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MPMA e DPE debatem ações para acelerar
vacinação no estado
Oprocurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, se
reuniu na manhã desta segunda-feira, 7, com o
defensor público-geral do Estado, Alberto Bastos, e
com a promotora de justiça Glória Mafra
(coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do
Maranhão) para tratar do acompanhamento da
vacinação nos municípios maranhenses. O encontro
foi realizado na Procuradoria Geral de Justiça.

é preciso melhorar a cobertura.

O objetivo foi dar continuidade à discussão iniciada no
dia 28, em reunião realizada também na PGJ, que
debateu a aceleração do plano de imunização nos
municípios maranhenses e a alimentação correta dos
dados no sistema do Ministério da Saúde.

Judiciário Nova portaria assinada pelo presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo, suspende todas as atividades
presenciais do Poder Judiciário do Maranhão, no
período compreendido entre os dias 8 e 13 de junho
de 2021.

O motivo foi a existência de 600 mil doses entregues
aos 217 municípios do estado que ainda não
constavam no registro do Ministério da Saúde como
aplicadas.
Além disso, 37 cidades estavam com o índice de
vacinação abaixo da meta.
Naquela audiência, foi emitida Recomendação
conjunta para que os Municípios com a imunização
atrasada regularizassem a cobertura vacinal até o dia
11 de junho. Do contrário, as instituições envolvidas
vão tomar as medidas judiciais cabíveis.

"O que nós do Ministério Púbico e os colegas da
Defensoria queremos é unicamente proteger a vida do
maranhense. Se a cobertura vacinal não melhorar,
vamos tomar uma medida judicial.
Temos que garantir esta imunização", completou o
chefe do MPMA.

A Portaria-GP - 3972021 determina também que as
unidades administrativas e judiciárias funcionarão
remotamente, das 8h às 18h, sendo vedada a
realização de audiências e sessões presenciais,
mantidas as audiências e sessões virtuais.
A portaria suspende os efeitos da Portaria-GP 3192021, no período desta terça (8) até domingo, 13.
As sessões da câmaras do TJMA divulgaram as
pautas de suas sessões por videoconferência desta
semana. A 3ª Câmara Criminal julgou ontem 35
processos, entre físicos e eletrônicos (PJe).

Medidas Para melhorar a cobertura vacinal, a
promotora de justiça Glória Mafra informou no
encontro desta segunda-feira, 7, que vai se reunir
nesta terça-feira, 8, com técnicos da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem), da
Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Conselho
de Secretários Municipais de Saúde do Estado do
Maranhão (Cosems) para identificar a situação de
cada município: as causas do atraso na vacinação.
"Também vamos apurar e tentar entender as
diferenças dos dados do Localiza SUS e do portal da
SES. A ideia é propor soluções principalmente para os
municípios que estão com a vacinação abaixo da
meta", declarou Glória Mafra.
Na reunião, o procuradorgeral de justiça, Eduardo
Nicolau, ressaltou que após a Recomendação muitos
municípios aceleraram a vacinação, com a realização
de mutirões, inclusive nos fins de semana, mas ainda
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MP e SMTT discutem medidas para o
trânsito da capital
Em reunião, realizada ontem, o Ministério Público do
Maranhão, por meio da Promotoria de Justiça
Itinerante, discutiu com a Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT) demandas da
comunidade sobre o setor, como abrigos de ônibus,
sinalização e organização do tráfego de veículos nas
feiras nos bairros.
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MPMA e SMTT discutem demandas da
comunidade na área de trânsito e transporte
Em reunião realizada nessa segunda-feira (7), o
Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça Itinerante, discutiu com a
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT)
demandas da comunidade sobre o setor, como abrigos
de ônibus, sinalização e organização do tráfego de
veículos nas feiras nos bairros.
O promotor de justiça Vicente de Paulo Martins,
titular da Promotoria Itinerante, entregou ao secretário
Cláudio Ribeiro um ofício contendo reivindicações de
moradores de alguns bairros onde o órgão foi
instalado e que ficaram pendentes.
Também participaram da reunião o secretário-adjunto
da SMTT, Raimundo Cézar, e o superintendente de
Trânsito, Rodrigo Fonseca.
"Nós fizemos uma visita de cortesia para reforçar a
antiga parceria com a SMTT e também reforçamos
pendências de atendimentos anteriores em algumas
comunidades, bem como levamos sugestões para o
setor de trânsito e transportes de São Luís", relatou o
promotor de justiça.
Entre as propostas apresentadas, estão a necessidade
de implementação de mais abrigos de ônibus dentro
dos bairros e o disciplinamento do trânsito no entorno
de feiras e mercados (para facilitar o trânsito de
veículos e pedestres).
De forma pontual, foi sugerida a melhoria da
sinalização na entrada do Mercado da Liberdade para
evitar o congestionamento intenso do trânsito, bem
como no bairro do São Cristóvão.
A respeito dos abrigos, o secretário da SMTT adiantou
que já estão sendo feitos levantamentos para novas
implantações e para a manutenção dos já instalados.
Sobre as demais questões, ficou de analisar e
responder em outro momento.
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Atraso na vacinação preocupa MP e DPE do
Maranhão
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, se
reuniu na manhã desta segunda-feira, 7, com o
defensor público- geral do estado, Alberto Bastos, e
com a promotora de justiça Glória Mafra
(coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do
Maranhão) para tratar do acompanhamento da
vacinação nos municípios maranhenses.
O encontro foi realizado na Procuradoria Geral de
Justiça.
O objetivo foi dar continuidade à discussão iniciada no
dia 28, em reunião realizada também na PGJ, que
debateu a aceleração do plano de imunização nos
municípios maranhenses e a alimentação correta dos
dados no sistema do Ministério da Saúde.

