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Rios da Cidadania atende em Breves
01/03/2019 12:15

Coordenadoria dos Juizados Especiais leva atendimento a ribeirinhos

Servidores dos Juizados Especiais na Comarca de Breves durante execução do projeto
"Rios da Cidadania"

O Judiciário estadual do Pará, através da Coordenadoria dos Juizados Especiais, participa
de mais uma edição do projeto “Rios de Cidadania”, promovido pela Marinha do Brasil
e executado com o apoio de diversas instituições. Esta nova edição é realizada no
Município de Breves desde o dia 26 de fevereiro
O projeto “Rios de Cidadania”, promovido pela Marinha do Brasil e executado em
parceria com o Tribunal de Justiça do Pará por meio da Coordenadoria dos Juizados
Especiais, e com diversas outras instituições, finaliza nesta sexta-feira, 1º mais uma
edição, desta vez, no Município de Breves. Dados parciais apontam a realização de mais
de 200 atendimentos apenas pela Justiça Estadual, sendo deste total, 56 sentenças,
finalizando as respectivas demandas na Comarca. As atividades estão sendo coordenadas
pelo juiz Jacob Arnaldo Campos Farache.
Dentre as demandas apreciadas pelo Judiciário na ação cidadã estão ações relativas a
retificação de registro civil, homologação de acordos, divórcio consensual e potestativo,
registro civil extemporâneo, 2ª via de registro civil, guarda definitiva, reconhecimento de
união estável, reconhecimento voluntário de paternidade, curatela definitiva, orientação
jurídica, além de sentenças e decisões interlocutórias.
Os trabalhos são realizados no Navio Auxiliar "Pará", abrangendo atendimentos médicos,
odontológicos, exames laboratoriais e de mamografia para a população do município com
resultados no mesmo dia. Ainda na programação, os moradores contaram com uma
palestra sobre violência doméstica e instalação de coberturas de eixo de embarcações com
vistas a evitar acidentes de escalpelamento, que são comuns na região.
Além de TJPA, também são parceiros do projeto Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
Advocacia da União, INSS, DPU, MPE e DPE. O projeto tem como objetivo atender as
cidades da mesorregião do Marajó, onde se concentram os municípios com os piores
índices de Desenvolvimento Humano do País (IDH).
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