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A Assembleia Legislativa do Maranhão manobrou acordo judicial celebrado por seu procurador-geral, Luiz
Felipe Rabelo Pinheiro, e pelo procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia, e entregou à Justiça apenas o salário
líquido de deputados e servidores da Casa. Pelo acordo, a relação entregue na sexta-feira 23 deveria conter os
nomes, CPFs e o salário bruto de todos os parlamentares e servidores, que é quando descontos como impostos,
empréstimos ou outras deduções ainda não foram aplicadas.

A manobra pode ter relação direta com o recurso impetrado no Tribunal de Justiça do Maranhão - e até hoje não
retirado ou indeferido, apesar do acordo - para que a determinação de abrir a caixa-preta da Assembleia não
seja obedecida. Na própria AL-MA e no TJ-MA, inclusive, os comentários dão conta de que a vice-presidente do
Poder Judiciário maranhense derrubará, ainda nesta segunda-feira 27, a liminar concedida pelo juiz Douglas de
Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, que obriga a AL-MA a ser transparente na
gestão de sua folha de pagamento.

Para que se tenha uma ideia do zignal aplicado na Justiça, os filhos de desembargadores lotados na Presidência
da Assembleia Legislativa, e apontados como fantasmas pelos servidores que trabalham, aparecem na lista com
diferenças que variam de R$ 3 mil a quase R$ 6 mil do valor real do salário. Em outros casos, há alguns nomes
na lista que, por ter sido informado apenas o valor líquido, aparecem recebendo pouco mais de R$ 200,00 e não
o valor do salário bruto.

Um outro fato curioso é que ex-mulher do ex-deputado e ex-presidente da Casa Manoel Ribeiro, Lilian Dias
Alves, não aparece na relação enviada à Justiça. Pela determinação do juiz Douglas de Melo Martins, e aceita
em acordo pela própria AL-MA, a lista entregue deveria ser a de maio, quando Lilian ainda não havia sido
exonerada, isto é, ainda embolsava dinheiro mais de R$ 18 mil sem precisar ir trabalhar.
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O juiz Adolfo Pires da Fonseca Neto, respondendo pela Vara da Fazenda Pública, negou o
pedido de liminar formulado em uma ação popular ajuizada por Luzenilde da Costa Batista
contra a decisão do Governo do Estado do Maranhão de transferir o Viva Cidadão da rua
Godofredo Viana para o Imperial Shopping. Na petição, o advogado de Luzenilde sustentou
que a mudança de endereço proposta importa em grande prejuízo ao usuário dos serviços
prestados pelo Viva Cidadão, como causa abalo ao comércio popular da região central, com
iminente fechamento de lojas e postos de trabalho. Também argumentou que o Imperial
Shopping fica bem distante do terminal de integração de transporte coletivo, de agências
bancárias, da agência dos Correios e de repartições públicas.
 

Na sua decisão, o juiz observou que, conforme o diretor do PROCON, haverá uma redução de
custo ao erário de R$ 76.000,00 para R$ 20.00,00 e que o novo horário sera das 10:00 às
22:00 horas e o aumento de 30 para 60 guichês de atendimento, com conforto e segurança. O
estacionamento será de R$ 1,50 para motocicletas e R$,250 para carros.
"Com efeito, sob qualquer perspectiva que se analise a mudança de endereço do VIVA
CIDADÃO, não se percebe infringência ou ato lesivo ao patrimônio público, pelo contrário,
quando revela-se uma economia aos cofres públicos em R$ 56.000,00", relatou dr. Adolfo
Pires da Fonseca.
Ele destacou que que será o dobro de guichês, "o que, sem nenhum questionamento, agilizará
o atendimento, sendo falsa a alegação de que o valor cobrado pelo estacionamento seria de
R$ 5,00, quando a prova colacionada pela autora diz o contrário, não se olvidando de que há
possibilidade de estacionamento de carro/motocicleta em área externa, sem custo".
Observa, também, que "quanto ao horário, inclusive comentado em reportagem pelo Sr.
Adriano Almeida, a extensão até 22:00 horas facilita a vida de quem trabalha, cujo horário
padrão estende-se até as 18:00 horas, pois ao que parece no atual sistema, funciona até
18:00 horas, prejudicando sensivelmente os trabalhadores".
Finalizando, o juiz afirma: "Por derradeiro, a tese de que a mudança causará transtorno e
prejuízos aos usuários e pequenos comerciantes revela-se frágil, mormente sem um estudo
concreto, não cabível em ações deste naipe. Enfim, o ato administrativo não se revela imoral
e nem abusivo, ao ponto de ser tolhido liminarmente, razão pela qual fica indeferido".
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Sede da Assembleia Legislativa pode ser abrigo de servidores fantasmas

Foi preciso a decisão corajosa do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, para
pressionar a Assembleia Legislativa (AL) do Maranhão a tornar pública a lista de todos os deputados estaduais
e servidores efetivos, comissionados, contratados e requisitados, com o respectivo CPF, bem como a
remuneração de cada um no mês de maio de 2016, incluindo verba de gabinete dos parlamentares e eventuais
vantagens.
 