é preciso melhorar a cobertura.
"O que nós do Ministério Púbico e os colegas da
Defensoria queremos é unicamente proteger a vida do
maranhense.
Se a cobertura vacinal não melhorar, vamos tomar
uma medida judicial. Temos que garantir esta
imunização", completou o chefe do MPMA.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/298/202
10608.pdf

O motivo foi a existência de 600 mil doses entregues
aos 217 municípios do estado que ainda não
constavam no registro do Ministério da Saúde como
aplicadas. Além disso, 37 cidades estavam com o
índice de vacinação abaixo da meta.
Naquela audiência, foi emitida Recomendação
conjunta para que os Municípios com a imunização
atrasada regularizassem a cobertura vacinal até o dia
11 de junho. Do contrário, as instituições envolvidas
vão tomar as medidas judiciais cabíveis.
MEDIDAS - Para melhorar a cobertura vacinal, a
promotora de justiça Glória Mafra informou no
encontro desta segunda-feira, 7, que vai se reunir
nesta terça-feira, 8, com técnicos da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem), da
Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Conselho
de Secretários Municipais de Saúde do Estado do
Maranhão (Cosems) para identificar a situação de
cada município: as causas do atraso na vacinação.
"Também vamos apurar e tentar entender as
diferenças dos dados do Localiza SUS e do portal da
SES. A ideia é propor soluções principalmente para os
municípios que estão com a vacinação abaixo da
meta", declarou Glória Mafra.
Na reunião, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, ressaltou que após a Recomendação muitos
municípios aceleraram a vacinação, com a realização
de mutirões, inclusive nos fins de semana, mas ainda
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Corresponsabilidade com a socioeducação
(2)
SORIMAR SABÓIA AMORIM

O Sistema Socioeducativo do Maranhão celebra mais
uma conquista para a sua implementação com a
edição do Decreto n° 36.751/2021, que instituiu a
Comissão Inter setorial de Implementação,
Acompanhamento e Avaliação do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE). Esse decreto
foi sancionado pelo governador Flávio Dino e
publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 21
de maio de 2021. Essa iniciativa atende às normativas
que regem o atendimento socioeducativo e marca
quinze anos da publicação do SINASE (2006),
caracterizado como um conjunto ordenado de
princípios, regras e critérios, de caráter jurídico,
político, pedagógico, financeiro e administrativo, que
envolve desde o processo de apuração de ato
infracional até a execução das medidas
socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os
sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como
todos os planos, políticas e programas específicos de
atendimento a adolescente em conflito com a lei.
(SINASE, pag.23).

socioeducativas é fundamental que os sistemas acima
referidos estejam implicados diretamente na garantia
dos direitos fundamentais a esses adolescentes, como
corresponsáveis pela sua promoção e com a sua
re(inserção) familiar e comunitária.
Desse modo, a Comissão Inter setorial de
Acompanhamento da Implementação do SINASE tem
abrangência no âmbito do executivo estadual do
Maranhão, cuja responsabilidade compreende a
execução das medidas restritivas e privativas de
liberdade, executadas pela Fundação da Criança e do
Adolescente (FUNAC) e a coordenação estadual das
medidas em meio aberto sob a responsabilidade da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
(SEDES).

