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Na posse, Dino lança Cheque Cesta Básica para grávidas e anuncia
apoio para concluir creches federais

O governador Flávio Dino tomou posse do segundo mandato no Maranhão durante cerimônia na Assembleia
Legislativa nesta terça-feira (1º). Ele editou decretos para ampliar as ações na educação, na tecnologia, na
moradia e na área social.

 

Flávio Dino destacou três compromissos essenciais para o segundo mandato: “Em primeiro lugar, tenho o
compromisso rigoroso com o equilíbrio fiscal, de receitas e despesas. Em segundo lugar, o dever de fazer um
governo probo e honesto. Em terceiro lugar, o compromisso com os direitos humanos, com a garantia de que
todos e todas viverão numa sociedade cada vez mais democrática e igualitária”.

“Minhas mãos e minha ficha continuam 100% limpas. E assim estarão quando eu entregar o Estado para meu
sucessor ou sucessora.”

Durante a posse na Assembleia, Flávio Dino lançou medidas que impactam diretamente o dia a dia da população:
“Vamos inaugurar hoje novos programas, mostrando que este momento tem a nota da continuidade, mas
também da mudança”.

Cheque Cesta Básica Gestante

Um dos decretos cria o Cheque Casta Básica, que devolverá às famílias mais carentes valores do ICMS cobrado
de produtos da Cesta Básica. O foco neste primeiro ano do programa serão as gestantes.

“Pela primeira vez em nosso país, existirá um programa de devolução do ICMS dos produtos da cesta básica.
Devemos, no máximo no mês de maio, começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, de acordo
com uma condicionalidade: o comparecimento à consulta de pré-natal e mais três meses da vida do novo bebê”,
explicou o governador.

“O objetivo é combater a desigualdade social e, ao mesmo tempo, a mortalidade infantil. A boa alimentação é
um caminho para termos uma boa gestão de qualidade”, acrescentou.

Com investimento inicial de R$ 20 milhões, o Cheque Cesta Básica Gestante será pago em nove parcelas de R$
100 para cada grávida que aderir ao programa. As seis primeiras parcelas serão pagas durante a gestação; e as
três últimas, nos primeiros meses de vida do bebê.

Para receber o dinheiro, a beneficiária terá que comparecer regularmente aos exames de pré-natal, ao
acompanhamento nutricional e ao acompanhamento de saúde.



Pacto Estadual pela Aprendizagem

Flávio Dino também lançou o Pacto Estadual Pela Aprendizagem, dentro da Política Educacional que expande o
Programa Escola Digna.

Entre as prioridades, está o ensino infantil: “Amanhã vou dirigir ofício ao Ministério da Educação oferecendo
ajuda financeira para a conclusão de creches federais paradas em nosso Estado. Vamos formalmente oferecer
ajuda financeira. Procuramos concluir ainda neste ano as creches paradas em nosso Estado”.

Outra medida prática é a compra de mais 200 ônibus escolares para distribuir aos municípios.

“Vamos acompanhar todas as redes, visando a mensuração do próximo Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), para que não só a rede estadual eleve a nota, mas também as municipais”, disse o
governador.

O Pacto também determina Regimes de Colaboração com os municípios, garantindo apoio para a promoção e
qualificação de profissionais da área, construção de novos prédios escolares, além da melhoria da infraestrutura
dos já existentes, bem como ampliação da gestão democrática escolar.

Cheque Minha Casa

Outro decreto renova o Cheque Minha Casa, usado para reformar ou ampliar moradias para famílias de baixa
renda. O programa de transferência de renda já beneficiou cerca de 7,5 mil famílias até agora.

Com a reedição, a meta inicial é que mais 4 mil famílias residentes na Região Metropolitana de São Luís sejam
beneficiadas.

As famílias beneficiadas com o programa recebem R$ 5 mil cada, em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos
podem ser usados para compra de materiais de construção como cimento, tijolos, telhas, ferragens, louças, pias,
tanques, massa para pintura, tintas, argamassa, vidros, entre outros.

Apoio às startups

Outros dois decretos foram assinados pelo governador para apoiar projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras desenvolvidos por startups ligadas ao desenvolvimento do Estado. Startups são empresas que
inovam e antecipam tendências.

Um dos decretos garante que a administração pública possa contratar empresas que desenvolvem novos
produtos, serviços e tecnologia inovadora, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema) e mais bolsas para desenvolvimento das empresas startups.

O outro decreto dispõe sobre a cessão de imóveis públicos para que essas empresas possam se instalar e
desenvolver suas atividades na área do Centro Histórico de São Luís, onde funcionará um polo tecnológico.

Confiança



Flávio Dino foi reeleito para um novo mandato de quatro anos (2019-2022) no dia 7 de outubro de 2018, com
59,29% dos votos válidos. Ele foi a escolha de 1.867.396 eleitores maranhenses.

Durante a posse, ele agradeceu à população: “Quero, mais uma vez, agradecer a confiança do povo do
Maranhão. Tenho a fé de que o ano de 2019 será ainda melhor que os anos anteriores. Estamos empenhados em
garantir esse resultado para a nossa população”.

