pessoas, estará de volta. A
projeção de video mapping na fachada do Palácio dos Leões terá sessões diárias até o dia 6 de janeiro. O
espetáculo de sons, cores e luzes promete ser uma das grandes atrações da Vila Encantada.

Já a Praça Benedito Leite, sempre aos sábados e domingos, funcionará como Praça de Alimentação, com
barracas e vendas de pratos típicos e uma grande variedade gastronômica. O espaço é o mesmo onde ocorre
aos domingos a Feirinha de São Luís.

Está prevista na programação, também, cantata natalina que deve reunir cerca de mil crianças da rede
municipal de ensino em apresentação que encantará o público, bem como o Sarau de Natal em uma noite com
apresentações natalinas e participação da orquestra do Sesc.

“A programação e a decoração organizadas pelo Governo e Prefeitura criam um ambiente ainda mais especial
no Centro Histórico de São Luís e em outros pontos da capital para que famílias e amigos se reúnam nesta
grande festa que é o Natal. Tudo foi preparado com muito carinho para que todos – ludovicenses e turistas –
participem desse momento de celebração”, explicou o secretário municipal de Governo, Pablo Rebouças.

Passeio de jardineira
Outra novidade do Natal de Todos desse ano é o Expresso Natalino que será disponibilizado nos horários da
programação, aos sábados e domingos, saindo do estacionamento da Praia Grande até a Praça Pedro II, local do
evento.

O tour será feito em uma jardineira que percorrerá as ruas do Centro Histórico, com paradas em estações onde
serão apresentadas atrações culturais. Além de ser um atrativo a mais, o expresso facilitará a circulação de
pessoas até a Vila Encantada.

A programação do Natal de Todos será realizada também no Parque Ambiental do Itapiracó aos sábados, nos
dias 8, 15 e 22 de dezembro, com shows, Papai Noel, contação de histórias, atrações circenses, teatro e muito
mais.

O encerramento do Natal de Todos será realizado no dia 23, com o show do cantor Fernando de Carvalho e a
peça teatral Reis do Oriente, na escadaria da Igreja da Sé.

Trânsito e segurança
O trânsito será modificado nas noites de sábado e domingo no período da festa natalina, em alguns trechos
próximos à Praça Pedro II e Benedito Leite. As alterações serão divulgadas pela Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT). A segurança também será reforçada garantindo um acesso tranquilo ao público
que poderá circular em todos os pontos do evento.
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Saiba como limpar seu nome no Balcão de Renegociação de Dívidas

Os maranhenses com dívidas vencidas têm a oportunidade de entrar 2019 com o nome limpo sem apertar tanto
o orçamento. Este é objetivo do Balcão de Renegociação de Dívidas, que começa na segunda-feira (26) no Pátio
Norte Shopping, em Paço do Lumiar, na Grande Ilha. O evento vai até a sexta-feira (30). 

O local vai reunir diversos estandes de empresas e instituições públicas para renegociar as dívidas dos
contribuintes que estão inadimplentes. A abertura do Balcão vai ser às 10h de segunda-feira. 

O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e tem o apoio do Governo do Estado. O Centro de
Conciliação de Paço do Lumiar também participa da organização. 

Como fazer

Para renegociar, os contribuintes chegam e vão até o estande ou balcão da empresa ou instituição com a qual
tem dívida vencida. Ambos os lados dialogam para tentar chegar a um acordo. Esse acordo pode ser, por
exemplo, o parcelamento da dívida.

"O Balcão viabiliza, de forma simples e rápida, a negociação direta entre empresas e consumidores, com boas
oportunidades para os cidadãos regularizarem suas pendências financeiras", diz o coordenador do Núcleo de
Conciliação do TJ, Alexandre Abreu.

Os consumidores devem levar cópias e originais de documentos pessoais, com número de CPF, além de
comprovantes da dívida (faturas de consumo, notas fiscais, boletos, etc).

O Balcão do Tribunal de Justiça também vai oferecer outros serviços, como consultoria financeira, oferta para
contratos habitacionais, reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas) e cadastro de clientes
na tarifa social de energia de baixa renda.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
24/11/2018 - BLOG JO FERNANDES 
POSITIVA
Quatro Réus Irão a Júri Popular a Partir da Próxima Terça-feira(27) em Buriticupu. 

