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TRE celebra Semana do Meio Ambiente e comemora resultados
alcançados no Maranhão

Por: Manoel Santos
Data de publicação: 05/06/2021 - 22:12
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Joaquim Figueiredo, participará no dia 8 de junho,
terça-feira, às 9h35, do painel “O papel da rede de responsabilidade socioambiental Ecoliga” – que faz parte do
evento “Jornada Socioambiental do Poder Judiciário do Maranhão e Agenda 2030”, promovido pelo Tribunal de
Justiça, por meio do Núcleo Socioambiental, em parceria com a Escola Superior da Magistratura (ESMAM) e a
Corregedoria Geral da Justiça.
Neste sábado, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi fixada pela
Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 15 de setembro de 1972, durante a
Conferência de Estocolmo. Ela tem como objetivo conscientizar a população sobre os temas ambientais,
principalmente aqueles que dizem respeito à preservação dos recursos naturais.
Para o desembargador Joaquim Figueiredo, a administração pública tem a responsabilidade de contribuir no
enfrentamento das questões ambientais, e o TRE-MA, como integrante da Ecoliga, vem adotando ações que
promovem uma gestão pública eficiente de recursos, inclusive com redução de custos. Estas iniciativas estão
inseridas no Plano de Logística Sustentável com práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo
consciente de materiais e serviços utilizados no órgão.
Entre os projetos implementados e com bons resultados, destacam-se 4 usinas de geração de energia
fotovoltaica instaladas nos cartórios eleitorais de Urbanos Santos, Paço do Lumiar, São Jose de Ribamar e na
sede administrativa em São Luís.
As usinas juntas produzem 112 kwP (quilowatts/pico) com economia de 100 mil reais/ano utilizando energia
limpa e renovável, sem resíduos, sem poluição e com baixo custo de manutenção.
Desde 2017, o Regional trabalha em parceria com a cooperativa de reciclagem de São Luís (COOPRESL) para a
correta destinação dos resíduos sólidos produzidos. Já foram mais de 12 toneladas contribuindo com o meio
ambiente e como fonte de renda para as famílias que trabalham na entidade.
O Eleitoral também adota critérios de sustentabilidade ambiental e econômica nas suas contratações
estabelecendo diretrizes práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Já na aquisição de bens e serviços, a prioridade é para bens constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, reciclável, atóxico ou biodegradável; preferência àqueles que propiciem maior economia de energia
elétrica, água e outros recursos naturais, entre outros.
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TRE celebra Semana do Meio Ambiente e comemora resultados
alcançados no Maranhão

Por: Manoel Santos
Data de publicação: 05/06/2021 - 22:12
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Joaquim Figueiredo, participará no dia 8 de junho,
terça-feira, às 9h35, do painel “O papel da rede de responsabilidade socioambiental Ecoliga” – que faz parte do
evento “Jornada Socioambiental do Poder Judiciário do Maranhão e Agenda 2030”, promovido pelo Tribunal de
Justiça, por meio do Núcleo Socioambiental, em parceria com a Escola Superior da Magistratura (ESMAM) e a
Corregedoria Geral da Justiça.
Neste sábado, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi fixada pela
Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 15 de setembro de 1972, durante a
Conferência de Estocolmo. Ela tem como objetivo conscientizar a população sobre os temas ambientais,
principalmente aqueles que dizem respeito à preservação dos recursos naturais.
Para o desembargador Joaquim Figueiredo, a administração pública tem a responsabilidade de contribuir no
enfrentamento das questões ambientais, e o TRE-MA, como integrante da Ecoliga, vem adotando ações que
promovem uma gestão pública eficiente de recursos, inclusive com redução de custos. Estas iniciativas estão
inseridas no Plano de Logística Sustentável com práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo
consciente de materiais e serviços utilizados no órgão.
Entre os projetos implementados e com bons resultados, destacam-se 4 usinas de geração de energia
fotovoltaica instaladas nos cartórios eleitorais de Urbanos Santos, Paço do Lumiar, São Jose de Ribamar e na
sede administrativa em São Luís.
As usinas juntas produzem 112 kwP (quilowatts/pico) com economia de 100 mil reais/ano utilizando energia
limpa e renovável, sem resíduos, sem poluição e com baixo custo de manutenção.
Desde 2017, o Regional trabalha em parceria com a cooperativa de reciclagem de São Luís (COOPRESL) para a
correta destinação dos resíduos sólidos produzidos. Já foram mais de 12 toneladas contribuindo com o meio
ambiente e como fonte de renda para as famílias que trabalham na entidade.
O Eleitoral também adota critérios de sustentabilidade ambiental e econômica nas suas contratações
estabelecendo diretrizes práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Já na aquisição de bens e serviços, a prioridade é para bens constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, reciclável, atóxico ou biodegradável; preferência àqueles que propiciem maior economia de energia
elétrica, água e outros recursos naturais, entre outros.
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Descaso do governo comunista do Maranhão com Ferry-Boat, tem
como conseqüência o incêndio da embarcação

FERRY BOAT pega fogo em São Luís-MA!
Desde que o Governo do Maranhão se apossou da SERVE-PORTO, os trabalhos de transporte de passageiros
nos Ferrys Boats, estão sendo realizados de forma precária sem reunir as condições básicas para transporte de
passageiros em alto mar.

Como prova que o trabalho do Estado em termo de assistência aos Ferrys Boats, está sendo feito de forma
péssima e irresponsável, na madrugada domingo(06), uma das embarcações incendiou misteriosamente sem
causas aparentes.

Aqui está A prova do descaso do
Governo do Maranhão com o FerryFerry-Boat em São Luís-MA.

Tal fato, mostra a incapacidade do governo comunista do Maranhão de administrar, controlar e dirigr
operações do Ferry-Boat em São Luís-MA, colocando em risco a vida dos passageiros.
Em uma manobra comunista, no tapetão vermelho da justiça, o Governo do  comunista do Maranhão, tomou a
SERV-PORTO do seu legítimo dono. Coisa de comunista! Induzir a justiça a cometer o erro de ?á ao Estado o
que não  é seu.

O que aconteceu com a SERVE-PORTO no Maranhão foi um erro judicial inadmissível, onde a justiça
equivocadamente, tirou a SERV-PORTO  do seu le?ítimo dono, dando ao estado a posse desta empresa. O
cúmulo do absurdo jurídico! Uma vergonha para o judiciário brasileiro tal decisão.

O resultado desta lambança jurídica está aí. Empresa sem direção, com profissionais não habilitados, péssimo
atendimento aos passageiros, e o descaso do Governo do Estado com as embarcações, tem como consequência
incêndio em um dos Ferys-Boats. Isso é uma vergonha! 

O governador comunista tomou a empresa do seu legítimo dono, sem ter as mínimas condições de administrar
uma empresa que por dia, coloca em risco a vida de milhares de maranhenses em alto Mar. 

Graças a Deus o incêndio ocorreu de madrugada quando o Ferry-Boat estava atracado e sem passageiros. Tudo
aconteceu quando os tripulantes dormiam na embarcação. 

Segundo informações, apenas um tripulante foi levado ao hospital com queimaduras, os demais tripulantes que
estavam na embarcação na hora do incêndio nada sofreram.

Vejam as imagens do incêndio!