Além dele, também foi empossado o vice-governador Carlos Brandão. Flávio Dino destacou o papel fundamental
que o vice-governador tem desempenhado na gestão do Maranhão. De acordo com Flávio, Brandão tem
garantido a atração de investimentos e a formação de um ambiente institucional saudável.

“De público, quero agradecer a sua colaboração e agradecer a Deus o fato de continuarmos próximos neste
quadriênio”, disse Flávio.

Experiência e democracia

Flávio ressaltou que, após quatro anos de governo, chega ao início do segundo mandato com mais saber e
experiência. Mas que isso não significa olhar apenas para o passado: “Sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo
tremor na alma por ter essa responsabilidade. A experiência não pode se transformar em mais do mesmo”.

“Faço o convite a todos que se lancem novamente a essa aventura de fazermos um governo imaginativo, criativo
e transformador.”

O governador também destacou a importância do diálogo e da democracia. “As minhas armas são continuar
acreditar numa sociedade de iguais, que não estão acima uns dos outros, mas que procuram – cada um a seu
modo e a seu tempo – fazer o melhor para vivermos numa sociedade mais justa para todos. Só há paz quando há
justiça.”

Homenagem

No discurso de posse, o governador fez uma homenagem a Humberto Coutinho, que foi presidente da
Assembleia Legislativa e faleceu há um ano. “Minha memória sente a saudade desse grande amigo e líder, sem
o qual não estaria aqui hoje”, disse.
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DAVINÓPOLIS: PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
ASSUME PREFEITURA POR ORDEM JUDICIAL

O presidente da Câmara de Vereadores de Davinópolis, Raimundo Nonato Martins (PRB), assumiu a prefeitura
da cidade nesta terça-feira (1º). A Justiça determinou a prisão e o afastamento de José Rubem Firmo (PCdoB) do
cargo após a Polícia Civil considerá-lo suspeito de mandar matar Ivanildo Paiva (PRB), que era prefeito da
cidade. O crime foi em 11 de novembro de 2018. Rubem Firmo era vice de Ivanildo.
A cerimônia de posse de Raimundo Martins foi realizada na Câmara de Vereadores um dia após a prisão de José
Rubem Firmo. “O trabalho vai continuar. Precisamos do apoio de todos para a gente fazer esta nova etapa de
trabalho no município de Davinópolis”, disse o prefeito interino.
Depois da solenidade na Câmara, todos seguiram para a sede da prefeitura, onde Raimundo Martins nomeou os
secrertários. Com a mudança na prefeitura, Manoel Neco (PCdoB) assume então a presidência da Câmara de
Vereadores.
De acordo com o delegado Praxísteles Martins, da Delegacia de Homicídios de Imperatriz, a motivação da
morte de Ivanildo Paiva foram promessas não cumpridas a José Rubem, como o pagamento de R$ 300 mil após
a reeleição da chapa, além de Ivanildo não ter entregue o controle político da Secretaria de Educação do
município a José Rubem. Esses acordos teriam sido feitos a época da campanha quando ambos buscavam a
reeleição.
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SEGUNDO MANDATO: GOVERNADOR FLÁVIO DINO TOMA POSSE
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 1° DE JANEIRO

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão vai realizar, na próxima terça-feira (1º), às 15h, no plenário
Nagib Haickel, a solenidade de posse do governador Flávio Dino (PC do B) e do vice Carlos Brandão (PRB),
eleitos para o quadriênio 2019/2022.
A cerimônia será conduzida pelo presidente Othelino Neto (PC do B), que fará a leitura do termo de posse. Após
a execução do Hino Nacional, os deputados Ricardo Rios (PDT) e Stenio Rezende (DEM), 1º e 2º secretários da
Mesa Diretora, respectivamente, farão a leitura da ata do dia.  Depois do compromisso de Flávio Dino e Carlos
Brandão, Othelino Neto os declarará empossados nos cargos de governador e vice-governador do Estado do
Maranhão.
Em seguida, Flávio Dino fará o seu pronunciamento da tribuna da Casa, e, logo após, o presidente Othelino
Neto encerrará a sessão, ocasião em que todos se deslocam para o hall de entrada da Assembleia Legislativa,
onde o governador passará em revista à tropa da Polícia Militar. O governador e o vice ainda assistirão ao
desfile da tropa militar, ao lado de deputados e autoridades.
O evento contará com a presença de parlamentares da atual e da nova legislatura, além de autoridades das
esferas federal estadual e municipal.
Já confirmaram presença o procurador geral de Justiça, Luís Gonzaga Martins; os presidentes do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-MA), Ricardo Duailibe, do Tribunal de Justiça (TJ-MA), desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MA), Solange de Castro, e do Tribunal de Contas
do Estado (TCE-MA), José de Ribamar Caldas Furtado.
Também estarão presentes secretários de Estado, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, juízes federais e
estaduais, representantes da OAB-MA, das Forças Armadas, da Famem, Fecomércio, Fiema, Fetaema, dentre
outras federações, além de familiares.
Antes de ser empossado, o governador deverá conceder uma entrevista coletiva à imprensa no Salão Nobre do
Legislativo Estadual.