A decisão do magistrado ocorreu após uma série de denúncias feitas pelo Sindicato dos Servidores da
Assembleia Legislativa (Sindsalem) sobre a existência de "fantasmas" no poder Legislativo recebendo altos
salários sem trabalhar.
 
Acuada, a cúpula da AL, sob a presidência do deputado Humberto Coutinho (PDT), impetrou recurso junto ao
Tribunal de Justiça (TJ), com o objetivo de derrubar a decisão do juiz Douglas Martins e manter sob segredo a
lista dos servidores. 
 
Para não gerar uma situação ainda mais vexatória, a AL aceitou um acordo com o Ministério Público e a
Procuradoria Geral do Estado (PGE), comprometendo-se a apresentar a lista até sexta-feira (24). Ao ser
entregue, é necessário que a lista seja amplamente divulgada.
 
No acordo, a AL ganhou um prazo de 30 dias para ainda apresentar um cronograma de implantação do Portal
da Transparência real, onde as informações de interesse público no poder Legislativo possam ser acessadas por
qualquer cidadão.
 
Ao interpor recurso junto ao TJ, a AL assumiu uma posição típica do Maranhão atrasado e coronelista,
entranhado no clientelismo e no fisiologismo que marcaram a gestão pública nos últimos 50 anos e não se
dissiparam com a derrota eleitoral de José Sarney (PMDB). 
 
As informações sobre salários dos servidores são de interesse público e deveriam ser amplamente divulgadas no
Portal da Transparência da AL, de acordo com a Lei de Acesso à Informação (LAI), em vigor desde 2012, que
regulamenta o direito, previsto na Constituição Federal, de qualquer pessoa solicitar e receber informações
públicas.
 
É óbvio que há bons e atuantes deputados estaduais no Maranhão, envolvidos nas melhores causas da cidadania,
com mandatos dignos de reconhecimento. Mas esse recorte não reflete o conjunto da AL, que se espreme entre
o silêncio e a conivência diante as denúncias de fantasmas devorando o dinheiro público.
 
 



Nem precisava decisão judicial para pressionar a AL a liberar as informações. Bastava o cumprimento da Lei de
Acesso à Informação. Mas esse horizonte ainda é nublado no Maranhão.
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Renegociação

De 27 de junho a 1° de julho, o Procon/MA participa do II Balcão de Renegociação de Dívidas, no Centro de
Convenções Pedro Neiva de Santana. O evento é realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado e oferece
possibilidade de renegociação de dívidas a consumidores de todo o Maranhão.

O evento contará com a participação de energia elétrica, telefonia, bancos, educação, lojistas, e órgãos fiscais.
A ação integra o programa ‘Consumidor Adimplente – Cidadão com Plenos Direitos’, idealizado pelo presidente
do Núcleo de Conciliação do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, e pelo coordenador do órgão, juiz
Alexandre Abreu.
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Raimundo Nonato Abraão Baquil, mais conhecido como Diringa, deverá retornar ao cago de prefeito de Tutóia
em 48h. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (27) pelo juiz da Comarca do município, Rogério Otávio Santo.

O magistrado deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu o decreto Legislativo nº02/2016 da Câmara
Municipal de Tutóia, que afastava imediatamente o Diringa.

Caso a decisão não seja cumprida, a Câmara dos Vereadores deverá ser acionada por ato de improbidade
administrativa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - COMARCAS
27/06/2016 - BLOG DOMINGOS COSTA 
POSITIVA
Paulo Curió enrolado até o pescoço nos desvios de recursos públicos dos pais

Pag.: 6

Paulo Curió enrolado até o pescoço nos desvios de
recursos públicos dos pais

27/06/2016 08:50:47

Pré-candidato a prefeito de Turilândia, Paulo Curió, e seu
pai, o ex-prefeito Domingos Curió.

Além da prisão provisória decretada na sexta-feira (24) contra o senhor Domingos Sávio Fonseca Silva,
ex-prefeito de Turilândia, conhecido como Curió, e sua esposa, Ângela Maria Everton, que ocupou o cargo de
secretária municipal na gestão do marido, a decisão da 1ª Vara da Comarca de Santa Helena também
determinou a realização de operações de busca e apreensão em diversos endereços ligados ao casal e um de
seus filhos, José Paulo Dantas Silva Neto (Paulo Cuiró), em Turilândia e São Luís.

Paulo Cuiró é pré-candidato a prefeito da cidade onde o pai é acusa de desviar milhões em recursos públicos
com ajuda do esquema criminoso montado pelo agiota Gláucio Alencar, durante o período de 2009 a 2012.

