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ASSUNTOS AFINS

São Luís ultrapassa a marca de 21 mil casos
confirmados do novo coronavírus
SÃO LUÍS - Cidade com o maior número de casos
confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no
Maranhão, São Luís tem mais de 21 mil pacientes
infectados pela Covid-19. Em boletim divulgado na
noite desta quarta-feira (30), a Secretaria de Estado da
Saúde (SES) revela que a capital maranhense já
contabilizou 21.098 casos de coronavírus, com 1.239
mortes e uma taxa de letalidade de 5,87%.
O boletim da SES informa que todos os 217
municípios do Maranhão já registraram casos
confirmados de Covid-19. São Luís (21.098),
Imperatriz (6.420), Balsas (6.251), Caxias (4.454),
Santa Inês (4.379), Timon (4.348), Barra do Corda
(3.858), Zé Doca (3.622), Bacabal (3.362) e Açailândia
(3.342) são as dez cidades maranhenses com o maior
número de pacientes infectados pelo novo
coronavírus.
O quadro dos pacientes infectados pelo novo
coronavírus no Maranhão também foi atualizado no
relatório da SES. Entre os 173.564 casos confirmados,
são 3.756 mortes, 137 internações em UTI (115 na
rede pública e 22 na rede privada), 225 internações
em enfermaria, 4.913 pacientes em isolamento
domiciliar e 164.533 pessoas curadas. Os pacientes
com teste positivo para a Covid-19 estão sendo
monitorados por equipes do Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS).
As pessoas que apresentarem sintomas do novo
coronavírus em São Luís podem procurar o Centro de
Testagem da Policlínica Diamante e as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) do Vinhais, ItaquiBacanga, Cidade Operária e Araçagy. Os profissionais
da área da saúde e da segurança pública estão
sendo atendidos exclusivamente no Viva da Beira-Mar.
Para a população no interior maranhense, os hospitais
regionais continuam realizando a coleta para os
exames.
Site: https://imirante.com/saoluis/noticias/2020/09/30/sao-luis-ultrapassa-a-marca-de21-mil-casos-confirmados-do-novo-coronavirus.shtml
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Fribal doa 200 cestas básicas a entidades
filantrópicas assistidas pelo Ministério
Público do Maranhão
Iniciativa reuniu mais de 50 empresas e entidades
A FRIBAL, uma das empresas integrantes da Rede do
Bem, fez a doação de 200 cestas básicas que foram
entregues às diversas instituições filantrópicas
cadastradas e apoiadas pela campanha Setembro
Amarelo da Rede do Bem - Fórum Estadual de
Prevenção da Automutilação e Suicídio, coordenado
pelo Ministério Público Estadual.
A entrega das doações aconteceu na sede da AMPEM
nessa última terça - feira (29.09) e marcou o
encerramento da campanha que, sob a coordenação
do Ministério Público Estadual, contou com a
participação de mais de 50 empresas privadas e
entidades públicas, que realizaram diversas ações
educativas e assistenciais para conscientizar as
populações mais vulneráveis sobre saúde mental e a
prevenção de práticas como a automutilação e o
suicídio.

filantrópicas carentes será muito importante para as
pessoas em situação de vulnerabilidade que são
assistidas por essas entidades. Agradecemos à Fribal
e aos demais parceiros por nos ajudar a viabilizar
essas doações. Ficamos muito felizes por essa
parceria. Nossa Legislações Estadual e Federal nos
orientam que façamos parcerias com a iniciativa
privada e a Fribal deu um lindo exemplo com essas
doações", declarou a Promotora Christiane Lago.
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/09/30/fr
ibal-doa-200-cestas-basicas-a-entidades-filantropicasassistidas-pelo-ministerio-publico-do-maranhao/

A Fribal foi representada pela Diretora de Gestão de
Gente Thalita Mandim, que fez a entrega formal das
cestas básicas às entidades. Ela estava acompanhada
de Wilma Oliveira, Supervisora de Gestão de Gente da
empresa.
"A Fribal pratica, de forma muito consistente, ações de
responsabilidade social empresarial, e essa foi mais
uma doação importante que a empresa realizou.
Ficamos muito felizes de ter feito a nossa parte nessa
campanha tão importante para toda a sociedade que
foi desenvolvida pelo Ministério Público e pela Rede
do Bem. Juntos somos mais fortes e a Fribal acredita
no poder do coletivo para transformar realidades",
disse Thalita.
A Promotora de Justiça e Coordenadora do Fórum
(FEPAS/MA) do Ministério Público Estadual
Christiane Lago agradeceu a participação da Fribal
que deu o exemplo de parceria a ser seguido por
outras empresas privadas.
"Esse evento marcou a conclusão das atividades da
Rede do Bem na campanha do Setembro Amarelo
coordenado pelo Ministério Público Estadual. Esse
repasse de doações que fizemos hoje às entidades
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BLOG FALANDO SÉRIO BACABAL. Qua, 30 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

POLÍCIA PRENDE MAIS DE 50 NA ILHA
DE SÃO LUÍS E REFORÇA OPERAÇÕES
CONTRA QUADRILHAS
As operações especiais da
polícia do Maranhão contra quadrilhas e disputas entre
facções criminosas já

Operação que não tem data para terminar. Isso é uma
coisa que quero deixar
clara para a sociedade. A ordem é dar curso à
operação até o retorno da

prenderam 52 pessoas na Ilha de São Luís. O
policiamento reforçado, 24 horas

situação anterior", afirmou Portela.

por dia, continua e não tem prazo para acabar.