 

Os últimos detalhes da posse foram alinhados, na manhã da última sexta-feira (28), durante reunião entre as
equipes da Diretoria Geral da Mesa e Diretorias de Administração, Comunicação, Cerimonial e Gabinete Militar.
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Tribunal de Justiça registra avanços na gestão do desembargador
Joaquim Figueiredo

Importantes ações institucionais implementadas pelo Tribunal de Justiça do Maranhão com vistas à
modernização dos serviços prestados à sociedade ganharam destaque no primeiro ano de gestão do
desembargador Joaquim Figueiredo, natural do município de São João Batista, na presidência da Corte Estadual
de Justiça.

 

“Nesse primeiro ano de gestão, nos empenhamos para que os conflitos de interesses submetidos à apreciação
do Judiciário maranhense encontrassem solução justa e rápida, tornando efetiva a garantia constitucional do
livre acesso à Justiça em cumprimento ao princípio da igualdade perante a lei. Esse é o novo paradigma do
Poder Judiciário e a grande mudança que testemunhamos ativamente na realidade atual da Justiça Estadual”,
afirmou o desembargador Joaquim Figueiredo.

O presidente do TJMA destaca que, primando por serviços jurisdicionais céleres, eficientes e sustentáveis, o
Tribunal de Justiça conquistou o ‘Selo Justiça em Números, Categoria Ouro’, concedido pelo Conselho Nacional
de Justiça, superando desafios com a formulação de uma gestão estratégica pautado em práticas de excelência.
Ele explica que, em 2018, o TJMA criou uma agenda estratégica vasta, para que pudesse atuar de forma
decisiva na superação das eventuais dificuldades nas áreas financeiras, de recursos humanos, materiais e
estruturais.

Visando assumir um papel central na política pública de Justiça, o TJMA utilizou novas formas de gerenciamento,
não expandindo – além dos limites legais e inflacionários – a despesa pública. “Houve uma preocupação especial
para que não houvesse aumento de gastos, para que não fosse ultrapassada nenhuma cota. Nada foi aprovado
sem um criterioso estudo prévio embasado no orçamento. Esse modelo gerencial refletiu no desembolso por
parte do Poder Judiciário”, explica o presidente do TJMA.

Várias medidas foram adotadas para melhorar os serviços na área de tecnologia, segurança, manutenção
predial, manutenção geral, com a otimização da frota de veículos e um sistema de manutenção mais sistemático
e econômico. A aquisição de equipamentos novos e mais modernos, por exemplo, gerou economia, não só com
energia elétrica, como também com materiais de consumo, até mesmo na entrega desse item nas unidades do
Poder Judiciário, com a criação das rotas inteligentes. “Foram realizadas 26 rotas inteligentes de entrega de
material de consumo, totalizando 11.395 volumes entregues, gerando uma economia líquida de R$ 353.803,06”,
diz o presidente do TJMA.

No total, foram totalizadas 78 licitações, todas no formato eletrônico, em 2018, com significativa economicidade
naquelas homologadas. A economia gerada atingiu a marca de, aproximadamente, R$ 24.663.559,47. Um ponto
de importante destaque foi a aquisição, por meio de processos licitatórios, de três novas caminhonetes tipo
pick-up; 03 vans de passageiros com capacidade para 16 lugares; 03 vans tipo furgão para entrega de materiais;
30 veículos de passeio tipo Pálio weekend; e um caminhão-baú para entrega de materiais no interior do Estado.



O levantamento patrimonial de bens móveis no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão registrou também
avanços importantes. Em 2018, foram inventariadas 218 unidades no Estado. Quanto à doação de bens
inservíveis os registros indicam que 527 itens foram entregues à instituições, incluindo computadores; estantes;
impressoras; longarinas; geladeiras; mesas; cadeiras; armários; bebedouros; aparelhos de ar condicionado;
entre outros.

Clique AQUI e leia todos os avanços conquistados no TJMA sob o comando do desembargador.

Folha de SJB
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Flávio Dino decreta cheque para grávidas e apoio a startups no
Maranhão

O governador Flávio Dino (PCdoB) editou novos decretos durante a cerimônia de posse do segundo mandato no
Maranhão. Os decretos foram assinados durante cerimônia na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (1º).

Um dos decretos cria o Cheque Casta Básica para grávidas, que promete devolver para famílias carentes
valores do ICMS cobrado de produtos da cesta básica. O objetivo é combater a desigualdade social e a
mortalidade infantil.

Segundo Dino, até o mês de maio deve começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, sob a
condição de comparecimento às consultas de pré-natal, ao acompanhamento nutricional e ao acompanhamento
de saúde.

De acordo com o governo, com investimento inicial de R$ 20 milhões, o Cheque Cesta Básica Gestante será
pago em nove parcelas de R$ 100 para cada grávida que aderir ao programa. As seis primeiras parcelas serão
pagas durante a gestação, enquanto as três últimas serão nos primeiros meses de vida do bebê.