Quebra de sigilo bancário

A justiça determinou ainda, a quebra de sigilo bancário e fiscal dos três envolvidos [Pai, mãe e filho], no desvio
da Prefeitura de Turilândia, além da Construtora Única ( Domingos e Paulo Curió) e da Associação de
Moradores do Bairro Bacabeira, em Turilândia, da qual o ex-prefeito foi presidente.

Diante dos indícios, a polícia deve também enquadrar  o pré-candidato turilandense – assim como Curió e
dona Ângela – nos crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, peculato, associação criminosa,
entre outros.

A deflagração da Operação Curió partiu de pedido do Ministério Público do Maranhão, com base nas
investigações realizadas pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) sobre o esquema
de agiotagem envolvendo diversas prefeituras no estado, liderado pelo empresário Gláucio Alencar e o pai dele,
José Alencar de Miranda, que juntos são acusados de desviar mais de R$ 100 milhões das prefeituras
maranhense, segundo investigação do Ministério Público.

LEIA TAMBÉM:

– Preso acusado de desvio de recursos, Curió quer eleger o filho prefeito de Turilândia

http://www.domingoscosta.com.br/?p=59530
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Casal continua preso na Penitenciária
de Pedrinhas.

A defesa do ex-prefeito de Turilândia Domingos Sávio Fonseca Silva, o Curió, e de sua esposa, Ângela Maria
Everton, ex-secretária municipal, presos na manhã da última sexta-feira (24), ingressou com o habeas corpus no
plantão judiciário ainda naquela noite pedindo o relaxamento da prisão provisória de cinco dias terminado juízo
de direito da vara única da comarca de Santa Helena.

Os argumentos dos advogados dos réus não conseguiram convencer o Desembargador Plantonista Raimundo
José Barros de Sousa.  E na noite deste domingo (26) foi publicado a decisão  negando o pedido em favor do
casal Curió.

"Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e, de modo a agilizar o trâmite processual, de logo
determino que seja oficiado ao JUÍZO  DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA
HELENA/MApara, no prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, prestar informações sobre o alegado na
inicial, encaminhando-se-lhe cópia da inicial, bem como dos documentos que a instruem, servindo esta decisão
como ofício para fins de ciência e intimação.", decidiu Raimundo Barros.

Agora, o processo segue para os cuidados do desembargador José Joaquim, relator final.

Abaixo a integra da decisão:
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Casal continua preso na Penitenciária
de Pedrinhas.

A defesa do ex-prefeito de Turilândia Domingos Sávio Fonseca Silva, o Curió, e de sua esposa, Ângela Maria
Everton, ex-secretária municipal, presos na manhã da última sexta-feira (24), ingressou com o habeas corpus no
plantão judiciário ainda naquela noite pedindo o relaxamento da prisão provisória de cinco dias
determinado juízo de direito da vara única da comarca de Santa Helena.

Os argumentos dos advogados dos réus não conseguiram convencer o Desembargador Plantonista Raimundo
José Barros de Sousa.  E na noite deste domingo (26) foi publicado a decisão  negando o pedido em favor do
casal Curió.

"Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e, de modo a agilizar o trâmite processual, de logo
determino que seja oficiado ao JUÍZO  DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA
HELENA/MApara, no prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, prestar informações sobre o alegado na
inicial, encaminhando-se-lhe cópia da inicial, bem como dos documentos que a instruem, servindo esta decisão
como ofício para fins de ciência e intimação.", decidiu Raimundo Barros.

Agora, o processo segue para os cuidados do desembargador José Joaquim, relator final.

Abaixo a integra da decisão:
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Luís Pablo | Blog sobre política, com crítica da mídia e informação alternativa

 

"Uma homenagem digna de bênção", diz Sousa
Neto ao conceder título de cidadão maranhense a
Dom Belisário

Deputado Sousa Neto, Dom Belisário e sua esposa Tatiana Murad
 

O deputado estadual Sousa Neto concedeu ontem, dia 23, um título de cidadão maranhense a
Dom Belisário, Arcebispo Metropolitano de São Luís-MA.
 

"Uma homenagem digna de bênção e glória aos maranhenses", enalteceu o
parlamentar, em sua página no Facebook.
Sousa Neto e Dom Belisário
 

A homenagem ao Arcebispo contou com a presença de vários parlamentares e do presidente
do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Cleones Cunha.

 Durante a sessão solene, Sousa Neto falou que foi uma homenagem justa e honrosa a Dom
Belisário, que tem trajetória reconhecida no Maranhão e pelo país afora.

