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em homenagem às mu-
lheres advogadas pelo 

-
lher comemorado em 8 

profissionais maranhen-
ses participaram de um 

-
-

gadora e corregedora 

-
docrinologista Honorina 
Lopes, da presidente da 

-

o papel da mulher na so-
ciedade atual.

-

Defesa do Consumidor 
Maranhense uma inicia-
tiva da Comissão do Di-
reito do Consumidor da 
Seccional Maranhense 
em parceria com o Mo-
vimento de Defesa do 
Consumidor do Mara-
nhão. Para uma platéia 

Ordem, os palestrantes 
abordaram temáticas di-

-
néis montados na pro-

Merece ainda des-
-

-

2936/2013, de autoria 
-

les da Costa, titular do 

e Criminal e diretor do 

prerrogativa do advo-
-

-
cedimento de Controle 
Administrativo (PCA), 

tal medida.
Vale acompanhar os 

-
dos pela Caixa de As-

Maranhense (CAA/MA) 
com a oferta de novo 

seus associados e limpe-

para os advogados ma-
ranhenses.

Uma boa leitura a to-

TRÂMITES
Comissão de Advocacia 

especial de boas-vindas

 

primeira reunião. Comandado pelo presidente da Comissão, o ad-

-
-

por parte dos municípios maranhenses. Outro tema debatido 

federativo. 

-

-
-
-

dia 22/04, os compromissandos conhecerão a estrutura física do 

-

-
balho do Maranhão desde a juventude, iniciando suas atividades 
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-
dade maranhense e especial-
mente a região de São Luís vem 
convivendo com uma explosão 

as 10 cidades mais violentas do 

de homicídios cresceu expo-
nencialmente. O Maranhão se 

-
-

sivas carnificinas ocorridas nos 
presídios e assistimos o apareci-
mento de casos repetidos de lin-

exacerba e nos deparamos com 

sumárias.
Estarrecidos ouvimos a mais 

alta dignitária do Estado mini-

sofre esses efeitos e ainda afir-

dinheiro com bandidos e o me-
lhor seria investir em estradas, 
escolas e hospitais.

A miopia dos governantes 
sobre o tema não é novidade. 

-

-

-
manos apenas servem à defesa 

pensamento da maioria do povo 

dos programas policiais, sempre 
-

correm sangue” todos os dias em 
rádios, jornais e TVs. 

É preciso, antes de mais nada, 
-
-

plos de grupos de extermínio, 

-
-

cianos, além de desvirtuar as fi-
nalidades do Estado e subverter 

perdendo a batalha contra vio-

-
didos e jogar a chave da prisão 
fora”, deixa-los apodrecer nas 

-
casso.

É então necessário pensar 
-

sociedade segura depende da 

Depende de um reconhecimen-

dignidade e respeito a direitos 
fundamentais, ninguém pode 

-
sente na vida dos cidadãos não 

-

-

-

-

expressão esportiva e artista da 
juventude. 

-
cia e criminalidade na sua base. 

perdendo a juventude para as 

Estado não chega à maioria do 

-

colombiana, por exemplo. Um 

-
das, tendo amplas áreas do seu 

-
fico, conseguiu construir uma 
nova ordem. Para isso, para mui-

fundamentais, não se nega, ge-
rou-se um problema de promo-

-

direitos humanos não merecem 

e linchamentos, a sociedade bra-

as tristes estatísticas e continu-

para o crime e para as drogas. 

andam de mãos dadas na cons-

A PALAVRA DO(A) ADVOGADO(A)

Segurança Pública e Direitos Humanos
Por: Mário de Andrade Macieira
Presidente da OAB/MA
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Após procedimento da OAB/MA, 
CNJ suspende portaria de juiz de Timon/MA

OAB/MA promove I Encontro em Defesa do 
Consumidor Maranhense
A -

são de Defesa do Direito do 
Consumidor, em parceria com 

o Movimento de Defesa do Con-
sumidor do Maranhão (MDCMA) 

Defesa do Consumidor Maranhen-

da Seccional Maranhense e, além de 
profissionais da advocacia, reuniu 
universitários de Direito e demais 
pessoas interessados na temática.