Durante a cerimônia, Flávio Dino também decretou a renovação do Cheque Minha Casa, usado para reformar
ou ampliar moradias para famílias de baixa renda. As famílias beneficiadas com o programa devem receber R$
5 mil em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos podem ser usados para compra de materiais de construção.

Apoio às startups

Outros dois decretos foram assinados pelo governador para apoiar projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras desenvolvidos por startups ligadas ao desenvolvimento do Estado. Um deles garante que a
administração pública possa contratar empresas que desenvolvem novos produtos, serviços e tecnologia
inovadora, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Maranhão (Fapema) e mais bolsas para desenvolvimento das empresas startups.

O outro decreto dispõe sobre a cessão de imóveis públicos para que essas empresas possam se instalar e
desenvolver suas atividades na área do Centro Histórico de São Luís, onde funcionará um polo tecnológico.
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Na posse, Flávio Dino lança Cheque Cesta Básica para grávidas e
anuncia apoio para concluir creches federais

O governador Flávio Dino tomou posse do segundo mandato no Maranhão durante cerimônia na Assembleia
Legislativa nesta terça-feira (1º). Ele editou decretos para ampliar as ações na educação, na tecnologia, na
moradia e na área social.

Ele destacou três compromissos essenciais para o segundo mandato: “Em primeiro lugar, tenho o compromisso
rigoroso com o equilíbrio fiscal, de receitas e despesas. Em segundo lugar, o dever de fazer um governo probo e
honesto. Em terceiro lugar, o compromisso com os direitos humanos, com a garantia de que todos e todas
viverão numa sociedade cada vez mais democrática e igualitária”.

“Minhas mãos e minha ficha continuam 100% limpas. E assim estarão quando eu entregar o Estado para meu
sucessor ou sucessora.”

Durante a posse na Assembleia, Flávio Dino lançou medidas que impactam diretamente o dia a dia da população:
“Vamos inaugurar hoje novos programas, mostrando que este momento tem a nota da continuidade, mas
também da mudança”.

Cheque Cesta Básica Gestante 

Um dos decretos cria o Cheque Casta Básica, que devolverá às famílias mais carentes valores do ICMS cobrado
de produtos da Cesta Básica. O foco neste primeiro ano do programa serão as gestantes.

“Pela primeira vez em nosso país, existirá um programa de devolução do ICMS dos produtos da cesta básica.
Devemos, no máximo no mês de maio, começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, de acordo
com uma condicionalidade: o comparecimento à consulta de pré-natal e mais três meses da vida do novo bebê”,
explicou o governador.

“O objetivo é combater a desigualdade social e, ao mesmo tempo, a mortalidade infantil. A boa alimentação é
um caminho para termos uma boa gestão de qualidade”, acrescentou.

Com investimento inicial de R$ 20 milhões, o Cheque Cesta Básica Gestante será pago em nove parcelas de R$
100 para cada grávida que aderir ao programa. As seis primeiras parcelas serão pagas durante a gestação; e as
três últimas, nos primeiros meses de vida do bebê.

Para receber o dinheiro, a beneficiária terá que comparecer regularmente aos exames de pré-natal, ao
acompanhamento nutricional e ao acompanhamento de saúde.

Pacto Estadual pela Aprendizagem



Flávio Dino também lançou o Pacto Estadual Pela Aprendizagem, dentro da Política Educacional que expande o
Programa Escola Digna.

Entre as prioridades, está o ensino infantil: “Amanhã vou dirigir ofício ao Ministério da Educação oferecendo
ajuda financeira para a conclusão de creches federais paradas em nosso Estado. Vamos formalmente oferecer
ajuda financeira. Procuramos concluir ainda neste ano as creches paradas em nosso Estado”.

Outra medida prática é a compra de mais 200 ônibus escolares para distribuir aos municípios.

“Vamos acompanhar todas as redes, visando a mensuração do próximo Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), para que não só a rede estadual eleve a nota, mas também as municipais”, disse o
governador.

O Pacto também determina Regimes de Colaboração com os municípios, garantindo apoio para a promoção e
qualificação de profissionais da área, construção de novos prédios escolares, além da melhoria da infraestrutura
dos já existentes, bem como ampliação da gestão democrática escolar.

Cheque Minha Casa

Outro decreto renova o Cheque Minha Casa, usado para reformar ou ampliar moradias para famílias de baixa
renda. O programa de transferência de renda já beneficiou cerca de 7,5 mil famílias até agora.

Com a reedição, a meta inicial é que mais 4 mil famílias residentes na Região Metropolitana de São Luís sejam
beneficiadas.

As famílias beneficiadas com o programa recebem R$ 5 mil cada, em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos
podem ser usados para compra de materiais de construção como cimento, tijolos, telhas, ferragens, louças, pias,
tanques, massa para pintura, tintas, argamassa, vidros, entre outros.

Apoio às startups

Outros dois decretos foram assinados pelo governador para apoiar projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras desenvolvidos por startups ligadas ao desenvolvimento do Estado. Startups são empresas que
inovam e antecipam tendências.

Um dos decretos garante que a administração pública possa contratar empresas que desenvolvem novos
produtos, serviços e tecnologia inovadora, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema) e mais bolsas para desenvolvimento das empresas startups.