"É de uma felicidade enorme. O Dom Belisário é uma pessoa sem palavras, tem
muitos serviços prestados a toda a Igreja Católica no Brasil e, depois de ter sido
consagrado arcebispo de São Luís, tem feito trabalhos extraordinários no nosso
estado", disse o deputado.

http://luispablo.com.br/
http://luispablo.com.br/politica/2016/06/uma-homenagem-digna-de-bencao-diz-sousa-neto-ao-conceder-titulo-de-cidadao-maranhense-a-dom-belisario/
http://luispablo.com.br/politica/2016/06/uma-homenagem-digna-de-bencao-diz-sousa-neto-ao-conceder-titulo-de-cidadao-maranhense-a-dom-belisario/
http://luispablo.com.br/politica/2016/06/uma-homenagem-digna-de-bencao-diz-sousa-neto-ao-conceder-titulo-de-cidadao-maranhense-a-dom-belisario/
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Rapaz, a nossa Corregedoria de Justiça tem um enorme 'abacaxi' para resolver!!! A 'bagaceira' envolve
cartórios e 'grupos' de causídicos e causídicas, que, além de ficha suja, estão com a OAB cassada!!! E todos
conhecidos e reconhecidos nas 'rodas' e ambientes da nossa 'pacata city'!!!

?
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Júnior Bolinha costurando em Pedrinhas

O acusado de envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, José Raimundo Sales Chaves Júnior, o Júnior
Bolinha, virou costureiro no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

O Blog do Luis Pablo obteve, com exclusividade, uma foto de Bolinha costurando dentro do presídio. Segundo
informações, ele vem fazendo esse trabalho para diminuir sua pena. Dizem que a cada três dias de trabalho é
um dia a menos na pena.

Júnior Bolinha foi denunciado como a pessoa que fez a contratação do pistoleiro Jhonathan de Sousa Silva pelos
mandantes Gláucio Alencar e seu pai, José Miranda, para executar Décio Sá.

Bolinha está há quatro anos na cadeia aguardando o julgamento da Justiça, que ainda não tem data prevista
para julgar os mandantes do crime.
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Os servidores do Judiciário irão trabalhar vestidos de preto como sinal de luto nesta terça
(28)

O Sindicato dos Servidores da Justiça – Sindjus/MA e os servidores do Judiciário realizam nesta terça-feira (28),
a campanha #EuNaoAbroMao e do Ato de Protesto, em todas unidades judiciais do Poder Judiciário. Em São
Luís, o local de concentração será no Fórum Des. Sarney Costa, no Calhau, e no interior do Estado, nos Fóruns
das comarcas.

Os servidores do Judiciário irão trabalhar vestidos de preto como sinal de luto, e às 10h, em todas as unidades
judiciais irão paralisar as atividades por uma hora, em protesto pela garantia do pagamento das Perdas
Inflacionárias de 6,3%, de 2014.

O Ato de Protesto também requer uma resposta formal do Tribunal de Justiça do Estado, sobre o
remanejamento da suplementação creditada pelo Governo do Estado para o pagamento da primeira parcela da
Gratificação por Produtividade Judiciária-GPJ, no valor de 6 milhões, para custear as Perdas Inflacionárias, visto
que, não existe tecnicamente impedimentos para que o remanejamento não aconteça

Os servidores esperam com angústia, há vários meses, que o presidente do Tribunal de Justiça, Cleones Cunha,
cumpra o prometido à categoria quando tomou posse em dezembro de 2015. Na época, o desembargador
buscou acordo com os servidores que estavam de greve, esses em um voto de confiança suspenderam o
movimento paredista, na perspectiva que receberiam suas perdas inflacionárias.

Os servidores contam com a "vontade política", do desembargador Cleones Cunha, para que ele possa enviar o
projeto de Lei do pagamento das perdas inflacionárias, à Assembleia Legislativa do Estado, uma vez que
tecnicamente não há impedimentos para que o remanejamento da suplementação aconteça.

Em contra partida, a reposição inflacionária dos juízes e desembargadores já está paga desde janeiro de 2015 e
tendo em vista que a Câmara dos Deputados está na iminência de aprovar mais 16,38% de reposição
inflacionária para a magistratura, para ser implantada em 2016.

Além disso, o Tribunal de Justiça por meio do Decreto de n° 31.810, recebeu a suplementação no valor de R$
11.264.112 reais para a convocação de novos juízes. "O Tribunal de Justiça, está convocando e nomeando novos
juízes, o sindicato não vai entrar no mérito da questão, mas os servidores devem ser valorizados da mesma
forma. Nenhuma classe deve ter mais privilégios em detrimento de outra, por isso vamos continuar a pedir esse
tratamento isonômico para todos os trabalhadores do judiciário", disse Márcio Luís, presidente em exercício do
SINDJUS-MA.