"Valerá tudo isso o que os

Quatro líderes de quadrilhas

senhores têm visto nas ruas: o serviço administrativo
sendo transformado em

foram presos nessas operações. No total, foram
presas 22 pessoas em São José de
Ribamar, 20 no Parque Jair, seis no Coroadinho e
mais quatro em operação contra

serviço noturno, com presença dos dirigentes das
Polícias Civil, Militar e
Corpo de Bombeiros. Desde o secretário de
Segurança até o último posto de

homicidas.
direção dos órgãos de Segurança Pública".
Além disso, em Presidente
De acordo com Portela, serão
Dutra, foram presas 18 pessoas, com a apreensão de
R$ 215 mil, cinco veículos e
armas de fogo. Ou seja, o reforço no combate ao
crime não se resume apenas à

compradas folgas dos policiais que queiram estender
voluntariamente a jornada
de trabalho. Também serão alugados mais carros para
ampliar a presença em todos

Região Metropolitana.
Sem pausa

os bairros. "Não teremos folga para nada, dedicação
total de todos os

Em entrevista coletiva nesta

dirigentes."

segunda-feira (28), o secretário de Segurança
Pública do Maranhão, Jefferson

Site:
https://falandoseriobacabal.blogspot.com/2020/09/policia
-prende-mais-de-50-na-ilha-de.html

Portela, afirmou que a ordem é manter as operações
na capital e nas cidades
vizinhas.
"Em todas as áreas da Ilha
de São Luís tivemos a circulação de policiais, áreas
leste, sul, norte e oeste.
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AGORA SANTA INÊS ONLINE/MA. Qua, 30 de Setembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

POLÍCIA PRENDE MAIS DE 50 NA ILHA
DE SÃO LUÍS E REFORÇA OPERAÇÕES
CONTRA QUADRILHAS
As operações especiais da polícia do Maranhão contra
quadrilhas e disputas entre facções criminosas já
prenderam 52 pessoas na Ilha de São Luís. O
policiamento reforçado, 24 horas por dia, continua e
não tem prazo para acabar. Quatro líderes de
quadrilhas foram presos nessas operações. No total,
foram presas 22 pessoas em São José de Ribamar, 20
no Parque Jair, seis no Coroadinho e mais quatro em
operação contra homicidas.
Além disso, em Presidente Dutra, foram presas 18
pessoas, com a apreensão de R$ 215 mil, cinco
veículos e armas de fogo. Ou seja, o reforço no
combate ao crime não se resume apenas à Região
Metropolitana.
SEM PAUSA
Em entrevista coletiva na segunda-feira (28), o
secretário de Segurança Pública do Maranhão,
Jefferson Portela, afirmou que a ordem é manter as
operações na capital e nas cidades vizinhas. "Em
todas as áreas da Ilha de São Luís tivemos a
circulação de policiais, áreas leste, sul, norte e oeste.
Operação que não tem data para terminar. Isso é uma
coisa que quero deixar clara para a sociedade. A
ordem é dar curso à operação até o retorno da
situação anterior", afirmou Portela. "Valerá tudo isso o
que os senhores têm visto nas ruas: o serviço
administrativo sendo transformado em serviço noturno,
com presença dos dirigentes das Polícias Civil, Militar
e Corpo de Bombeiros. Desde o secretário de
Segurança até o último posto de direção dos órgãos
de Segurança Pública", acrescentou.
De acordo com Portela, serão compradas folgas dos
policiais que queiram estender voluntariamente a
jornada de trabalho. Também serão alugados mais
carros para ampliar a presença em todos os bairros.
"Não teremos folga para nada, dedicação total de
todos os dirigentes." Fonte: Governo do Estado
Site:
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n
av/single&topico=15555
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Polícia Militar segue com operação de
segurança em bairros e grandes avenidas
Abordagens a ônibus, pessoas e monitoramento de
bairros da Região Metropolitana de São Luís foram o
alvo da mega operação de segurança, na noite da
segunda-feira (28). A ação permanente tem objetivo
de combate a criminalidade com a prisão de líderes de
quadrilhas e apreensão de drogas, armas e outros.
Desde seu início, na última sexta-feira. a operação
contabiliza mais de 50 pessoas presas e várias
apreensões. O trabalho é permanente e envolve
efetivos das polícias Civil. Militar e demais da
Segurança Pública.
"Essa mega operação reúne várias que a Polícia
Militar já executa no trabalho de rotina e temos feito o
reforço, tendo os bairros e grandes avenidas como
pontos focais de atuação. Todos os grupamentos
militares estão envolvidos e vamos permanecer, por
tempo indeterminado, em toda a Grande Ilha", pontua
o subcomandante da Polícia Militar do Maranhão,
coronel Nilson Ferreira. O foco da noite de segundafeira foi a abordagem nos ônibus, monitoramento e
vistorias de bairros na capital e em São José de
Ribamar. Entre estes. Vila Embratel. Vila Filho, São
Francisco, Alto Turu, Chácara Brasil. Parque Jair.
Parque Vitória. Maiobão. Cohatrac. Cohab. Cidade
Olímpica. Cidade Operária. Tajaçuaba. Ipade de Cima,
Bequimão/Poeirão. Com operações como Cerco Total
e Ilha Segura, mais de 160 policiais militares cobriram
os bairros. Viaturas e policiamento ostensivo em
grandes avenidas. entre estas. Guajajaras, Jerônimo
de Albuquerque, Daniel de La Touche e Avenida dos
Africanos. Efetivo do Batalhão de Choque da Policia
Militar prestou apoio na operação. Ainda, todo o
efetivo policial da Patrulha Maria da Penha foi
mobilizado. sob o comando da coronel Augusta
Andrade, que passou em vários bairros. O efetivo tem
atuações também em alguns interiores do Estado,
ocorrendo de forma simultânea.
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/30092020
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BLOG NETO FERREIRA. Qua, 30 de Setembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Prefeito de Miranda do Norte é alvo de
inquérito criminal
O prefeito de Miranda do Norte, Carlos Eduardo
Fonseca Belfort, o Júnior Negão, está sendo
investigado mais uma vez em inquérito criminal
instaurado na Procuradoria Geral de Justiça (PGJ),
chefiada por Eduardo Nicolau
A investigação está a cargo promotor Danilo José de
Castro Ferreira, assessor especial da PGJ.
Segundo a Portaria publicada no Diário Eletrônico do
Ministério Público Estadual, há indícios de que o
prefeito tenha cometido crimes da Lei de Licitações.
As investigações iniciaram a partir de uma Notícia de
Fato nº. 031662-500/2019, que foi convertida em
Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para dar
continuidade ao processo e aprofundamento dos fatos.
O promotor tem um prazo de 90 dias para concluir o
processo.
Essa não é primeira investigação que tem como
personagem principal Carlos Negão. Recentemente, o
gestor, que foi motorista do deputado federal Júnior
Lourenço, foi denunciado pelo Parquet ao Tribunal de
Justiça do Maranhão pelo crime de responsabilidade
(reveja) .
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/09/prefeitode-miranda-do-norte-e-alvo-de-inquerito-criminal/
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BLOG LUIS CARDOSO - NOTÍCIAS. Qua, 30 de Setembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPT propõe ao MPMA atuação conjunta
contra a exploração sexual de crianças e
adolescentes
Em visita institucional realizada nesta segunda-feira,
28, a procuradora do Trabalho no Maranhão, Virginia
de Azevedo Neves, apresentou ao procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e à corregedora-geral do
MPMA, Themis Pacheco, proposta de parceria
institucional para fortalecer o combate à exploração
sexual de crianças e adolescentes.
A proposta prevê que as ações penais ajuizadas pelo
MPMA e as sentenças condenatórias proferidas nos
últimos dois anos sejam encaminhadas ao MPT para
possível ajuizamento de dano moral coletivo contra os
responsáveis.