Pag.: 4

Quatro Réus Irão a Júri Popular a Partir da Próxima Terça-feira(27)
em Buriticupu.

O juiz de Direito Duarte Henrique Ribeiro de Souza, titular da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu, que tem o
Município de Bom Jesus das Selvas como termo Judiciário, presidirá uma maratona de juris popular a partir de
segunda-feira 27 de novembro de 2018 no salão do Tribunal do júri na sede da comarca.

 

O primeiro a sentar no banco dos réus, já na terça- feira 27 de novembro de 2018 é IRANILDO ITAMAR DOS
PASSOS (VULGO) “PAJURACA” acusado de Homicídio Qualificado, o Homicídio ocorreu em 17 de junho de
2014 no Assentamento Planalto Boa Vista, Zona Rural do Município de Bom Jesus das Selvas. Segundo consta
na denúncia, no dia 17 de junho de 2014, a vítima (FRANCISCO MARQUES – VULGO) “NEGO CHICO” e seus
familiares estavam brincando de pega-pega, momento em que o denunciado Iranildo Itamar chegou e entrou na
brincadeira, e em determinado momento abraçou a vítima e com a intenção de matar desferiu um golpe de faca
no peito esquerdo, sem qualquer motivo aparente, não proporcionando meios de defesa para a vítima, e esta já
caiu sem vida. Após o crime, o denunciado empreendeu fuga em meio ao matagal.

Na quarta-feira 28 de novembro de 2018 é a vez de ANTONIO MELO DA SILVA, ir a Júri popular pela a
acusação de ter praticado crime de Homicídio Qualificado por motivo torpe, no dia 14 de dezembro de 2017 por
volta das 13h00.  O homicídio ocorreu no Bairro Nova Bom Jesus, também na cidade de Bom Jesus das Selvas,
segundo costa nos autos do processo a que o BLOG JO FERNANDES teve acesso, o denunciado e a vítima se
encontraram nos fundos de uma residência, momento em que o denunciado começou a oferecer bebida para a
Vítima senhora RAIMUNDA LIMA GUAJAJARA, e esta não aceitou, após sucessivas negativas, o denunciado
ANTONIO MELO pegou uma enxada e começou a desferir vários golpes na cabeça da vítima, o Sr. Raimundo
Ferreira ao ouvir os barulhos vindo do fundo da casa, dirigiu-se até o local e se deparou com o acusado dando
os golpes com a enxada na cabeça da vítima, e começou uma luta corporal conseguindo imobilizá-lo e amarrá-lo
impedindo o mesmo de fugir do local.

O Júri popular que ocorrerá na quinta-feira, 29 de novembro de 2018, será o de JOSÉ DE RIBAMAR SILVA
CAMPELO (JUCA DA CIKEL), acusado de Tentativa de Homicídio, o crime ocorreu no Povoado Terceira Vicinal
no dia 29 de maio de 2011.

Segundo a denúncia, JUCA DA CIKEL estava no Bar do Evaldo, junto com outros amigos ingerindo bebidas
alcoólicas, quando a vítima, Erivan Alves da Silva (vulgo) “BEBÊ”, foi abordado pelo acusado JUCA DA CIKEL
que o provocou, sacando um revólver calibre 38 e apontando em direção à vítima, que, por sua vez, conseguiu
segurar a arma, evitando que fossem efetuados os disparos, começaram uma luta corporal, diante da Luta
travada entre Juca e Erivan, o Sr. Deljames de Melo agarrou Erivan pelas costas e o afastou do Juca, foi quando
Juca efetuou dois disparos, atingindo Erivan na virilha e no abdômen, ocasião em que foi encaminhado para o
Hospital e se recuperou das lesões sofridas.

Completando a maratona de Júri popular, no dia 30 de novembro de 2018 sexta-feira será julgado também,
FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES BARROS (VULGO) “CHICO” em desfavor dele pesa o crime de Homicídio



Qualificado ocorrido em 20 de fevereiro de 2013 no Povoado Capoema na Zona Rural do município de Bom
Jesus das Selvas-MA.