O SINASE materializou uma política pública destinada
aos adolescentes em conflito com a lei, em
consonância com a Doutrina de Proteção Integral às
crianças e adolescentes brasileiras, efetivadas pela
Constituição Federal, Estatuto da Criança e do
Adolescente e normativas internacionais que o Brasil é
signatário, como a Convenção da ONU sobre os
Direitos da Criança, Regras Mínimas das Nações
Unidas para Administração da Justiça Juvenil - Regras
de Beijing - Regras Mínimas das Nações Unidas para
a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade.

A comissão Inter setorial é composta por um
representante da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP),
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
(SEDES), Secretaria de Estado da Educação
(SEDUC), Secretaria de Estado da Saúde (SES),
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP),
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEDEL),
Secretaria de Estado da Cultura (SECMA), Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CEDCA) e a FUNAC, a quem caberá a sua
coordenação, cuja reunião ocorrerá trimestralmente
ou, extraordinariamente, sempre que convocadas pela
FUNAC ou SE-DIHPOP. Poderão ser convidados a
participar das reuniões um representante do Tribunal
de Justiça (TJ), Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE), Ministério Público do Maranhão
(MPMA) e Conselhos Tutelares.

O SINASE é um micro sistema que faz parte do
Sistema de Garantia de Direitos (SGD), do qual fazem
parte as políticas sociais básicas na interface e
articulação com os demais sistemas educacional,
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Sistema
Único de Saúde (SUS), Sistema de Justiça e
Segurança Pública, dentre outros necessários a
atender às demandas dos adolescentes em processo
de desenvolvimento biopsicossocial, como vistas a sua
integralidade e a complexidade do atendimento,
considerando que a execução do atendimento é regido
pelo princípio da incompletude institucional. Isso
significa dizer que para a efetivação e garantia de
direitos aos adolescentes em cumprimento de medidas

Dentre os objetivos da comissão interse-torial, inclui-se
o acompanhamento e avaliação da execução do Plano
Estadual de Atendimento Socioeducativo, com
especial atenção às ações pertinentes aos órgãos que
o compõem; definir estratégias de implantação e
qualificação do SINASE no âmbito Estadual; estimular
a criação e o funcionamento de Comissões no âmbito
dos municípios, em especial naqueles que concentram
parcela significativa do atendimento socioeducativo.
Outro objetivo importante dessa comissão é a
articulação das instâncias necessárias ao
funcionamento do atendimento inicial integrado na
modalidade de núcleos de atendimento integrado ou
plantões interinstitucionais, conforme demanda de
5
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cada município, considerando que atualmente esse
atendimento existe somente em São Luís, com a
implantação do Centro Integrado de Justiça Juvenil
(CIJJUV) em 2017.Essa normativa funcionará como
um espaço de diálogo, integração e articulação
institucional das políticas públicas, para uma visão e
atuação transversal sobre a garantia das políticas
públicas e de direitos aos adolescentes em conflito
com a lei, no sentido de superarmos a visão isolada e
fragmentada, mas sobretudo integrar e ofertar as
ações referentes à educação, saúde, assistência
social, esporte, cultura e lazer, segurança pública,
dentre outras necessárias no processo de
cumprimento e pós medida, de forma a otimizar os
custos, evitando a superposição de ações e
desperdícios de recursos públicos, visando assim
atingir os resultados de promover e oportunizar aos
adolescentes novas trajetórias e projetos de vidas e
ressignificação do ato infracional. Esse novo
instrumento normativo contribuirá para continuarmos
avançando na consolidação da política de atendimento
socioeducativo no Estado.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.387.orig.pdf
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Reunião discute estratégias para acelerar
vacinação nos municípios
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, se
reuniu na manhã dessa segunda-feira (7) com o
defensor público-geral do estado, Alberto Bastos, e
com a promotora de justiça Glória Mafra
(coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Saúde do Ministério Público do
Maranhão), para tratar do acompanhamento da
vacinação nos municípios maranhenses.