-
tro painéis. O primeiro abordou o 

-
dor e teve como palestrante o vice-
-presidente da Comissão de Direito 

-
-

cada um como garantidor dos direi-
-

-

O segundo painel da noite tra-
tou sobre o crédito ao consumidor e 
o superendividamento tendo como 
expositor o advogado e secretário 
da Comissão de Defesa do Consu-
midor, Leandro Assen. De forma 

do superendividamento do consu-
-

tudes irresponsáveis do fornecedor 
e uma sucessão de abuso praticada. 

-

-
são de Defesa do Consumidor da 

-

sobre Comércio Eletrônico: uma 
análise acerca dos Projetos de Leis 

-
-

direito do consumidor.
O encontro foi encerrado com 

para o consumo. O primeiro a expor 
sobre o tema foi o advogado Duarte 

-

-

ter esclarecimento sobre os seus 

somos levados ao consumo”, disse, 

-
reito do consumidor foram levadas 

de São Luís ao longo dessa semana.
-

tor do consumidor, Carlos Augusto 
Oliveira, debater sobre o tema. Para 

-
to, por parte dos consumidores, de 

do membro do MP maranhense, 

ao encontro, o secretário municipal 
-

tacou o empenho da prefeitura de 
São Luís em construir uma nova re-

educativas na rede de ensino da ca-
pital maranhense.

ATENDIMENTO
Para o presidente de Comissão 

MA, Hugo Passos, o encontro teve 
um saldo bastante positivo por ter 

-
xão sobre a defesa do consumidor 
maranhense tão vulnerável diante 
dos apelos da sociedade de consu-

evento um grupo de advogados vo-

-
bre seus direitos.

Quem não procurou esse servi-
-

analisado pelos membros da comis-
são de Defesa do Consumidor para 
posterior encaminhamento”, expli-
cou Hugo Passos.

O Conselho Seccional da 
-

dimento de Controle 
Administrativo (PCA) junto ao 

-

-
rum da Comarca de Timon/MA. 

-

envolvidas no processo perma-
necessem na sala.

Portaria desrespeita uma das 

prerrogativas mais básica dos 
advogados no exercício de seu 

-
vogado exercer, com liberdade, 

nacional, podendo ingressar li-
-

revés do disposto pelo artigo 133 

-

sendo inviolável por seus atos e 

profissão, nos limites da lei.”

-

liminarmente, por deferir a caute-
-

nhense e determinou a imediata 
suspensão da eficácia da Portaria.

-
-

dotar o advogado de instrumen-
tos para permitir a efetiva concre-

-
nal de garantia da ampla defesa, 
imprescindível fundamento de 

democrática”.
-

e presidente da Comissão de Res-
ponsabilidade Social da Advoca-

apenas dos advogados de Timon, 

desrespeitar ou violar nossas 
prerrogativas profissionais, pois, 

Advocacia e a Ordem dos Advo-

-
gados, magistrados e membros 

e respeito recíproco.”
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Inscreva-se: www.conferencia.oab.org.br

20 a 23
OUTUBRO

RIOCENTRO

Estão abertas as inscrições para a XXII Conferência Nacional dos 
Advogados, o maior evento jurídico da América Latina. Advogados, 

estudantes de Direito e profissionais interessados podem se 

inscrever no site www.conferencia.oab.org.br. 
O site da XXII Conferência Nacional dos Advogados traz todas as 

informações sobre o evento, que deve reunir até 35 mil pessoas. 

Com o tema Constituição Democrática e Efetivação de Direitos, 

a Conferência terá uma programação variada, com 172 palestrantes 

nacionais e internacionais em 40 painéis, quatro debates, duas 

conferências magnas e bate-papos culturais.
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OAB/MA faz homenagem às mulheres  
com Happy Hour, palestras e sorteio de brindes 

A -
-

homenagem às advogadas 
-

cional da Mulher. O evento 
contou com um bate-papo 
comandado pelas conselhei-
ras seccionais, representadas 

-

presentes em nome da sec-

desembargadora e coorege-

-
crinologista, Honorina Lopes, 

Comercial do Maranhão, Lu-

A primeira a falar foi a 
-

para apresentar dados sobre 

e conclamar as advogadas, 
de um modo específico, e a 
sociedade em geral, a con-

direitos das mulheres previs-
tos na Lei Maria da Penha de 

-
-

cial do Maranhão (ACM), a 

primeira mulher a presidir 
a entidade empresarial ma-

ativa das mulheres em suas 
entidades de classe como 
forma de contribuir para o 
seu fortalecimento. 