O post Servidores do Judiciário realizam protesto apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2016/06/27/servidores-do-judiciario-realizam-protesto/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares
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Consumidores poderão renegociar dívidas, de hoje até sábado

 O ESTADOMA.COM, COM INFORMAÇÕES DE ASSESSORIA
 27/06/2016 às 09h05
Balcão de Renegociação de Dívidas está sendo promovido pelo Tribunal de Justiça de hoje até sábado, no
Centro de Convenções

 

Foto: Reprodução

Começa hoje (27), às 9h, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana (Sebrae/Cohafuma), o II Balcão de
Renegociação de Dívidas, promovido pelo Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA). O objetivo é celebrar acordos com clientes em situação de inadimplência que moram em São Luis e em
outras cidades do Estado e, até mesmo, em outras unidades da federação.

O evento – que se estenderá até sábado (1º de julho), no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h – contará com a
participação de empresas e instituições de variados ramos (energia, telefonia, bancos, educação, lojistas, entre
outros), que irão disponibilizar estandes para receber o público, identificar seus débitos e oferecer condições
favoráveis de pagamento.

No local do evento, o consumidor será atendido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), detentora do
cadastro do SPC, que informará a existência de pendências financeiras. Identificado algum débito, ele será
encaminhado para atendimento direto - por ordem de chegada - do credor que estiver com estande de
atendimento no local.

Serviços – Além da renegociação de dívidas, outros serviços serão oferecidos, tais como atendimento de
solicitações (alterações cadastrais, ativação de contas), reclamações (problemas de cobertura, contestações de
contas), consultoria financeira, oferta para contratos habitacionais, 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.

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.).

Empresas – Estarão presentes no II Balcão de Renegociação de Dívidas: secretarias Municipal e Estadual da
Fazenda, Dalcar, Banco do Brasil, Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Maranhão (Ceape),
Caema, Cemar, Supermercado Mateus, Bradesco, Itaú, Claro, NET, Embratel, Caixa Econômica, Gabryella,
Novo Mundo, Credishop, Alvorada Motos, Banco da Amazônia, Sinduscon (representando as empresas Niágara,
Engeplan e Lua Nova), Procon (que viabilizará virtualmente as negociações com as empresas Oi, Tim, Vivo, BV
Financeira, Sky e Losango), TVN, Centro de Conciliação Empresarial (Fiema) e 2º Centro de Conciliação.



A iniciativa conta com a parceria do Sebrae, da Associação Comercial do Maranhão (ACM-MA), Câmara
Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE), Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem
Empresarial da Associação Comercial do Maranhão (CBMAE-MA) e Federação das Indústrias do Maranhão
(Fiema).

Mais informações podem ser obtidas por meio do Telejudiciário (0800-7071581).
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São Luís: começa o II Balcão de Renegociação de Dívidas

 DIVULGAÇÃO/TJ-MA
 27/06/2016 às 16h43

Consumidores inadimplentes podem negociar com empresas e instituições.

No local do evento, o consumidor é atendido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), detentora do cadastro
do SPC, que informará a existência de pendências financeiras. Identificado algum débito, ele será encaminhado
para atendimento direto.
No local do evento, o consumidor é atendido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), detentora do cadastro
do SPC, que informará a existência de pendências financeiras. Identificado algum débito, ele será encaminhado
para atendimento direto. - Reprodução
SÃO LUÍS – Começou, nesta segunda-feira (27), no Multicenter Sebrae (Cohafuma), o II Balcão de
Renegociação de Dívidas, que tem como objetivo possibilitar aos consumidores em situação de inadimplência a
negociação com empresas e instituições, adequando seus débitos à capacidade de pagamento.

Durante a solenidade de abertura, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), desembargador
Cleones Cunha, ressaltou a importância do evento, cuja realização vem potencializar a cultura da conciliação no
Estado. Já o presidente do Núcleo de Solução de Conflitos, desembargador José Luiz Almeida, afirmou que a
iniciativa amplia oportunidade de acordos a milhares de pessoas. “Tenho absoluta convicção de que este será
um trabalho coroado de êxito, a exemplo das edições anteriores, realizadas em São Luís e em Imperatriz”,
frisou.

A ação – coordenada pelo juiz Alexandre Abreu, coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos – integra o
programa “Consumidor Adimplente – Cidadão com Plenos Direitos” criado pelo Poder Judiciário.

Os cidadãos que compareceram ao Balcão elogiaram o Judiciário pela oportunidade oferecida. A manicure
Maria José Duarte saiu bastante satisfeita do evento, ao conseguir obter o melhor acordo registrado na abertura
do Balcão. Ela tinha uma dívida de mais de R$ 9 mil, oriunda de um empréstimo obtido no ano de 2009, com o
Banco Bradesco, que negociou o montante por apenas R$ 100 reais.

“Além de ter sido muito bem atendida, fiz um ótimo acordo. Indico a todos, que tiverem dívidas, que venham até
o Sebrae, esta semana. Estou bastante feliz”, afirmou Maria José.