Segundo consta na denúncia o acusado Francisco de Assis Gonçalves Barros e Francisco da Silva (vulgo)
“França” mataram mediante emboscada a vítima Gilmar dos Santos de Jesus, quando esta se aproximava de um
curral pertencente a fazenda de sua família. Gilmar a “vítima” estava montada em um cavalo acompanhado de
sua companheira, quando ao se aproximar do curral foi surpreendido por um disparo de espingarda que atingiu
a região do tórax, tendo em seguida vindo a óbito.

Cumpre mencionar que o segundo denunciado Francisco de Assis (vulgo; FRANÇA) já faleceu, razão pela qual
não vai ser julgada na mesma Sessão do Tribunal do Júri.

As Sessões do Tribunal do Júri serão aberta ao público com inicios previsto para as 9 da manhã no salão do
Tribunal do júri em Buriticupu-MA situada na Rua Deputado Vila Nova Bairro Terra Bela.
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Casamento Comunitário em Barreirinhas reúne 210 casais

O Poder Judiciário de Barreirinhas, realizou cerimônia de casamento comunitário nesta quinta-feira (22),
formalizando a união civil de 210 casais. A cerimônia foi presidida pelo juiz titular da Comarca de Barreirinhas,
Fernando Jorge Pereira e contou com a participação do juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, da 1ª Vara de
Pedreiras; do juiz da 2ª Vara de Rosário, José Augusto Sá Costa Leite e da juíza de paz Rosilene Souza Silva.

 

A cerimônia comunitária aconteceu na praça Matriz, no centro da cidade, e contou com presença de
aproximadamente 1.300 pessoas entre noivos, convidados e a população.

A maioria dos casais inscritos no Projeto eram residentes da zona rural. No início, foram distribuídas as
certidões e logo em seguida, houve sorteio de 50 prêmios, doados por empresários locais; comunidades; OAB;
Câmara de Vereadores e Prefeitura de Barreirinhas.

Os noivos mais idosos, Pedro Alcântara dos Santos de 80 anos e Raimunda Souza Santos de 67, foram os
primeiros a oficializarem a união estável perante o juiz José Augusto Sá Costa Leite. Logo depois, foi a vez do
casal mais novo, Walison Costa Silva de 19 anos e Silvilene Silva Ferreira de 16, dizerem “sim” perante o juiz
Marco Adriano Ramos Fonseca.

Também esteve presente o prefeito do município, Alberico Filho, que falou sobre a importância da certidão de
casamento para quem ainda não possuía: “A consagração da união, por meio deste documento, vai refletir
positivamente no futuro de vocês, com a garantia dos seus direitos e mais cidadania”, disse.

O juiz titular da Comarca de Barreirinhas, Fernando Jorge Pereira, disse que o Projeto Casamentos
Comunitários é um passo importante promovido por meio da Corregedoria Geral da Justiça, de levar cidadania a
diversas pessoas e gerando novas opirtunidades de acesso a direitos. “Essas pessoas já conviviam juntas mas
não tinham esse documento, por não terem condições de arcar com as custas, as taxas cartorárias e o Poder
Judiciário vem facilitar esse acesso e dar a essas pessoas esta possibilidade”, frisou.

PROVIMENTO – No ano de 2013, o projeto Casamentos Comunitários foi reformulado pelo Provimento nº
10/2013, da Corregedoria, que autorizou a abertura, pelos cartórios, de um livro específico para registro de
atos necessários à realização dos “Casamentos Comunitários”. Esse provimento leva em consideração o dever
constitucional de facilitar a conversão da união de pessoas em casamento, especialmente de casais oriundos de
comunidades carentes, sem condições de suportar as despesas cartorárias, buscando legalizar as uniões
estáveis já constituídas, assim como dos que pretendem estabelecer uma relação conjugal.

Instituído em 1998, pela Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, na gestão do desembargador Jorge Rachid
Mubárack, o “Casamentos Comunitários” é um projeto de cidadania, inclusão e justiça social que já uniu mais
de 110 mil casais em todo o Estado do Maranhão.
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Justiça determina transferência de pacientes internados em
corredores do Socorrão II

A Justiça do Maranhão determinou que a Prefeitura de São Luís e o governo do Maranhão devem transferir em
até 72 horas, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão internados nos corredores do Hospital
Municipal Clementino Moura (Socorrão II) em São Luís.