ouvidora do MPMA, Maria Luiza Ribeiro Martins,
igualmente participou da reunião.
Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.
Site: https://luiscardoso.com.br/ministerio-publicoma/2020/09/mpt-propoe-ao-mpma-atuacao-conjuntacontra-a-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes/

O objetivo é ampliar a responsabilização mediante o
ajuizamento de ações civis públicas e reclamações na
Justiça do Trabalho, a partir de denúncias ou de
condenações criminais. "Assim, podemos ampliar a
proteção ao público infanto-juvenil, coibir essa prática
e punir os criminosos. Buscamos uma reparação às
vítimas e à sociedade, por meio de indenizações ",
afirmou Virginia Neves.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), a "utilização, o recrutamento ou a oferta de
crianças para a prostituição, a produção de
pornografia ou atuações pornográficas", classificada
como exploração sexual comercial, é uma das piores
formas de trabalho infantil.
"O respeito ao princípio da prioridade absoluta de
crianças é uma diretriz de nossa gestão. O Ministério
Público do Maranhão está aberto para colaborar
nesta parceria institucional a fim de ampliar a proteção
integral ao público infanto-juvenil", destacou Eduardo
Nicolau.
A opinião é compartilhada pelo promotor de justiça
da Infância e Juventude de São Luís, Márcio Thadeu
Silva Marques. "A prevenção e erradicação do trabalho
infantil, especialmente em suas piores formas, deve
ser um esforço coletivo para uma sociedade mais
justa", ponderou
Themis Pacheco anunciou que a Corregedoria-Geral
do MPMA vai analisar a proposta apresentada pelo
MPT e se manifestar sobre a parceria institucional. A
1

SUA CIDADE.COM. Qua, 30 de Setembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Família pede justiça em caso de
atropelamento no bairro Turu
Rosany Fernanda Silva Alves, 23, anos, morreu após
um atropelamento na madrugada do último dia 27 de
setembro, na avenida São Luís Rei de França, em São
Luís. O acidente aconteceu quando Rosany
atravessava a avenida depois de sair de uma casa de
eventos junto a amigos no bairro Turu. O impacto foi
registrado por câmeras no local. Ela não conseguiu
subir no meio-fio quando foi atropelada por uma
caminhonete.
Segundo informações da Polícia Civil, o veículo já foi
identificado no bairro Divineia, em São Luís, e
periciado.
Segundo a família, o suspeito se apresentou a polícia
na última segunda-feira (28) junto com um advogado.
Teria sido ouvido e liberado logo em seguida.
Inicialmente o suspeito pode ser indiciado pelo crime
de homicídio culposo, mas o indiciamento pode ser
alterado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA). O inquérito será concluído e enviado ao Poder
Judiciário em aproximadamente 20 dias.
Mais informações na reportagem de Marcos Martins,
da TV Cidade/Record TV.
Assista abaixo:
Site: http://www.suacidade.com/noticias/policia/familiapede-justica-em-caso-de-atropelamento-no-bairro-turu
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Polícia investiga crimes de "justiceiros"
DOUGLAS CUNHA

Já se passou um mês que peritos da Polícia Técnico Científica do Maranhão, estiveram no município de
Turiaçu para realizar a exumação do cadáver do jovem
Jeferson Santos, de 19 anos, que teria sido vítima de
morte violenta, sob a acusação da prática de furtos em
uma casa no povoado Porto Santo, na zona rural. Ele
teria sido executado por uma suposta vítima e dois
asseclas, suspeitos de compor um grupo de
extermínio. O crime teria sido praticado em março
deste ano, mas somente em 28 de agosto, por ordem
expressa do secretário de Segurança, delegado
Jefferson Portela, que se realizaram as perícias no
cadáver, que foi exumado. Porém, pairam muitas
dúvidas com relação ao resultado deste exame
pericial, visto que os tecidos do cadáver, praticamente
não existiam mais.
Resta saber de que recursos técnicos a polícia
científica maranhense dispõe para definir com
precisão a causa da morte daquela vítima. Este caso
foi marcado por omissões a partir da ausência do
Estado através de seus policiais militares do
destacamento de Turiaçu, que se recusaram a fazer a
obrigação de isolar a área onde foi achado o cadáver e
comunicar à Delegacia Regional o fato, para que um
delegado adotasse as providências legais de praxe.
Os militares teriam alegado que se tratava de um autor
de crimes contra o patrimônio.
Comoção popular
O crime causou grande comoção, visto que a vítima foi
perseguida por três homens e encurralada em uma
área de mato e na tentativa de escapar de seus
algozes, esbarrou em uma cerca de arame farpado
que estaria eletrificada, depois de um dos seus
perseguidores haver disparado um tiro com arma de
fogo contra a sua pessoa. O corpo foi abandonado
naquele local, e os policiais lotados na Delegacia de
Turiaçu, em que pese terem tomado conhecimento do
crime, nada fizeram para apurar responsabilidades, e
nem mesmo estiveram no local para promover os
levantamentos preliminares e encaminhar o corpo para
as perícias pelos legistas da Polícia Técnica. O
cadáver de Jeferson foi localizado por seus familiares
já em adiantado estado de putrefação. Novamente as
autoridades policiais de Turiaçu, cidade que não tem
delegado, se mantiveram omissas e o corpo foi
sepultado sem ser periciado.