O idoso aposentado, Raimundo Nonato Brito, também conseguiu resolver sua pendência, parcelando a dívida e
reduzindo a mesma para quase 50% do valor original. “Com a negociação facilitada, poderei pagar meu débito,
de acordo com minha capacidade financeira, e sair do vermelho. Estou aliviado”, expressou o aposentado.

Atendimento

No local do evento, o consumidor é atendido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), detentora do cadastro



do SPC, que informará a existência de pendências financeiras. Identificado algum débito, ele será encaminhado
para atendimento direto - por ordem de chegada - do credor que estiver com stand de atendimento no local.

Serviços

Além da renegociação de dívidas, outros serviços serão oferecidos, tais como atendimento de solicitações
(alterações cadastrais, ativação de contas), reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas),
consultoria financeira, oferta para contratos habitacionais, 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.

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.).

Empresas/Instituições

Estarão presentes no II Balcão de Renegociação de Dívidas: as secretarias Municipal e Estadual da Fazenda,
Dalcar, Banco do Brasil, Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Maranhão (Ceape), Caema, Cemar,
Supermercado Mateus, Bradesco, Itaú, Claro, Net, Embratel, Caixa Econômica, Gabryella, Novo Mundo,
Credishop, Alvorada Motos, Banco da Amazônia, Sinduscon (representando as empresas Niágara, Engeplan,
Lua Nova, NBR, Engetech, Amorim Coutinho, Alfa, Treviso e Castro Engenharia), Procon (que viabilizará
virtualmente as negociações com as empresas Oi, Tim, Vivo, BV Financeira, Sky e Losango), TVN, Centro de
Conciliação Empresarial (Fiema) e 2º Centro de Conciliação.

A iniciativa conta com a parceria do Sebrae; da Associação Comercial do Maranhão (ACM-MA); Câmara
Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE); Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem
Empresarial da Associação Comercial do Maranhão (CBMAE-MA); e Federação das Indústrias do Maranhão
(Fiema).
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II Balcão de Renegociação de Dívidas é realizado em São Luís

 

O evento contará com a participação de empresas de energia elétrica, telefonia, bancos, educação, lojistas, e
órgãos fiscais
? Data: 27 de Junho de 2016 | Atualizada em 27/06/2016 - 14h16min

Foto: Clientes negociam dívidas com empresas
De 27 de junho a 1° de julho, o Procon/MA participa do II Balcão de Renegociação de Dívidas, no Centro de
Convenções Pedro Neiva de Santana. O evento é realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado e oferece
possibilidade de renegociação de dívidas a consumidores de todo o Maranhão. O evento contará com a
participação de empresas de energia elétrica, telefonia, bancos, educação, lojistas, e órgãos fiscais. A ação
integra o programa ‘Consumidor Adimplente – Cidadão com Plenos Direitos’, idealizado pelo presidente do
Núcleo de Conciliação do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, e pelo coordenador do órgão, juiz Alexandre
Abreu.
Caso o consumidor precise negociar uma dívida cujo credor não esteja presente no evento, poderá realizar a
solicitação de renegociação de forma virtual por meio do PROCON/MA. “Nossa participação complementa a
ação do TJ oferecendo a possibilidade de renegociação com outras instituições além das que estarão no evento.
O papel do PROCON/MA é sempre de ser o mediador da plena harmonia das relações de consumo”, destacou o
presidente do Procon/MA, Duarte Júnior.
Além da renegociação de dívidas, outros serviços serão oferecidos, tais como atendimento de solicitações
(alterações cadastrais, ativação de contas), reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas),
consultoria financeira, oferta para contratos habitacionais, 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.
Os 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.). O atendimento acontecerá durante toda a semana, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
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Comarca de Buriti abre inscrições para advogados 

Os advogados selecionados deverão atuar durante um ano na comarca, a contar da data de homologação dos
candidatos selecionados
Por: Da Redação
Data: 27 de Junho de 2016 | Atualizada em 27/06/2016 - 08h52min

Foto: Concurso público
Comarca de Buriti abre inscrições para advogados que desejam atuar como defensores dativos na comarca.
Segundo o magistrado não há uma Defensoria Pública instalada no município, daí a necessidade de defensores
dativos para atuar junto aos processos cíveis e criminais que tramitam na Comarca de Buriti. A Comarca de
Buriti pertence ao Polo de Chapadinha, é de vara única e não possui termos judiciais.
De acordo com a portaria assinada pelo juiz, os advogados selecionados deverão atuar durante um ano na
comarca, a contar da data de homologação dos candidatos selecionados. Ele destaca que as inscrições poderão
ser feitas na secretaria judicial do Fórum de Buriti, pessoalmente ou através do e?mail vara1_bur@tjma.jus.br,
no período de 8h horas do dia 27 de junho até 18h do dia 30 de junho.
No ato da inscrição os candidatos devem apresentar cópia da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil
(Seccional Maranhão), endereço eletrônico, endereço profissional, número para contato, bem como indicar a
área de predileção, a saber: audiências criminais (cartas precatórias criminais, transações penais e suspensões
condicionais do processo, execuções penais, instruções criminais, e júris populares); e cíveis (cartas precatórias
cíveis, infância) e atuação como defensor para preservar o contraditório.
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Vara da Infância conclui inspeções em unidades
de internação de adolescentes em conflito com a
Lei