é preciso melhorar a cobertura.
"O que nós do Ministério Púbico e os colegas da
Defensoria queremos é unicamente proteger a vida do
maranhense. Se a cobertura vacinal não melhorar,
vamos tomar uma medida judicial. Temos que garantir
esta imunização", completou o chefe do MPMA.

O encontro foi realizado na Procuradoria Geral de
Justiça.
O objetivo foi dar continuidade à discussão iniciada no
dia 28, em reunião realizada também na PGJ, que
debateu a aceleração do plano de imunização nos
municípios maranhenses e a alimentação correta dos
dados no sistema do Ministério da Saúde.
O motivo foi a existência de 600 mil doses entregues
aos 217 municípios do estado que ainda não
constavam no registro do Ministério da Saúde como
aplicadas. Além disso, 37 cidades estavam com o
índice de vacinação abaixo da meta.
Naquela audiência, foi emitida Recomendação
conjunta para que os Municípios com a imunização
atrasada regularizassem a cobertura vacinal até o dia
11 de junho. Do contrário, as instituições envolvidas
vão tomar as medidas judiciais cabíveis.
MEDIDAS Para melhorar a cobertura vacinal, a
promotora de justiça Glória Mafra informou, no
encontro dessa segunda-feira (7), que vai se reunir
nesta terça (8) com técnicos da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem), da
Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Conselho
de Secretários Municipais de Saúde do Estado do
Maranhão (Cosems), para identificar a situação de
cada município: as causas do atraso na vacinação.
"Também vamos apurar e tentar entender as
diferenças dos dados do Localiza SUS e do portal da
SES. A ideia é propor soluções principalmente para os
municípios que estão com a vacinação abaixo da
meta", declarou Glória Mafra.
Na reunião, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, ressaltou que após a Recomendação muitos
municípios aceleraram a vacinação, com a realização
de mutirões, inclusive nos fins de semana, mas ainda
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Em Matões do Norte, MP-MA emite
Recomendações sobre convocação de
aprovados em concurso público
Em audiência realizada na última sexta-feira (4), o
Ministério Público do Maranhão emitiu à Prefeitura
de Matões do Norte Recomendações acerca do
processo de convocação de professores, médicos e
assistentes sociais aprovados em concurso público do
município, bem como de 16 candidatos excedentes.
Durante a audiência, em que estiveram presentes o
prefeito de Matões do Norte, Solimar Alves de Oliveira,
e demais funcionários da administração municipal, foi
lembrado que o processo de nomeação para o cargo
de professor já transitou em julgado, não havendo
mais impedimentos para as nomeações.
Sobre a convocação de docentes, também foi
lembrada a Recomendação emitida pelo MP-MA em
13 de maio. No documento, foi solicitado à prefeitura
que não realize contratações para o cargo de
professor, enquanto todos os aprovados no último
concurso não forem nomeados. A Recomendação foi
expedida após informações de que a Câmara
Municipal de Matões do Norte editou uma lei prevendo
a criação de 160 vagas para professores, o dobro do
número de aprovados no concurso.
Nomeações
Na Recomendação, proposta na última semana pelo
promotor de Justiça Márcio Antônio Alves, foi pedido
que as convocações sejam realizadas até o dia 15 de
junho, por meio de editais que cumpram o princípio da
publicidade. Além do Diário Oficial do município, os
editais de convocação também deverão ser publicados
na página inicial do "site" da prefeitura. As
comprovações deverão ser enviadas para o "e-mail"
da Promotoria de Justiça até o dia 16 de junho.
O não cumprimento poderá levar à responsabilização
por improbidade administrativa.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/06/em-matoesdo-norte-mp-ma-emite.html
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MP-MA e SMTT discutem demandas da
comunidade na área de trânsito e transporte
Em reunião realizada nessa segunda-feira (7), o
Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça Itinerante, discutiu com a
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT)
demandas da comunidade sobre o setor, como abrigos
de ônibus, sinalização e organização do tráfego de
veículos nas feiras nos bairros.
O promotor de Justiça Vicente de Paulo Martins,
titular da Promotoria Itinerante, entregou ao secretário
Cláudio Ribeiro um ofício contendo reivindicações de
moradores de alguns bairros onde o órgão foi
instalado e que ficaram pendentes.
Também participaram da reunião o secretário-adjunto
da SMTT, Raimundo Cézar, e o Superintendente de
Trânsito, Rodrigo Fonseca.
"Nós fizemos uma visita de cortesia para reforçar a
antiga parceria com a SMTT e também reforçamos
pendências de atendimentos anteriores em algumas
comunidades, bem como levamos sugestões para o
setor de trânsito e transportes de São Luís", relatou o
promotor de Justiça.
Entre as propostas apresentadas, estão a necessidade
de implementação de mais abrigos de ônibus dentro
dos bairros e o disciplinamento do trânsito no entorno
de feiras e mercados (para facilitar o trânsito de
veículos e pedestres).
De forma pontual, foi sugerida a melhoria da
sinalização na entrada do Mercado da Liberdade para
evitar o congestionamento intenso do trânsito, bem
como no Bairro do São Cristóvão.
A respeito dos abrigos, o secretário da SMTT adiantou
que já estão sendo feitos levantamentos para novas
instalações e para a manutenção dos já instalados.
Sobre as demais questões, ficou de analisar e
responder em outro momento.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/06/mp-ma-esmtt-discutem-demandas-da.html
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Prefeito de Matões do Norte tem até 15 de
junho para convocar aprovados em concurso
público
Alpanir Mesquita