um grupo de "justiceiros" e comoveu a cidade de
Turiaçu, no litoral norte do Maranhão, causando
grande apreensão e preocupação entre os moradores,
visto que ficou caracterizado a volta da Lei de Talião,
com a prática da Justiça com as próprias mãos. O
município de Turiaçu, recentemente foi abalado com a
ocorrência de outro crime bárbaro, que teve como
vítimas dois idosos, pais de um parlamentar federal.
Investigações
Diante do descaso por parte das autoridades, o senhor
José Antonio de Jesus Santos, pai da vítima, contratou
a advogada Maria de Ribamar Fernandes Cardoso
para reivindicar seus direitos. A causídica peticionou à
Delegacia Geral da Polícia Judiciária, a realização da
exumação do cadáver, buscando provas técnicas da
causa da morte do adolescente Jeferson dos Santos.
A vítima deste crime, o jovem Jeferson Souza Santos,
de 19 anos, morador do povoado Porto Santo, foi
acusado de ter praticado, no período do Carnaval, um
furto na residência de um homem identificado como
Jecivaldo Ribeiro, conhecido como " Tivaldo". No dia 8
de março, Tivaldo, na companhia de outros dois
indivíduos conhecidos como " Jacaré" e "Juca", saíram
à procura de Jeferson, e ao encontrá-lo, Tivaldo, de
posse de uma arma de fogo, teria feito um disparo
contra a vítima, que saiu correndo, em direção a um
matagal, sendo perseguido pelo trio. Na sua tentativa
de fugir dos seus algozes, Jeferson teria esbarrado em
uma cerca de arame que estava eletrificada e acabou
morrendo. A vítima ficou desaparecida e o seu
cadáver, já em adiantado estado de putrefação foi
localizado no dia 11 de março por familiares.
Mesmo tendo conhecimento da ocorrência do fato
delituoso, os policiais que trabalham na Delegacia da
Polícia Civil de Turiaçu, não se deslocaram para
verificar as circunstâncias do crime, ou sequer
comunicaram à Delegacia Regional de Pinheiro, visto
que Turiaçu, está sem delegado, para que fossem
adotadas as providências legais. As autoridades da
Polícia Civil em Pinheiro, só tomaram conhecimento
do caso, depois que a advogada Maria de Ribamar
Cardoso contratada pelos familiares da vítima, esteve
na Delegacia Geral da Polícia Judiciária e protocolou a
denúncia e requereu junto à Delegacia Regional de
Pinheiro, a exumação do cadáver de Jeferson Souza
Santos, visto que o referido não foi submetido a exame
cadavérico pela Polícia Técnica.
Exumação

O crime de execução foi considerado como ação de
1
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Um inquérito foi instaurado na Delegacia de Turiaçu,
sob a presidência do delegado Danilo, enviado com
uma equipe de policiais para Turiaçu para efetivar os
procedimentos. Aquela autoridades teria ouvido
testemunhas e efetivado levantamentos na área do
crime e tomado depoimentos dos suspeitos. Na manhã
do dia 28 de agosto, após cinco meses do crime, por
determinação expressa do secretário da Segurança
Pública, delegado Jeferson Portela, foi realizada a
exumação do cadáver da vítima, por peritos da Polícia
Técnica, que se deslocaram em uma aeronave do
CTA, visto que o local é de difícil acesso. Após a
demorada perícia, os legistas e toda equipe
retornaram a São Luís, onde será efetivado o laudo
pericial pelos facultativos do Instituto Médico Legal e
Instituto de Criminalística.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
20/oimparcial-36.199.orig.pdf
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BLOG RICARDO SANTOS. Qua, 30 de Setembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Vitória do Mearim: Candidatura de Dóris
Rios é impugnada!!!
ricardosantos

A coligação Unidos por Vitória, liderada pelo candidato
do PL, Nato da Nordestina, acaba de ingressar com
uma ação de impugnação de candidatura contra a exprefeita Dóris Rios, do PDT.
Os advogados de Nato alegaram que a ex-prefeita
teve diversas condenações no Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão e que por isso ela estaria
inelegível.
Eles anexaram diversos acórdãos do TCE e sugeriram
diversas irregularidades e pediram ao juiz que negue o
registro de candidatura de Dóris Rios.
Agora, o juiz deve analisar e abrir prazos para defesa
e parecer do Ministério Público para, então decidir
sobre a questão. Vejam, na íntegra, a ação que pede o
indeferimento do registro de candidatura. (Blog do
Jailson Mendes)
Site:
https://blogdoricardosantos.com.br/2020/09/30/vitoriado-mearim-candidatura-de-doris-rios-e-impugnada/
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BLOG EDUARDO ERICEIRA. Qua, 30 de Setembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Gestão de riscos em Instituições de Longa
Permanência de Idosos é tema de reunião em
São Luís/MA
Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão promoveu, na
manhã desta terça-feira, 29, por meio das Promotorias
de Justiça de Defesa do Idoso de São Luís, uma
reunião para discutir a temática do gerenciamento de
riscos das Instituições de Longa Permanência de
Idosos, localizadas em São Luís. A reunião, que
ocorreu no auditório da sede das Promotorias de
Justiça da capital, integra a programação realizada
anualmente pela Rede de Proteção à Pessoa Idosa,
em alusão à Semana do Idoso que, neste ano,
acontece entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro.
Participaram da discussão o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, o titular da 1ª Promotoria do
Idoso, José Augusto Cutrim Gomes; o diretor em
exercício da Secretaria para Assuntos Institucionais do
MPMA, Joaquim Ribeiro Souza Júnior; a
coordenadora do Centro de Apoio Operacional do
Idoso, Gabrielle Gadelha; a juíza da Vara do Idoso,
Lorena Brandão; o presidente da Associação do
Ministério Público, Gilberto Câmara; a secretária
municipal da Criança e Assistência Social, Andréia
Lauande; a coordenadora estadual da pessoa idosa,
Debora Lopes; bem como representantes da Defesa
Civil, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, dos
Conselhos Estadual e Municipal do Direito da Pessoa
Idosa e das ILPIs.
O promotor José Augusto Cutrim destacou que, dos
217 municípios maranhenses, apenas 10 possuem
ILPIs. Ele frisou, ainda, que esses números
demonstram a necessidade da implementação de
políticas públicas voltadas para a área. No Maranhão,
há quase 1 milhão de idosos; em São Luís, são 150
mil. "Apenas na capital são cerca de 1500 idosos em
condições de vulnerabilidade, para um cenário de
apenas 60 vagas nas instituições públicas do setor.
Nesse sentido, a discussão que estamos realizando é
muito necessária", disse o promotor de justiça.
Foi destacado, ainda, por parte do procurador-geral de
justiça, a importância do envolvimento do Ministério
Público na discussão da temática. "Uma das nossas
atribuições também é atuar na defesa do idoso, o que
fica ainda mais sério com a pandemia, já que a