27/06/2016 11:14:26

Inspeção que acontece nessa nessa terça-feira, 28, às 12h, no Centro de Juventude Canaã (Vinhais), marca o
encerramento das inspeções realizadas pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da capital a estabelecimentos
de internação de adolescentes em conflito com a Lei localizados na Comarca da Ilha.

Comandadas pelo juiz Reginaldo de Jesus Cordeiro Filho, atualmente respondendo pela Vara da Infância, as
inspeções contam com a participação da equipe psicossocial da unidade.

O início do trabalho se deu no último dia 14, quando a equipe esteve visitando o Centro de Juventude Florescer,
no Turu. Em seguida foi a vez do Centro de Juventude Alto da Esperança (Alto da Esperança), Sítio Nova Vida
(Paço do Lumiar) e Centro da Juventude Eldorado e Casa de Semiliberdade Nova Jerusalém, ambos no Turu, no
dia 22 de junho.

Entre os aspectos a serem observados quando da visita dos técnicos aos estabelecimentos, as condições do local
de internação, como o menor está na unidade, o processo desse menor e cumprimento dos padrões exigidos
para as unidades (alimentação e estadia são alguns deles), entre outros.

Superlotação – Falando sobre o observado nas unidades já visitadas, o juiz Reginaldo de Jesus afirma que
"existe um pouco de superlotação nas unidades". Segundo o magistrado, o problema é "quase geral. Muitas
unidades quase sempre trabalham no limite de sua capacidade ou acima desse limite", afirma.

Para o juiz, a construção de unidades de ressocialização principalmente no interior do Estado, além de
desafogar as unidades já existentes proporcionaria aos adolescentes internados ficarem próximos as suas (deles)
famílias.

Citando o Centro de Juventude Canaã, o juiz observa que "mais da metade dos adolescentes internados na
unidade – cerca de 100 (a capacidade é de 40 internos) são do interior do Estado.

Internação definitiva – Outros problema detectado pelo magistrado é a permanência de adolescentes com
internação definitiva nas unidades, cujo caráter é de internação provisória. Isso devido à falta de vagas nas
unidades de internação definitiva. Segundo o magistrado, só no Canaã seriam 20 (vinte) adolescentes nessa
situação.

As condições do Centro de Juventude Canaã e dos adolescentes internados na unidade serão conhecidas



amanhã, quando da visita da equipe da Vara à unidade. O resultado da inspeção a esse Centro e às demais
unidades de internação de adolescente em conflito com a Lei será conhecido quando da elaboração de relatório
final a ser elaborado pela Vara.
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De 27 de junho a 1° de julho, o Procon/MA participa do II Balcão de Renegociação de Dívidas, no Centro de
Convenções Pedro Neiva de Santana. O evento é realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado e oferece
possibilidade de renegociação de dívidas a consumidores de todo o Maranhão.

O evento contará com a participação de energia elétrica, telefonia, bancos, educação, lojistas, e órgãos fiscais.
A ação integra o programa 'Consumidor Adimplente - Cidadão com Plenos Direitos', idealizado pelo presidente
do Núcleo de Conciliação do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, e pelo coordenador do órgão, juiz
Alexandre Abreu.

Caso o consumidor precise negociar uma dívida cujo credor não esteja presente no evento, poderá realizar a
solicitação de renegociação de forma virtual por meio do PROCON/MA. "Nossa participação complementa a
ação do TJ oferecendo a possibilidade de renegociação com outras instituições além das que estarão no evento.
O papel do PROCON/MA é sempre de ser o mediador da plena harmonia das relações de consumo", destacou o
presidente do Procon/MA, Duarte Júnior.

Além da renegociação de dívidas, outros serviços serão oferecidos, tais como atendimento de solicitações
(alterações cadastrais, ativação de contas), reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas),
consultoria financeira, oferta para contratos habitacionais, 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.

Os 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.). O atendimento acontecerá durante toda a semana, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O post Procon/MA participa do II Balcão de Renegociação de Dívidas apareceu primeiro em O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/geral/proconma-participa-do-ii-balcao-de-renegociacao-de-dividas/
http://www.oquartopoder.com
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Projeto "Eu conto, tu contas, ele conta" é lançado
na Escola Frei Manoel Procópio

25/06/2016 20:48:46

O projeto estimula a prática da leitura e a arte da pintura

         Foi lançado na manhã desta sexta-feira (24), na Escola municipal Frei Manoel Procópio, com a presença
de autoridades, professores, alunos e pais de alunos o projeto "Eu conto, tu contas, ele conta". Idealizado e
coordenado pela professora Núbia Angela Carvalho, o projeto estimula a prática da leitura e a arte da pintura.