O outro decreto dispõe sobre a cessão de imóveis públicos para que essas empresas possam se instalar e
desenvolver suas atividades na área do Centro Histórico de São Luís, onde funcionará um polo tecnológico.

Confiança

Flávio Dino foi reeleito para um novo mandato de quatro anos (2019-2022) no dia 7 de outubro de 2018, com
59,29% dos votos válidos. Ele foi a escolha de 1.867.396 eleitores maranhenses.



Durante a posse, ele agradeceu à população: “Quero, mais uma vez, agradecer a confiança do povo do
Maranhão. Tenho a fé de que o ano de 2019 será ainda melhor que os anos anteriores. Estamos empenhados em
garantir esse resultado para a nossa população”.

Além dele, também foi empossado o vice-governador Carlos Brandão. Flávio Dino destacou o papel fundamental
que o vice-governador tem desempenhado na gestão do Maranhão. De acordo com Flávio, Brandão tem
garantido a atração de investimentos e a formação de um ambiente institucional saudável.

“De público, quero agradecer a sua colaboração e agradecer a Deus o fato de continuarmos próximos neste
quadriênio”, disse Flávio.

Experiência e democracia

Flávio ressaltou que, após quatro anos de governo, chega ao início do segundo mandato com mais saber e
experiência. Mas que isso não significa olhar apenas para o passado: “Sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo
tremor na alma por ter essa responsabilidade. A experiência não pode se transformar em mais do mesmo”.

“Faço o convite a todos que se lancem novamente a essa aventura de fazermos um governo imaginativo, criativo
e transformador.”

O governador também destacou a importância do diálogo e da democracia. “As minhas armas são continuar
acreditar numa sociedade de iguais, que não estão acima uns dos outros, mas que procuram – cada um a seu
modo e a seu tempo – fazer o melhor para vivermos numa sociedade mais justa para todos. Só há paz quando há
justiça.”

Homenagem 

No discurso de posse, o governador fez uma homenagem a Humberto Coutinho, que foi presidente da
Assembleia Legislativa e faleceu há um ano. “Minha memória sente a saudade desse grande amigo e líder, sem
o qual não estaria aqui hoje”, disse.
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Na posse, Flávio Dino lança Cheque Cesta Básica para grávidas e
anuncia apoio para concluir creches federais

O governador Flávio Dino tomou posse do segundo mandato no Maranhão durante cerimônia na Assembleia
Legislativa nesta terça-feira (1º). Ele editou decretos para ampliar as ações na educação, na tecnologia, na
moradia e na área social.

 

Ele destacou três compromissos essenciais para o segundo mandato: “Em primeiro lugar, tenho o compromisso
rigoroso com o equilíbrio fiscal, de receitas e despesas. Em segundo lugar, o dever de fazer um governo probo e
honesto. Em terceiro lugar, o compromisso com os direitos humanos, com a garantia de que todos e todas
viverão numa sociedade cada vez mais democrática e igualitária”.

“Minhas mãos e minha ficha continuam 100% limpas. E assim estarão quando eu entregar o Estado para meu
sucessor ou sucessora.”

Durante a posse na Assembleia, Flávio Dino lançou medidas que impactam diretamente o dia a dia da população:
“Vamos inaugurar hoje novos programas, mostrando que este momento tem a nota da continuidade, mas
também da mudança”.

Cheque Cesta Básica Gestante 

Um dos decretos cria o Cheque Casta Básica, que devolverá às famílias mais carentes valores do ICMS cobrado
de produtos da Cesta Básica. O foco neste primeiro ano do programa serão as gestantes.

“Pela primeira vez em nosso país, existirá um programa de devolução do ICMS dos produtos da cesta básica.
Devemos, no máximo no mês de maio, começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, de acordo
com uma condicionalidade: o comparecimento à consulta de pré-natal e mais três meses da vida do novo bebê”,
explicou o governador. 

“O objetivo é combater a desigualdade social e, ao mesmo tempo, a mortalidade infantil. A boa alimentação é
um caminho para termos uma boa gestão de qualidade”, acrescentou.

Com investimento inicial de R$ 20 milhões, o Cheque Cesta Básica Gestante será pago em nove parcelas de R$
100 para cada grávida que aderir ao programa. As seis primeiras parcelas serão pagas durante a gestação; e as
três últimas, nos primeiros meses de vida do bebê.

Para receber o dinheiro, a beneficiária terá que comparecer regularmente aos exames de pré-natal, ao
acompanhamento nutricional e ao acompanhamento de saúde.



Pacto Estadual pela Aprendizagem

Flávio Dino também lançou o Pacto Estadual Pela Aprendizagem, dentro da Política Educacional que expande o
Programa Escola Digna.

Entre as prioridades, está o ensino infantil: “Amanhã vou dirigir ofício ao Ministério da Educação oferecendo
ajuda financeira para a conclusão de creches federais paradas em nosso Estado. Vamos formalmente oferecer
ajuda financeira. Procuramos concluir ainda neste ano as creches paradas em nosso Estado”. 