população idosa foi muito afetada. A atuação para a
efetivação desse cuidado já está sendo muito bem
realizada pelos promotores de justiça da defesa do
idoso", declarou Eduardo Nicolau.
A necessidade de políticas públicas para a população
idosa também foi abordada pela coordenadora do
CAOP/Idoso, Gabrielle Gadelha. A promotora de
justiça abordou ainda a perspectiva do atendimento
aos idosos durante a pandemia e o crescimento da
população com mais de 60 anos.
"A pandemia mostrou que, apesar do crescimento
populacional dos idosos, ainda há escassez de
serviços e políticas públicas voltadas para esse
público. A partir do momento em que todos nós,
enquanto rede, atuamos para a melhoria do
funcionamento das ILPIs, estamos contribuindo para a
melhoria de vida dessas pessoas. O CAOP/Idoso já
iniciou a produção de materiais de apoio e formulário
para esse fim, pois entendemos que as instituições
devem ser, para os idosos, o melhor lugar onde
poderiam estar", destacou Gabrielle Gadelha.
Em 1º de outubro, Dia Mundial do Idoso, às 15h, o
CAOP/ Idoso promoverá, em parceria com a ESMP,
uma live com a temática: "A velhice e o pacto de
solidão : de Gabriel Garcia Marques ao problema da
alienação parental".
O presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa,
Clécio Sandro Silva, ressaltou a importância da
discussão para o alinhamento das medidas acerca do
gerenciamento de riscos das ILPIs. "Em São Luís
existem sete instituições de acolhimento a idosos. É
de responsabilidade do Conselho Estadual, do
Ministério Público e demais entidades que trabalham
na defesa dos idosos atuarem para que essas
instituições recebam o seu público conforme prevê o
Estatuto do Idoso. Assim, eles terão uma condição de
vida adequada, que depende de boa alimentação,
boas instalações e um acolhimento humanizado e
verdadeiro", afirmou.
Foi ajustada, ao fim da reunião, a elaboração de um
manual de criação e funcionamento das ILPIs. Os
participantes também solicitaram a realização de
1
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reuniões periódicas para novas discussões sobre o
assunto.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/09/gestaode-riscos-em-instituicoes-de.html
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XVIII Semana Municipal do Idoso tem
programação na internet
Com o tema "Protagonismo na terceira idade:
Fortalecendo a Autonomia, Identidade e História de
Vida", teve início nesta segunda-feira, 28, a 18a edição
da Semana Municipal do Idoso. A programação será
predominante nas redes sociais e You-tube, devido à
pandemia do novo coronavírus. A Semana segue até o
próximo dia 04 de outubro e busca valorizar a pessoa
idosa e conscientizar a sociedade sobre a importância
dela.

15h - Dra. Nádia Borges (Psicóloga)

Evento é promovido pela Prefeitura de Imperatriz, por
meio da Casa do Idoso Feliz, serviço é de
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento
Social, Sedes, em parceria com as entidades que
compõe o Conselho Municipal de Proteção ao Idoso,
Ministério Público e demais órgãos.

(Vídeo no Youtube, Face e Instagram).

A secretária da Sedes, Janaína Ramos afirma que
"Nós entendemos que o momento ainda é crítico,
ainda estamos enfrentando uma pandemia, e o melhor
é continuar com atividades remotas, inclusive as da
Semana Municipal do Idoso, pois este público
específico da Casa é um dos mais vulneráveis, e não
podemos colocá-los em risco. Portanto, quase 100%
da programação deste ano, será transmitida pela
internet", destacou.
A Semana é realizada anualmente com apoio de
vários órgãos e entidades parceiras, como Associação
Pró Idosos de Imperatriz, APII, Pastoral da Pessoa
Idosa, Lar São Francisco de Assis, Sedes, Creas,
secretarias da Mulher, da Educação e Saúde, entre
outros órgãos municipais, além do Conselho Municipal
de Proteção ao Idoso, OAB -Comissão da Pessoa
Idosa. (Sara Batalha-Ascom)

Tema: Pandemia: Resignificando o Sentido da Vida
(Vídeo no Youtube, Face e Instagram).
29/09 - 08h - Janaína Ramos (Secretária de
Desenvolvimento Social)
Tema: Seja a Melhor Versão de Si.

10h - Visita ao Lar São Francisco.
15h - Dra. Socorro Lima (Advogada)
Tema: O Estatuto do Idoso como ferramenta de
autonomia.
(Vídeo no Youtube, Face e Instagram).
30/09 - 09h - Live Setembro Amarelo - Saúde Mental
em tempo de pandemia.
Roda de conversa com a equipe do Cap"s no Youtu-be
da Casa do Idoso.
10h30min. - Aulão de dança - ritmos que embalaram
nossa vida.
Professor: Cláudio
(Live no Youtube)
15h - Dialogando com as novas gerações - projeto
Intergeracional entre idosos e adolescentes do SCFV.