Pinterest

Em audiência realizada na última sexta-feira, 4, o
Ministério Público do Maranhão emitiu à Prefeitura
de Matões do Norte, Recomendações acerca do
processo de convocação de professores, médicos e
assistentes sociais aprovados em concurso público do
município, bem como de 16 candidatos excedentes.

Marcadores: Concurso , Improbidade Administrativa
, Matões do Norte , Ministério Público

Durante a audiência, em que estiveram presentes o
prefeito de Matões do Norte, Solimar Alves de Oliveira,
e demais funcionários da administração municipal, foi
lembrado que o processo de nomeação para o cargo
de professor já transitou em julgado, não havendo
mais impedimentos para as nomeações.

PRF apreende 52 veículos e aplica 166 multas em
Vargem Grande, Itapecuru-Mirim e Chapadinha

Sobre a convocação de docentes, também foi
lembrada a Recomendação emitida pelo MPMA em 13
de maio. No documento, foi solicitado à Prefeitura que
não realize contratações para o cargo de professor,
enquanto todos os aprovados no último concurso não
forem nomeados. A Recomendação foi expedida após
denúncias de que a Câmara Municipal de Matões do
Norte editou uma lei prevendo a criação de 160 vagas
para professores, o dobro do número de aprovados no
concurso.
NOMEAÇÕES
Na Recomendação, proposta na última semana pelo
promotor de justiça Márcio Antônio Alves, foi pedido
que as convocações sejam realizadas até o dia 15 de
junho, por meio de editais que cumpram o princípio da
publicidade. Além do Diário Oficial do município, os
editais de convocação também deverão ser publicados
na página inicial do site da Prefeitura. As
comprovações deverão ser enviadas para o e-mail da
Promotoria de Justiça até o dia 16 de junho. O não
cumprimento poderá levar à responsabilização por
improbidade administrativa.
Redação: CCOM-MPMA.
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Vargem-grandense é selecionado para compor quadro
de árbitros profissionais da CBF
Policiais militares de Coroatá são presos por
integrarem milícia privada no Piauí
Homem recorre ao suicídio no Condomínio Grand Park
em São Luís
Durante operação em Vargem Grande, PRF apreende
motocicleta roubada em Chapadinha no ano de 2016
Vargem Grande: Homem tenta furtar roupas em feira e
se dá mal
Delegado de Vargem Grande dá mais detalhes sobre
as investigações do assassinato do jovem Luís
Fabiano
Empresário sofre tentativa de homicídio e vigia é
executado a tiros em Coroatá
Ana do Boi lança projeto de livro de sua biografia em
Vargem Grande
Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, é a estrela
da Clínica UniMatos, do Dr. Junior Matos
Militar flagra esposa com amante e mata os dois em
São Luís

Postado por Alpanir Mesquita às

Sociedade doente! Homens e mulheres comemoraram
assassinato de garota em São Luís

Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o

Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
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Direito Larissa Costa
Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís
Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde
Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão
Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado
Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas
Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial
Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis
Tema Simples. Tecnologia do Blogger .
Site:
https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/06/prefeitode-matoes-do-norte-tem-ate-15.html
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Junho Roxo: Programação marca o combate
à violência contra idosos no Município
williamarinho