Outra medida prática é a compra de mais 200 ônibus escolares para distribuir aos municípios. 
“Vamos acompanhar todas as redes, visando a mensuração do próximo Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), para que não só a rede estadual eleve a nota, mas também as municipais”, disse o
governador.

O Pacto também determina Regimes de Colaboração com os municípios, garantindo apoio para a promoção e
qualificação de profissionais da área, construção de novos prédios escolares, além da melhoria da infraestrutura
dos já existentes, bem como ampliação da gestão democrática escolar.

Cheque Minha Casa
Outro decreto renova o Cheque Minha Casa, usado para reformar ou ampliar moradias para famílias de baixa
renda. O programa de transferência de renda já beneficiou cerca de 7,5 mil famílias até agora.  Com a reedição,
a meta inicial é que mais 4 mil famílias residentes na Região Metropolitana de São Luís sejam beneficiadas.

As famílias beneficiadas com o programa recebem R$ 5 mil cada, em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos
podem ser usados para compra de materiais de construção como cimento, tijolos, telhas, ferragens, louças, pias,
tanques, massa para pintura, tintas, argamassa, vidros, entre outros.

Apoio às startups

Outros dois decretos foram assinados pelo governador para apoiar projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras desenvolvidos por startups ligadas ao desenvolvimento do Estado. Startups são empresas que
inovam e antecipam tendências.

Um dos decretos garante que a administração pública possa contratar empresas que desenvolvem novos
produtos, serviços e tecnologia inovadora, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema) e mais bolsas para desenvolvimento das empresas startups.

O outro decreto dispõe sobre a cessão de imóveis públicos para que essas empresas possam se instalar e
desenvolver suas atividades na área do Centro Histórico de São Luís, onde funcionará um polo tecnológico.

Confiança

Flávio Dino foi reeleito para um novo mandato de quatro anos (2019-2022) no dia 7 de outubro de 2018, com
59,29% dos votos válidos. Ele foi a escolha de 1.867.396 eleitores maranhenses.

Durante a posse, ele agradeceu à população: “Quero, mais uma vez, agradecer a confiança do povo do



Maranhão. Tenho a fé de que o ano de 2019 será ainda melhor que os anos anteriores. Estamos empenhados em
garantir esse resultado para a nossa população”.

Além dele, também foi empossado o vice-governador Carlos Brandão. Flávio Dino destacou o papel fundamental
que o vice-governador tem desempenhado na gestão do Maranhão. De acordo com Flávio, Brandão tem
garantido a atração de investimentos e a formação de um ambiente institucional saudável.

“De público, quero agradecer a sua colaboração e agradecer a Deus o fato de continuarmos próximos neste
quadriênio”, disse Flávio.

Experiência e democracia

Flávio ressaltou que, após quatro anos de governo, chega ao início do segundo mandato com mais saber e
experiência. Mas que isso não significa olhar apenas para o passado: “Sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo
tremor na alma por ter essa responsabilidade. A experiência não pode se transformar em mais do mesmo”.

“Faço o convite a todos que se lancem novamente a essa aventura de fazermos um governo imaginativo, criativo
e transformador.”

O governador também destacou a importância do diálogo e da democracia. “As minhas armas são continuar
acreditar numa sociedade de iguais, que não estão acima uns dos outros, mas que procuram – cada um a seu
modo e a seu tempo – fazer o melhor para vivermos numa sociedade mais justa para todos. Só há paz quando há
justiça.”

Homenagem 

No discurso de posse, o governador fez uma homenagem a Humberto Coutinho, que foi presidente da
Assembleia Legislativa e faleceu há um ano. “Minha memória sente a saudade desse grande amigo e líder, sem
o qual não estaria aqui hoje”, disse.
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POSSE: Flávio Dino assume novo mandato lançando pacote de
ações que beneficia a população

O governador Flávio Dino tomou posse do segundo mandato no Maranhão durante cerimônia na Assembleia
Legislativa nesta terça-feira (1º). Ele editou decretos para ampliar as ações na educação, na tecnologia, na
moradia e na área social.
Ele destacou três compromissos essenciais para o segundo mandato: “Em primeiro lugar, tenho o compromisso
rigoroso com o equilíbrio fiscal, de receitas e despesas. Em segundo lugar, o dever de fazer um governo probo e
honesto. Em terceiro lugar, o compromisso com os direitos humanos, com a garantia de que todos e todas
viverão numa sociedade cada vez mais democrática e igualitária”.
“Minhas mãos e minha ficha continuam 100% limpas. E assim estarão quando eu entregar o Estado para meu
sucessor ou sucessora.”
Durante a posse na Assembleia, Flávio Dino lançou medidas que impactam diretamente o dia a dia da população:
“Vamos inaugurar hoje novos programas, mostrando que este momento tem a nota da continuidade, mas
também da mudança”.

 

Cheque Cesta Básica Gestante
Um dos decretos cria o Cheque Casta Básica, que devolverá às famílias mais carentes valores do ICMS cobrado
de produtos da Cesta Básica. O foco neste primeiro ano do programa serão as gestantes.