A terceira a participar do 
bate-papo com as partici-

falou do papel da mulher na 
-

das mulheres em prol do seu 
fortalecimento e também a 

aprimoramento e capacita-

é igual ao sucesso”, ressaltou. 

dia a dia da mulher na advoca-
cia e o seu papel para a promo-

uso da palavra foi a médica 

hormônios”. De forma didática 
-

idade. Destacou a necessidade 
de cuidados permanentes com 

-
tos do tempo, notadamente 
com a chegada da menopausa. 

A advogada Susan Lucena 

historicamente enfrentado 
batalhas por direitos iguais. A 

-

lutado lado a lado com as mu-

nossa luta como também dan-

importantes como o empode-
ramento da mulher”, pontuou. 

-
-

-
da”, resumiu. 

Quem também parabeni-

pelo evento foi a advogada 

-

Em especial pela oportunidade 
de encontrar colegas e ouvir 
palestras de pessoas notáveis 
da nossa sociedade”, ressaltou. 

-
ram perguntas e participaram 
de um sorteio de brindes do-
ados pela Clínica Hosana Reis, 

-
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OAB/MA faz homenagem às mulheres  
com Happy Hour, palestras e sorteio de brindes 
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Subseção da OAB de Açailândia realiza 
programação especial para homenagear 
advogadas por Dia da Mulher

Subseção da OAB de Imperatriz faz programação 
em parceria com o Ministério Público para 
homenagear advogadas

Um café da manhã 
marcou a programa-

-

-

o presidente da unidade, 
Erno Sorvos, conclamou as 
advogadas a participar de 

feminino, como campanhas 

das mulheres e contra a vio-

Erno Sorvos saudou as 
homenageadas lembran-

de as mulheres apesar de 
representar mais de 50% da 

-
par um percentual também 

trabalho, enfrenta uma jor-
nada de trabalho bem supe-

-

brasileira, sem falar da mãe, 
da esposa, da companheira 

-
sa”, destacou.

Sorvos também falou so-

mulheres advogadas inscrito 

-

a mulher advogada pode 
dar é enorme e, será sempre 
bem vinda. Estou a disposi-

idéia ou projeto de interesse 

O da Mulher tam-
bém foi comemo-

Ordem dos Advogados do 

-
são da Mulher Advogada 
em parceria com o Minis-

para celebrar a data.
O evento transcorreu 

durante a noite do dia 07 

-
-

cial foi exibido o filme Terra 
-

-

dirigir o drama A Encanta-

um ambiente estritamente 
-

ra mostra compreender como 
poucos.
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Entrevista com o presidente da CAA-MA, 
Gerson Nascimento

O Fórum – Houve um rea-
juste no valor da taxa de 
adesão à Carteira de Asso-
ciado da CAA/MA?
Gerson Nascimento 
da seguinte forma: a Caixa 

-
te, cobrava R$ 40,00 por uma 

-
bra, em geral, de R$ 200,00 a 

-
do o tratamento de canal, 

-

sai por menos de R$ 600,00. 

as consultas, exames e outros 
procedimentos médicos to-
talmente gratuitos e majo-
ramos o valor da Carteira de 
Associado de R$ 12,00, para 

valor corresponde ao período 
-

so, essa nova taxa é propor-

aderir à carteira em junho, ele 
vai pagar o valor correspon-
dente aos meses de junho, 
julho, agosto, setembro, ou-

ano seguinte, ou seja, vai pa-

acesso a todos os nossos ser-

gratuita.

O Fórum – Esse procedi-
mento foi adotado por ou-
tras Caixas de Assistência 
dos Advogados?
Gerson Nascimento
CAA’s dos outros estados, 
além de ser cobrada uma taxa 

para consultas médicas, o ad-
-

gar pela emissão da carteira. 

estive recentemente, o ad-
vogado paga uma anuidade 

a CAA/CE, e lá já são mais de 
20 mil advogados inscritos. A 
CAA/MA é pioneira em não 

-
dicos. Temos gastos como 

-
-

gratuitos para os advogados. 
Antes, além de cobrar a taxa 
de R$ 12,00 do associado, 
também era cobrado o mes-
mo valor por cada dependen-

cada associado tem mais de 
dois dependentes. Atualmen-

-
rante o ano inteiro, estando 
os seus dependentes isentos 
dessa taxa. Se analisarmos a 

ou aumento real da anuidade 
da nossa carteira. O advoga-
do ganhou com a gratuidade 

de pagamento de taxas por 
cada um de seus dependentes.