Lima (Casa do Idoso Feliz);

EVENTO

10h - Abertura da Semana Municipal de Combate à
Violência Contra a Pessoa

por Sara Batalha
No próximo dia 15 celebra-se o Dia Mundial da
Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa,
a data foi reconhecida pela Assembleia Geral das
Nações Unidas em 2011. Em Imperatriz, a
programação transcorre de 08 a 15 de junho com
atividades em plataformas digitais, organizada pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
Sedes, por meio da Casa do Idoso Feliz. Essa
adequação segue as orientações dos órgãos de
saúde, para prevenir a proliferação da Covid-19.

Idosa - Janaina Ramos (Secretaria
Desenvolvimento Social) - vídeo

de

transmissão;
15h - Politicas Públicas em defesa da pessoa idosa
em Imperatriz - Conceição
Formiga (Presidente do Conselho do Idoso) - vídeo
transmissão.
Transmissões de vídeos nos canais:

A data é momento de destacar a importância do
enfrentamento dos abusos contra a pessoa idosa.
Para combater e buscar conscientizar a população, o
evento conta com a parceira do Ministério Público,
OAB Maranhão, Unisulma e Conselho Municipal de
Proteção ao Idoso.

@prefeituradeimperatriz/instagram
@casadoidoso100itz/Facebook
@casadoidosofeliz2021/Instagram

A Lei 1.719/2018 foi aprovada e sancionada pelo
prefeito Assis Ramos em abril daquele ano, ela institui
a Semana Municipal de Enfrentamento à Violência
contra a Pessoa Idosa e outras providências. Para a
secretária de Desenvolvimento Social, Janaína
Ramos, "a promulgação dessa lei demonstra o quanto
a cidade progrediu na luta contra esse tipo cruel de
violência, que afeta nossos idosos todos os dias",
ressaltou.

Dia 09/06

A coordenadora da Casa, Alesandra Nobre, explica
que o objetivo do evento é resgatar a cultura de
proteção aos idosos. "A violência contra os idosos
acontece, é real e ela é muito cruel, porque muitas
vezes é silenciosa. Na maioria dos casos é cometida
por pessoas próximas. Queremos que a
conscientização chegue a todos os lugares, que as
pessoas saibam reconhecer e assim possam
denunciar", explicou.

Palestrante: Equipe CAPS, Saúde Mental de
Imperatriz.

Programação Completa

@casadoidoso100itz/Facebook

Dia 08/06

@casadoidosofeliz2021/Instagram

8h - Apresentação da Semana do Combate à Violência
Contra a Pessoa Idosa - Alesandra Nobre e Evaldo

Dia 10/06

10h - Dados estatísticos da violência ao idoso em
Imperatriz.
Assistente Social do CREAS.
15h - Os impactos emocionais na vida dos idosos em
isolamento social.

16h - Palestra com o tema: Alegria de Envelhecer com
Sabedoria ou Vivacidade. Palestrante: Fátima Avelino.
Transmissões de vídeos nos canais:
@prefeituradeimperatriz/instagram
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10h - A violência aos idosos no controle da Pandemia.
Transmissões de vídeos nos canais:
Palestrante: OAB MARANHÃO/Subseção Imperatriz.
@prefeituradeimperatriz/instagram
15h - Tipologia da violência e suas consequências.
@casadoidoso100itz/Facebook
Palestrante: Dra. Regina Celia Nobre Lopes
(Advogada/ Procuradora do

@casadoidosofeliz2021/Instagram

Conselho da Criança e da Pessoa com Deficiência).

Dia 14/06

Transmissões de vídeos nos canais:

10h - Isolamento social do idoso: consequência das
varias formas visíveis e invisíveis da violência contra a
pessoa idosa - Dra. Maria do Socorro Lima
(pedagoga/advogada parceira da Casa do Idoso Feliz);

@prefeituradeimperatriz/instagram
@casadoidoso100itz/Facebook
@casadoidosofeliz2021/Instagram

15h - Cuidado e proteção aos idosos na Prefeitura de
Imperatriz - Dorielton Xavier (coordenador da proteção
básica da SEDES).

Dia 11/06
Transmissões de vídeos nos canais:
8h - Reflexão Igreja Adventista do Sétimo Dia - Pr.
Assis Alencar. Reflexão: Amor e Cuidado com a
Pessoa Idosa.