“Pela primeira vez em nosso país, existirá um programa de devolução do ICMS dos produtos da cesta básica.
Devemos, no máximo no mês de maio, começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, de acordo
com uma condicionalidade: o comparecimento à consulta de pré-natal e mais três meses da vida do novo bebê”,
explicou o governador.
“O objetivo é combater a desigualdade social e, ao mesmo tempo, a mortalidade infantil. A boa alimentação é
um caminho para termos uma boa gestão de qualidade”, acrescentou.
Com investimento inicial de R$ 20 milhões, o Cheque Cesta Básica Gestante será pago em nove parcelas de R$
100 para cada grávida que aderir ao programa. As seis primeiras parcelas serão pagas durante a gestação; e as
três últimas, nos primeiros meses de vida do bebê.
Para receber o dinheiro, a beneficiária terá que comparecer regularmente aos exames de pré-natal, ao
acompanhamento nutricional e ao acompanhamento de saúde.
Pacto Estadual pela Aprendizagem
Flávio Dino também lançou o Pacto Estadual Pela Aprendizagem, dentro da Política Educacional que expande o
Programa Escola Digna.
Entre as prioridades, está o ensino infantil: “Amanhã vou dirigir ofício ao Ministério da Educação oferecendo
ajuda financeira para a conclusão de creches federais paradas em nosso Estado. Vamos formalmente oferecer
ajuda financeira. Procuramos concluir ainda neste ano as creches paradas em nosso Estado”.
Outra medida prática é a compra de mais 200 ônibus escolares para distribuir aos municípios.
“Vamos acompanhar todas as redes, visando a mensuração do próximo Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), para que não só a rede estadual eleve a nota, mas também as municipais”, disse o
governador.
O Pacto também determina Regimes de Colaboração com os municípios, garantindo apoio para a promoção e
qualificação de profissionais da área, construção de novos prédios escolares, além da melhoria da infraestrutura



dos já existentes, bem como ampliação da gestão democrática escolar.
Cheque Minha Casa
Outro decreto renova o Cheque Minha Casa, usado para reformar ou ampliar moradias para famílias de baixa
renda. O programa de transferência de renda já beneficiou cerca de 7,5 mil famílias até agora.
Com a reedição, a meta inicial é que mais 4 mil famílias residentes na Região Metropolitana de São Luís sejam
beneficiadas.
As famílias beneficiadas com o programa recebem R$ 5 mil cada, em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos
podem ser usados para compra de materiais de construção como cimento, tijolos, telhas, ferragens, louças, pias,
tanques, massa para pintura, tintas, argamassa, vidros, entre outros.
Apoio às startups
Outros dois decretos foram assinados pelo governador para apoiar projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras desenvolvidos por startups ligadas ao desenvolvimento do Estado. Startups são empresas que
inovam e antecipam tendências.
Um dos decretos garante que a administração pública possa contratar empresas que desenvolvem novos
produtos, serviços e tecnologia inovadora, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema) e mais bolsas para desenvolvimento das empresas startups.
O outro decreto dispõe sobre a cessão de imóveis públicos para que essas empresas possam se instalar e
desenvolver suas atividades na área do Centro Histórico de São Luís, onde funcionará um polo tecnológico
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MARANHÃO: Assembleia Legislativa empossa Flávio Dino no
segundo mandato de governador