O Fórum – Quais os serviços 
médicos disponíveis para 
os advogados (as) associa-
dos (as) da CAA/MA?
Gerson Nascimento -
dimentos médicos nas áreas 
de ginecologia e pediatria. 
Além de dois fisioterapeutas 

-
cemos procedimentos como 

drenagem linfática, preventi-

de canal e outros. Em nossa 
sede, o associado ainda conta 

-

relaxante.

O Fórum – Além desses 
atendimentos médicos, 
quais outros benefícios a 
Carteira de Associado da 
CAA/MA possibilita ao ad-
vogado (a).
Gerson Nascimento -
sa carteira proporciona um 
atendimento especial em 
mais de 400 estabelecimen-
tos conveniados. São con-

-

estética, universidades, cur-
sos de idiomas, escolas, pos-
tos de combustíveis, lojas de  
shoppings de São Luís e pro-

etc. Além disso, teremos uma 

-
-

do cadastrado na CAA/MA, 
ao viajar para outro estado, 
poderá desfrutar dos descon-

CAA’s. A missão da CAA é fa-
cilitar a vida do advogado, já 
tão corrida e árdua.

O Fórum – E os advogados 
do interior do Estado?
Gerson Nascimento

CAA/MA, todos os benefícios 

-

-
-

des do interior do Maranhão 

trabalhando para implantar, 
se possível ainda este ano, 

-

determinados a continuar 
trabalhando pela melhoria 

O Fórum – E o Clube do Ad-
vogado?
Gerson Nascimento
obras continuam em anda-

campo de futebol no final de 
2013 e este ano, o Campeo-

-

300 advogados. Agora mes-

MA, estamos nos preparando 
para participar da Copa dos 

acontecerá entre os dias 01 e 
04 de maio do corrente ano 

-
tamos trabalhando com todo 
o empenho para a conclusão 

parcos recursos, vamos con-
tinuar batalhando para con-
cluir o nosso clube até o final 
deste ano.

A entrevista desta edição do Jornal O Fórum é com o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados 
do Maranhão, o advogado Gerson Nascimento, que fala sobre a nova taxa de adesão à Carteira de 

Associado da CAA/MA, braço social da OAB/MA, a decisão da Diretoria da entidade em prestar serviços e 
procedimentos médicos de forma totalmente gratuita aos advogados e advogadas e seus dependentes 

diretos, e do aumento no número de empresas e profissionais liberais que mantêm convênio com a CAA e 
oferecem descontos especiais a todos os profissionais de Direito do Estado.
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CONVÊNIOS
ACOMPANHE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA CAA

ASSISTHEC- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES 
LTDA.
Descontos de 30% nos serviços de manutenção e 8% na compra 
de equipamentos, acessórios e suprimentos.
End.: Av. Tácito Caldas, 176 - Centro
Cidade/UF: AÇAILÂNDIA/MA
Fone: (99) 8157-6299
End.: angelomicrothec@hotmail.com

 
ÁVILA SAPATOS, BOLSAS E COMPLEMENTOS

Venda direta de sapatos, bolsas e acessórios com 10% de 
desconto à vista (em espécie) ou 7% no débito ou parcelamento 

em 3 x sem jurosnos cartões VISA e MASTERCARD (não aceita 
pagamento em cheque).

End.: Av. do Vale, lote 09, quadra 23 - Ed. Carrara, loja 01 (térreo) - 
Renascença II (ao lado do Bob’s)

Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: (98) 3268-8741

VELEIROS MAR HOTEL
End.: Av. dos Holandeses, s/n, quadra 14, Lote 1 e 2 – Ponta D’areia. 

São Luis
Cidade/UF: São Luís/MA

Fone: (98) 2109 3000

MILHAS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
Assessoria esportiva de treinamento de corrida, caminhada e 

funcional na praia de São Marcos. Desconto de 15%.
End.: Rua Vênus, 216 - Recanto dos Vinhais

Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 4141-1500 

FISIOTERAPIA E PILATES
Desconto de 10% nos pacotes de Pilates, sessões de massagem 

com pedras quentes e fisioterapias.
End.: Rua Amazonas, 63 - Centro

Cidade/UF: Imperatriz/MA.
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