 

A sentença proferida na quinta-feira (22) pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo
Martins, determinou que os pacientes sejam transferidos para unidades de saúde onde possam ser submetidos a
procedimentos eletivos e tratamento adequado.

A decisão é resultado de uma ação movida pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA). Caso a decisão seja
descumprida, será aplicada uma multa diária de R$ 10 mil.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que ainda não foi notificada da decisão e que
deve tomar as medidas cabíveis logo quando receber a decisão.

A Prefeitura de São Luís não se manifestou sobre o caso.
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Cidadãos poderão negociar dívidas em evento do TJMA

SÃO LUÍS - No período de 26 a 30 de novembro, cidadãos poderão negociar pendências financeiras com
empresas e instituições, durante o "Balcão de Renegociação de Dívidas", no Pátio Norte Shopping (município de
Paço do Lumiar). A abertura do evento acontecerá na segunda-feira (26), às 10h.

 

A iniciativa – organizada pelo Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça, pela coordenadora do
Centro de Conciliação de Paço do Lumiar, juíza Joelma Santos, e em parceria com o Governo do Estado do
Maranhão - possibilita o encontro de consumidores em situação de inadimplência com entidades credoras, com
vistas a oportunizar o diálogo entre as partes na tentativa de uma renegociação de dívidas, de um acordo.

O coordenador do Núcleo de Conciliação, juiz Alexandre Abreu, ressalta o alcance social do projeto. "O Balcão
viabiliza, de forma simples e rápida, a negociação direta entre empresas e consumidores, com boas
oportunidades para os cidadãos regularizarem suas pendências financeiras”, frisou o magistrado.

Serviços

Além da renegociação de dívidas, outros serviços serão oferecidos, incluindo atendimento de solicitações
(alterações cadastrais, ativação de contas), consultoria financeira, oferta para contratos habitacionais,
reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas), cadastro de clientes na tarifa social de energia
de baixa renda, recebimento (de IPVA, ICMS, ISS e IPTU), encaminhamento de acordo para homologação
judicial, entre outros.

Também haverá orientação e conscientização de direitos, distribuição de cartilhas, tabelas de controle
financeiro e panfletos que orientem o consumidor.

Empresas

O evento conta com a parceria do Governo do Estado. Bancos, empresas, instituições públicas, concessionárias
de serviços públicos, instituições de ensino superior, já confirmaram presença, além de centenas de empresas
acessíveis por plataformas digitais.

Dentre as empresas e instituições, estão: Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Secretaria Municipal da
Fazenda, Banco Bradesco, Cemar, Lojas Santa Maria, Ceap-MA, BRK Ambiental, Universal Informática,
Ceiprovif, IESF, Lojas Torres.

Documentos



Os consumidores interessados em renegociar dívidas devem comparecer ao local, munidos de cópias e originais
de documentos pessoais, com número de CPF, além de comprovantes da dívida adquirida (faturas de consumo,
notas fiscais, boletos etc.).

Plataformas

O consumidor poderá, ainda, cadastrar reclamações, propor acordos ou solicitar o agendamento de audiências
com empresas que não estiverem participando do Balcão. Para isso, bastará o interessado fazer seu cadastro
nas plataformas eletrônicas “mediacaodigital” e “consumidor.gov.br” – sistemas de facilitação no processo de
mediação direta entre consumidores e empresas, disponibilizados respectivamente, pelo Ministério da Justiça e
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A ideia é fomentar o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais para Solução de Conflitos, que
integra a Política Nacional de Tratamento Adequado de Solução de Conflitos, instituída pelo CNJ por meio da
Resolução n° 125/2010 que, através da Emenda n° 2, de março de 2016, incluiu orientações ao uso de
mecanismos alternativos de solução de controvérsias antes da judicialização, seguindo também, a nova
sistemática do Código de Processo Civil (CPC).

Mais

Os cidadãos interessados em participar do Balcão podem ligar para o 0800 707 1581 (Telejudiciário) para mais
informações.