            Atendendo convite da coordenação, compareceram ao evento, o juiz Delvan Tavares, da Vara da Infância
e Juventude; o artista plástico Silvio Matos, que coordenou oficina de arte, e os escritores/acadêmicos Livaldo
Fregona e Domingos Cezar. O projeto homenageou o juiz Delvan Tavares, o escritor Livaldo Fregona e o
poeta/cantador Zeca Tocantins.

            O juiz Delvan Tavares, elogiou a coordenação, bem como o trabalho dos estudantes (pinturas expostas
nas paredes) e a direção da escola por apoiar o projeto. O magistrado falou da importância do projeto, no
desenvolvimento educacional e artístico dos estudantes, em sua expressiva maioria, infanto-juvenis.

            Livaldo Fregona, por sua vez, contou história de seu tempo de criança no Espírito Santo, sua terra natal,
alegrando a criançada. O artista Sílvio Matos, disse que não apenas orientou os trabalhos da oficina de pintura
aos alunos. "Eu também aprendi com vocês e pude notar que muitos de vocês têm aptidão para a pintura",
garantiu Sílvio Matos.

            Por sua vez, a professora Núbia Carvalho, agradeceu a presença dos convidados, observando que, "o
que transforma o mundo é a cultura", afirmou, agradecendo o apoio da direção da escola e de sua equipe. O
diretor da escola, professor Jesusmar Barros da Cunha, disse que "a arte é uma coisa que veio para ficar e
mudar o mundo".

            De acordo com a professora Núbia Carvalho, o projeto tem prosseguimento até o final do ano com várias
atividades. Entre estas, oficina de conto, oficina de pintura, carrinho de supermercado itinerante (biblioteca), a
produção de um livro, o dia da vovó (contando causo) e a hora do conto (leitura).

Domingos Cezar [ASCOM]

O post Projeto "Eu conto, tu contas, ele conta" é lançado na Escola Frei Manoel Procópio apareceu primeiro em
O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/municipios/projeto-eu-conto-tu-contas-ele-conta-e-lancado-na-escola-frei-manoel-procopio/
http://www.oquartopoder.com
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| Redação com informações da assessoria

 

meça nesta segunda-feira (27), às 9h, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana (Sebrae/Cohafuma), o “II

Balcão de Renegociação de Dívidas”, promovido pelo Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do

Maranhão (TJMA). O objetivo é oportunizar a celebração de acordos com clientes em situação de inadimplência

residentes em São Luis, em outras cidades do Estado e, até mesmo, em outras unidades da federação.

O evento – que se estenderá até o dia 1º de julho, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h – contará com a

participação de empresas e instituições de variados ramos (energia, telefonia, bancos, educação, lojistas, entre

outros), que irão disponibilizar stands, para receber o público, identificar seus débitos e oferecer condições

favoráveis de pagamento.

No local do evento, o consumidor será atendido pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), detentora do cadastro do

SPC, que informará a existência de pendências financeiras. Identificado algum débito, ele será encaminhado para

atendimento direto - por ordem de chegada - do credor que estiver com stand de atendimento no local.

Além da renegociação de dívidas, outros serviços serão oferecidos, tais como atendimento de solicitações (alterações

cadastrais, ativação de contas), reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas), consultoria

financeira, oferta para contratos habitacionais, 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.

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). Estarão presentes no II Balcão de Renegociação de Dívidas: as secretarias Municipal e Estadual da Fazenda,

Dalcar, Banco do Brasil, Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Maranhão (Ceape), Caema, Cemar,

Supermercado Mateus, Bradesco, Itaú, Claro, Net, Embratel, Caixa Econômica, Gabryella, Novo Mundo, Credishop,

Alvorada Motos, Banco da Amazônia, Sinduscon (representando as empresas Niágara, Engeplan e Lua Nova), Procon

(que viabilizará virtualmente as negociações com as empresas Oi, Tim, Vivo, BV Financeira, Sky e Losango), TVN,

Centro de Conciliação Empresarial (Fiema) e 2º Centro de Conciliação.

A iniciativa conta com a parceria do SEBRAE; da Associação Comercial do Maranhão (ACM-MA); Câmara Brasileira

de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE); Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial da

Associação Comercial do Maranhão (CBMAE-MA); e Federação das Indústrias do Maranhão.



Mais informações podem ser obtidas por meio do Telejudiciário (0800-7071581) e do 2º Centro Judiciário de Solução

de Conflitos - CEJUSC da Rua do Egito, pelos telefones: (98) 3261-6280 e (98) 3161-6281.