@prefeituradeimperatriz/instagram
@casadoidoso100itz/Facebook

TALK SHOW
@casadoidosofeliz2021/Instagram
Academia Imperatrizense de Letras
Dia 15/06
Participação: Evaldo Lima, Edna Ventura, Conceição
Formiga, Cia de Artes Casa do Idoso Feliz.
10h Apresentação: "O Silêncio que Consente" vídeo
transmissão

10h - Isolamento não é negligencia: cuide do seu idoso
- Dr. Aleniton Santos (Promotor de justiça);

Transmissões de vídeos nos canais:

19h - Webnário Unisulma - Politicas Públicas para
pessoas idosas e o olhar interventivo da rede
Socioassistencial - com a presença de Charlanny
Caetano (Assistente Social/ Professora e
coordenadora do curso de Bacharelado em Serviço
Social da UNISULMA), Conceição Formiga (presidente
do conselho do idoso), Dr. Fairlando Aires Azevedo
(Delegado de policia - DPCA).

@prefeituradeimperatriz/instagram

Transmissões de vídeos nos canais:

@casadoidoso100itz/Facebook

@prefeituradeimperatriz/instagram

@casadoidosofeliz2021/Instagram

@casadoidoso100itz/Facebook

Dias 12 e 13/06

@casadoidosofeliz2021/Instagram

Momento de reflexão - É preciso cuidar de quem
sempre cuidou da gente - Pastor Josiano Galvão
(superintendente da Defesa Civil);

williamarinho Nenhum comentário

9h - Reflexão nas Igrejas sobre Cuidado e Proteção
ao Idoso - Dom Vilson Basso, bispo da Diocese de
Imperatriz, tema: A importância de Cuidar de Quem
Sempre Cuidou da Gente.

Assinar: Postar comentários

15h - Live - Amor SIM, violência Não.
Aulão de ginastica - prof. Jairo Casimiro (Educador
Físico).

Postagem mais recente Postagem mais antiga

(
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Atom

Há um mês

)

Blog do Zeca Soares

PLEBISCITO JA

Blog do Rui Porão

PREFEITO LÉO CUNHA REUNIU-SE COM O
SECRETÁRIO DA SICED.

Willian Cândido Barbosa

Na manhã dessa segunda-feira (24), o prefeito Léo
Cunha na companhia do Deputado Estadual Antônio
Pereira (DEM) e do presidente da câmara ...
Claudia batista quer contratação de mulheres vitimas
de violencia domestica

Jornalista da Cidade de Imperatriz, trabalhou em
diversos jornais e editoriais da região, expert em
Marketing Político com mais de 10 anos de
experiência.
Nome
E-mail *

Como autora da Lei de Incentivo à Contratação de
Mulheres Vítimas de Violência Doméstica,a
vereadora Claudia Batista realizou no Calçadão d...
Hildo Rocha defende projeto que impulsiona a
economia e gera empregos
O deputado Hildo Rocha trabalhou em defesa da
aprovação da proposta que torna permanente o
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e...
Com 60 mulheres atendidas em abril, CRAM é entrada
para acolhimento à mulher

Mensagem *
Ela foi uma das contempladas pelo Fundo Municipal
de Incentivo à Cultura, advindo de verba federal da Lei
de Emergência Cultural Aldir Bla...
© WILLIAN MARINHO - Jornalismo e Variedades 2020
. Powered by imSecSecurity . Quer o seu blog?
Site: http://www.willian.net.br/2021/06/junho-roxoprogramacao-marca-o-combate.html

ENFRENTAMENTO Além da proteção, a equipe
técnica do Centro busca entender as situações
socioeconômica, jurídica e psicológica da mulher as...
Município inicia regularização de áreas institucionais
no Teotônio Vilela
HABITAÇÃO Trabalho realizado pela Serf deve
garantir investimentos nas áreas que serão de
propriedade da Prefeitura por Regilson Borges Reg...
Carloto Júnior
Papo Esportivo - Segunda-feira (07/06/2021)
Há 19 horas
BLOG NOTíCIA DA FOTO
Eliziane amplia espaço na CPI e ganha força ao
criticar comando do Exército por poupar Pazuello
Há 3 dias
Notícias Lobanense
How To Run A Script Hack In Roblox
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