Programação Completa
28/09 - Abertura 08h - Alessandra Nobre e Evaldo
Lima (Coordenadores da Casa do Idoso)
Vídeos nas redes sociais da Casa do Idoso Face:
@casadoidoso100itz Insta: @casadoidosofeliz2020
Youtube: youtube.com/casadoidosoitz 09 h - Dra.
Suzana Lima Garcês (Médica Especialista em Saúde
do Idoso)
Tema: O Idoso como Protagonista da sua História.
(Vídeo no Youtube, Face e Instagram).

01/10 - 19h - Webnário da Unisulma - Estatuto do
Idoso: Ferramenta de autonomia para a pessoa idosa.
Com a participação do CREAS, Conselho do Idoso e
OAB.
(canal da Unisulma no Youtube).
02/10 - de manhã - Live baile das Estrelas da Casa do
Idoso Feliz
Com Os Coroas do Forró, Dj Dedé Som,
apresentações artísticas e etc.
1
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(Vídeo no Youtube, Face e Instagram).
03/10 - 9h - Visita ao Lar Renascer
15h - "Valorizando os Centenários de Imperatriz "
Divulgação nas mídias digitais (Facebook, Instagram e
WhattsApp).
04/10 - Momento de reflexão em templos e igrejas
Responsáveis: Pastoral da Pessoa Idosa e
Conselheira Evangélica.
17h - Momento Diário de Vida - todos os dias.
Vídeos de Histórias de Vida (Idosos que participam da
Casa do idoso, relatando suas experiências de
superação).
(Vídeo no Youtube, Face e Instagram).
Todos os anos é realizado o baile dos idosos e este
será transmitido via internet, com atrações musicais
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/122/202
00930.pdf
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MPT propõe ao MPMA atuação conjunta
contra a exploração sexual de crianças e
adolescentes
Em visita institucional realizada nesta segunda-feira,
28, a procuradora do Trabalho no Maranhão, Virginia
de Azevedo Neves, apresentou ao procurador- geral
de justiça, Eduardo Nicolau, e à corregedora- geral do
MPMA, Themis Pacheco, proposta de parceria
institucional para fortalecer o combate à exploração
sexual de crianças e adolescentes.

A ouvidora do MPMA, Maria Luiza Ribeiro Martins,
igualmente participou da reunião. (COM-MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/122/202
00930.pdf

A proposta prevê que as ações penais ajuizadas pelo
MPMA e as sentenças condenatórias proferidas nos
últimos dois anos sejam encaminhadas ao MPT para
possível ajuizamento de dano moral coletivo contra os
responsáveis.
O objetivo é ampliar a responsabilização mediante o
ajuizamento de ações civis públicas e reclamações na
Justiça do Trabalho, a partir de denúncias ou de
condenações criminais. Assim, podemos ampliar a
proteção ao público infanto-juvenil, coibir essa prática
e punir os criminosos.
Buscamos uma reparação às vítimas e à sociedade,
por meio de indenizações , afirmou Virginia Neves.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), a utilização, o recrutamento ou a oferta de
crianças para a prostituição, a produção de
pornografia ou atuações pornográficas, classificada
como exploração sexual comercial, é uma das piores
formas de trabalho infantil.
O respeito ao princípio da prioridade absoluta de
crianças é uma diretriz de nossa gestão. O Ministério
Público do Maranhão está aberto para colaborar
nesta parceria institucional a fim de ampliar a proteção
integral ao público infanto-juvenil, destacou Eduardo
Nicolau.
A opinião é compartilhada pelo promotor de justiça
da Infância e Juventude de São Luís, Márcio Thadeu
Silva Marques. A prevenção e erradicação do trabalho
infantil, especialmente em suas piores formas, deve
ser um esforço coletivo para uma sociedade mais justa
, ponderou Themis Pacheco anunciou que a
Corregedoria- Geral do MPMA vai analisar a proposta
apresentada pelo MPT e se manifestar sobre a
parceria institucional.
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Fake News - BASTIDORES
CORIOLANO FILHO

Denúncias caluniosas e fake news já estão sendo
vistas nas redes sociais contra candidatos a prefeito e
a vereador de Imperatriz. Ontem, divulgaram as
imagens de um cidadão criticando a qualidade do
asfalto de uma rua re-cém-pavimentada como se fosse
em Imperatriz, com a intenção de prejudicar o prefeito
e candidato à reeleição, Assis Ramos (DEM). Não é
fácil controlar as redes sociais, mas as autoridades
competentes precisam estar atentas para esse tipo de
crime nas eleições. Vale lembrar aos que se acham
acima da lei, que uma lei publicada em novembro do
ano passado prevê pena de até oito anos de prisão e
multa para quem fizer denúncia falsa com finalidade
eleitoral. Quem estiver ciente da inocência do acusado
e mesmo assim divulgar fake news (notícias falsas)
sobre ele, com fins eleitorais, também está sujeito a
essas penas, conforme estabelece a lei n°
13.834/2019. O crime de denunciação caluniosa com
finalidade eleitoral, é tipificado como a conduta de "dar
causa à instauração de investigação policial, de
processo judicial, de investigação administrativa, de
inquérito civil ou ação de improbidade
administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime
ou ato infracional de que o sabe inocente, com
finalidade eleitoral". O Ministério Público, tanto
Estadual como Federal, e Justiça Eleitoral estarão
atentos e certamente jogarão duro contra os que
afrontarem a lei.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/122/202
00930.pdf
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MPT propõe ao MPMA atuação conjunta
contra a exploração sexual de crianças e
adolescentes
P4c1
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/122/202
00930.pdf
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Asilos do Maranhão registram apenas duas
mortes de idosos, desde o início da pandemia
LUCIENE VIEIRA

Dados da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular (Sedhipop) revelam
que houve apenas duas mortes nas Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no Maranhão,
desde o início da pandemia.
De acordo com a coordenadora estadual de Promoção
da Política da Pessoa Idosa, Déborah Lopes Jatahy, o
estado tem 19 ILPIs.
Em São Luís, são sete. As informações foram
repassadas por Déborah durante uma reunião
promovida pelo Ministério Público do Maranhão,
ontem (29), no auditório da sede das Promotorias de
Justiça da Capital, no Calhau, como parte da
programação da Semana do Idoso.
A reunião teve como objetivo tratar do gerenciamento
de riscos do novo coronavírus, nas Instituições de
Longa Permanência para Idosos. "Uma das nossas
maiores preocupações é que essas instituições não se
transformem em depósitos de pessoas idosas.
É um lugar onde elas vão morar, onde elas vão residir,
e é preciso ter todo um cuidado em relação à
segurança dessas pessoas, em todos os sentidos.
Como é uma responsabilidade institucional, mesmo
que a ILPI não seja do poder público, mas ela tem
representatividade dentro da Sedhipop", declarou
coordenadora de Promoção da Política da Pessoa
Idosa.
Participaram da reunião o procurador-geral de Justiça,
Eduardo Nicolau, e os titulares da 1ª e da 2ª
Promotorias de Justiça de Defesa do Idoso de São
Luís, respectivamente, José Augusto Cutrim Gomes e
Eliane Azor.
Também foram convidados órgãos como o Corpo de
Bombeiros, Vigilância Sanitária e Defesa Civil, assim
como as direções das próprias Instituições de Longa
Permanência para Idosos, antigamente denominadas
de asilos.
Na pauta do encontro, foram discutidas ainda
questões sobre a fiscalização das ILPIs, com enfoque
na prevenção de riscos.

Teriam sido abordados ainda temas como a inscrição
das instituições junto ao Conselho Municipal de
Direitos da Pessoa Idosa e a própria regularidade de
funcionamento. Segundo o promotor de Justiça José
Augusto Cutrim Gomes, na reunião seria buscado o
entendimento entre todos os participantes a respeito
do cumprimento das normas previstas no Estatuto do
Idoso.
O membro do Ministério Público acrescentou que
também seria observada a parte estrutural dos
prédios, com o levantamento de informações sobre as
condições de acessibilidade e mobilidade; se, em caso
de incêndio, existem os pontos de fuga adequados e
como os profissionais dessas instituições estão
capacitados para lidar com os idosos abrigados.
ILPIs estão concentradas em apenas dez cidades
maranhenses
Augusto Cutrim também informou que o Maranhão tem
dez municípios com Instituições de Longa
Permanência para Idosos. "A maioria filantrópica.
Pública tem apenas duas: uma estadual, que é a mais
antiga, e outra que foi inaugurada este mês pela
Prefeitura de São Luís. Ainda temos três privadas,
todas localizadas na capital maranhense", informou o
promotor.
Das 19 ILPIs distribuídas em dez cidades, sete
instituições estão em São Luís. São elas: ILPI
Estadual Solar do Outono, IPLI Municipal Lar Calábria,
ILPI Asilo de Mendicidade, ILPI Casa São Vicente de
Paula, ILPI Casa Happy, ILPI Lar Bela Vista, ILPI Lar
Bela Vista, e ILPI Recanto Aconchego. São duas
instituições governamentais, duas filantrópicas e três
particulares. Cerca de 107 idosos estão abrigados
nestes locais.
Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), ILPIs são instituições governamentais ou
não-governamentais, de caráter residencial,
destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte
familiar, em condição de liberdade, dignidade e
cidadania.
Em artigo das pesquisadoras Ana Amélia Camarano e
Solange Kanso, publicado na Revista Brasileira de
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Estudos de População, em 2010, é esclarecido que a
denominação Instituição de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) foi sugerida pela Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia como forma de expressar com
mais fidelidade a ampliação das funções dessas
casas.
"O envelhecimento da população e o aumento da
sobrevivência de pessoas com redução da capacidade
física, cognitiva e mental estão requerendo que os
asilos deixem de fazer parte apenas da rede de
assistência social e integrem a rede de assistência à
saúde, ou seja, ofereçam algo mais que um abrigo",
explicaram as pesquisadoras.
(Luciene Vieira)
Site: https://cdndigitalmflip.sflip.com.br/temp_site/edicao2890f648b1437ef74f535212ce7787c3.pdf
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Impugnações - CAXIAS EM OFF
CAXIAS EM OFF

A propósito, qualquer candidato, partido, coligação ou
o Ministério Público poderá, dentro de cinco dias,
contados da publicação do edital referente ao pedido
de registro, impugnar o requerimento por meio de
petição fundamentada...
Site: https://cdndigitalmflip.sflip.com.br/temp_site/edicao2890f648b1437ef74f535212ce7787c3.pdf
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Asilos do Maranhão registram apenas duas
mortes de idosos, desde o início da pandemia
Dados da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular (Sedhipop) revelam
que houve apenas duas mortes nas Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no Maranhão
, desde o início da pandemia .
De acordo com a coordenadora estadual de Promoção
da Política da Pessoa Idosa, Déborah Lopes Jatahy, o
estado tem 19 ILPIs. Em São Luís, são sete. As
informações foram repassadas por Déborah durante
uma reunião promovida pelo Ministério Público do
Maranhão, ontem (29), no auditório da sede das
Promotorias de Justiça da Capital, no Calhau, como
parte da programação da Semana do Idoso.
A reunião teve como objetivo tratar do gerenciamento
de riscos do novo coronavírus, nas Instituições de
Longa Permanência para Idosos.
Participaram da reunião o procurador-geral de Justiça,
Eduardo Nicolau, e os titulares da 1ª e da 2ª
Promotorias de Justiça de Defesa do Idoso de São
Luís, respectivamente, José Augusto Cutrim Gomes e
Eliane Azor. Também foram convidados órgãos como
o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Defesa
Civil, assim como as direções das próprias Instituições
de Longa Permanência para Idosos, antigamente
denominadas de asilos.
Na pauta do encontro, foram discutidas ainda
questões sobre a fiscalização das ILPIs, com enfoque
na prevenção de riscos. Teriam sido abordados ainda
temas como a inscrição das instituições junto ao
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e a
própria regularidade de funcionamento.
Segundo o promotor de Justiça José Augusto Cutrim
Gomes, na reunião seria buscado o entendimento
entre todos os participantes a respeito do cumprimento
das normas previstas no Estatuto do Idoso.
O membro do Ministério Público acrescentou que
também seria observada a parte estrutural dos
prédios, com o levantamento de informações sobre as
condições de acessibilidade e mobilidade; se, em caso
de incêndio, existem os pontos de fuga adequados e
como os profissionais dessas instituições estão
capacitados para lidar com os idosos abrigados.

apenas dez cidades maranhenses
Augusto Cutrim também informou que o Maranhão tem
dez municípios com Instituições de Longa
Permanência para Idosos. "A maioria filantrópica.
Pública tem apenas duas: uma estadual, que é a mais
antiga, e outra que foi inaugurada este mês pela
Prefeitura de São Luís. Ainda temos três privadas,
todas localizadas na capital maranhense", informou o
promotor.
Das 19 ILPIs distribuídas em dez cidades, sete
instituições estão em São Luís. São elas: ILPI
Estadual Solar do Outono, IPLI Municipal Lar Calábria,
ILPI Asilo de Mendicidade, ILPI Casa São Vicente de
Paula, ILPI Casa Happy, ILPI Lar Bela Vista, ILPI Lar
Bela Vista, e ILPI Recanto Aconchego. São duas
instituições governamentais, duas filantrópicas e três
particulares. Cerca de 107 idosos estão abrigados
nestes locais.
Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), ILPIs são instituições governamentais ou
não-governamentais, de caráter residencial,
destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte
familiar, em condição de liberdade, dignidade e
cidadania.
Em artigo das pesquisadoras Ana Amélia Camarano e
Solange Kanso, publicado na Revista Brasileira de
Estudos de População, em 2010, é esclarecido que a
denominação Instituição de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) foi sugerida pela Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia como forma de expressar com
mais fidelidade a ampliação das funções dessas
casas.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2020/09/30/asilos-domaranhao-registram-apenas-duas-mortes-de-idososdesde-o-inicio-da-pandemia/

ILPIs estão concentradas em
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Reforma predial motiva suspensão do
expediente no Fórum de Loreto
O Fórum de Loreto vai suspender o expediente
forense presencial no período de 01 a 15 de outubro.
Conforme Portaria publicada pelo juiz titular Alexandre
Sabino Meira, o motivo é a realização da reforma
predial nas dependências do Fórum, que compreende
reparo das rachaduras nas paredes e teto, pintura e
procedimentos elétricos. Para suspender o expediente,
o magistrado cita, ainda, os transtornos ocasionados
com a reforma, que impedem o regular funcionamento
da prestação jurisdicional, haja vista que haverá a
entrada de trabalhadores e manuseio de matérias que
impedem o labor, com tintas, argamassa, bem como a
necessidade de preservar a saúde dos servidores
públicos, advogados, partes e demais pessoas que
transitam no recinto e a otimização do tempo gasto
com a reforma predial.
Diz a Portaria: "Suspender o expediente forense
presencial no Fórum da Comarca de Loreto no período
de 01 a 15 de outubro de 2020 (.) Ficam suspensos os
prazos processuais dos processos que tramitam em
meio físico por igual período (.) Os prazos que se
vencerem nesse período serão postergados para o
primeiro dia útil subsequente e o plantão judiciário
funcionará normalmente". A Portaria cita que os atos
processuais que eventualmente não puderem ser
praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta
impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por
qualquer dos envolvidos no ato, com a devida
justificativa, serão certificados pela serventia e
encaminhados para decisão fundamentada do
magistrado.
REMOTO
O documento destaca que ficam suspensos a visitação
pública e o atendimento presencial de partes,
advogados e interessados, que deverá ser realizado
remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis.
"Para fins de atendimento remoto serão utilizados email institucional e 'Whatsapp Business' do Fórum, que
seguem: e-mail: vara1_lor@tjma.jus.br, (99) 35440089 e (99) 98409-9508 (.) No período definido no
artigo 1 desta Portaria, fica garantida a apreciação das
seguintes matérias: pedidos de liminares em habeas
corpus e mandados de segurança em que figurar
como coator autoridade submetida à competência
jurisdicional do magistrado plantonista; comunicações
de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de
concessão de liberdade provisória, e exame de

representação da autoridade policial ou do
representante do Ministério Público, visando à
decretação de prisão preventiva ou temporária, desde
que o pedido seja manifestamente urgente e a medida
reputada necessária e não possa ser apreciada em dia
de expediente forense".
Serão apreciados, também: pedidos de busca e
apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que
objetivamente comprovada a urgência; medida
cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa
ser apreciada no horário normal de expediente ou de
caso em que da demora possa resultar risco de grave
prejuízo ou de difícil reparação; medidas urgentes,
cíveis ou criminais, da competência dos juizados
especiais a que se referem a Lei 9.099, de 26 de
setembro de 1995, limitadas às hipóteses acima
enumeradas; conhecimento de requerimento para a
realização de exame de corpo de delito em casos de
abuso de autoridade; conhecimento de casos de
apreensão e liberação de crianças e de adolescentes
recolhidos por agentes de autoridade e de outras
ocorrências envolvendo menores, desde que
comprovadas a urgência e a necessidade; exercício da
função correcional do serviço de plantão do registro
civil para assento de óbito e, por fim, cumprimento de
ordens expedidas pelo Tribunal de Justiça
expressamente determinadas para efetivação no
plantão.
No período de suspensão ficam mantidos o expediente
remoto dos processos virtuais, a distribuição de
processos judiciais e administrativos, com prioridade
aos procedimentos de urgência, a manutenção de
expedição e publicação de atos judiciais e
administrativos, observada a suspensão dos prazos
processuais dos processos físicos, e o atendimento
aos advogados, procuradores, defensores públicos,
membros do Ministério Público e da Polícia
Judiciária, de forma exclusivamente remota.
Site: https://omaranhense.com/reforma-predial-motivasuspensao-do-expediente-no-forum-de-loreto/
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