Em sessão solene, a Assembleia Legislativa do Estado realizou, na tarde desta terça-feira (1º), a posse do
governador Flávio Dino (PCdoB) e do vice Carlos Brandão (PRB), eleitos para o quadriênio 2019/2022.
O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), conduziu a solenidade, realizada no Plenário
Nagib Haickel, na presença de autoridades e representantes dos mais variados segmentos da sociedade.
A cerimônia contou também com a participação do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador
José Joaquim Figueiredo dos Anjos, do procurador geral de Justiça, Luís Gonzaga Martins Coelho; dos
senadores eleitos Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS), do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT); do
presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho (PDT), além de diversos prefeitos e vereadores de
municípios do interior do Estado.
Logo no início da sessão solene, após a leitura da ata do dia, Flávio Dino e Carlos Brandão proferiram palavras
de juramento à Constituição do Estado e assinaram o livro de posse. Em seguida, o deputado Othelino Neto os
declarou empossados nos cargos de governador e vice-governador do Maranhão.
Antes do pronunciamento do governador Flávio Dino, o deputado Othelino Neto informou ao Plenário que
chegaram à Assembleia Legislativa mensagens governamentais com uma Medida Provisória e decretos para
ampliar as ações na educação, na tecnologia, na moradia e na área social.
Ao proferir seu discurso na tribuna, o governador Flávio Dino destacou três compromissos essenciais para o
segundo mandato: “Em primeiro lugar, tenho o compromisso rigoroso com o equilíbrio fiscal, de receitas e
despesas. Em segundo lugar, o dever de fazer um governo probo e honesto. Em terceiro lugar, o compromisso
com os direitos humanos, com a garantia de que todos e todas viverão numa sociedade cada vez mais
democrática e igualitária”.
DISCURSO
Em seu pronunciamento de posse na Assembleia, Flávio Dino lançou medidas que impactam diretamente o dia a
dia da população. Um dos decretos cria o Cheque Casta Básica, que devolverá às famílias mais carentes valores
do ICMS cobrado de produtos da Cesta Básica. O foco neste primeiro ano do programa serão as gestantes.
“Pela primeira vez em nosso país, existirá um programa de devolução do ICMS dos produtos da cesta básica.
Devemos, no máximo no mês de maio, começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, de acordo
com uma condicionalidade: o comparecimento à consulta de pré-natal e mais três meses da vida do novo bebê”,
explicou o governador.
Ele também lançou o Pacto Estadual Pela Aprendizagem, dentro da Política Educacional que expande o
Programa Escola Digna. Entre as prioridades, está o ensino infantil. Flávio Dino informou que outra medida
prática é a compra de mais 200 ônibus escolares para distribuir aos municípios.
“Vamos acompanhar todas as redes, visando a mensuração do próximo Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), para que não só a rede estadual eleve a nota, mas também as municipais”, disse o
governador.
O Pacto também determina Regimes de Colaboração com os municípios, garantindo apoio para a promoção e
qualificação de profissionais da área, construção de novos prédios escolares, além da melhoria da infraestrutura
dos já existentes, bem como ampliação da gestão democrática escolar.
Outro decreto renova o Cheque Minha Casa, usado para reformar ou ampliar moradias para famílias de baixa
renda. O programa de transferência de renda já beneficiou cerca de 7,5 mil famílias até agora. Com a reedição,
a meta inicial é que mais 4 mil famílias residentes na Região Metropolitana de São Luís sejam beneficiadas.
AGRADECIMENTOS
Durante o discurso de posse, Flávio Dino agradeceu à população: “Quero, mais uma vez, agradecer a confiança
do povo do Maranhão. Tenho a fé de que o ano de 2019 será ainda melhor que os anos anteriores. Estamos
empenhados em garantir esse resultado para a nossa população”.
Flávio Dino destacou o papel fundamental que o vice-governador tem desempenhado na gestão do Maranhão.



De acordo com Flávio, Brandão tem garantido a atração de investimentos e a formação de um ambiente
institucional saudável. “De público, quero agradecer a sua colaboração e agradecer a Deus o fato de
continuarmos próximos neste quadriênio”, disse Flávio.
Ele ressaltou que, após quatro anos de governo, chega ao início do segundo mandato com mais saber e
experiência. Mas que isso não significa olhar apenas para o passado: “Sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo
tremor na alma por ter essa responsabilidade. A experiência não pode se transformar em mais do mesmo. Faço
o convite a todos que se lancem novamente a essa aventura de fazermos um governo imaginativo, criativo e
transformador.”
O governador também destacou a importância do diálogo e da democracia. “As minhas armas são continuar a
acreditar numa sociedade de iguais, que não estão acima uns dos outros, mas que procuram – cada um a seu
modo e a seu tempo – fazer o melhor para vivermos numa sociedade mais justa para todos. Só há paz quando há
justiça.”
No discurso de posse, o governador fez uma homenagem ao ex-deputado Humberto Coutinho, que foi
presidente da Assembleia Legislativa e faleceu no início de janeiro de 2018. “Minha memória sente a saudade
desse grande amigo e líder, sem o qual não estaria aqui hoje”, disse. O governador fez questão de destacar o
apoio da Assembleia Legislativa a seu governo, durante todo o seu primeiro mandato, e fez um agradecimento
especial à Mesa Diretora, na pessoa do presidente Othelino Neto.
DESFILE DAS TROPAS
Após o encerramento da cerimônia, os participantes da sessão solene deslocaram-se para o hall de entrada da
Assembleia Legislativa, onde o governador Flávio Dino passou em revista a tropa da Polícia Militar. O
governador e o vice Carlos Brandão assistiram ainda ao desfile da tropa militar, ao lado de deputados e demais
autoridades. A programação contou com a presença de parlamentares da atual e da nova legislatura, além de
autoridades das esferas federal, estadual e municipal.
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Justiça condena operadora a melhorar serviços a pedido do MPMA

Uma Ação Civil Pública (ACP) proposta pela Promotoria de Justiça de Buriti Bravo, em 2014, levou a Justiça a
condenar a operadora de telefonia Oi Móvel a regularizar os serviços no prazo de 60 dias úteis. No mesmo
prazo, a empresa deverá comprovar a instalação e pleno funcionamento dos equipamentos necessários a
atender à demanda de seus consumidores. A TNL PCS S.A. - Oi Móvel também foi condenada ao pagamento de
R$ 500 mil a título de danos morais coletivos.

 

Caso a operadora de telefonia não regularize os serviços no prazo determinado, a Justiça determinou que ela
estará proibida de comercializar novas linhas ou realizar portabilidade a partir de outras operadoras, tanto no
serviço pré-pago quanto no pós-pago.

Na ACP, o Ministério Público narrava uma série de reclamações trazidas pelos consumidores do município.
Entre elas estavam a dificuldade em completar ligações, as constantes quedas de sinal e a extrema lentidão do
serviço de internet, o que praticamente inviabilizava o seu uso nos celulares.

A situação dos moradores de Buriti Bravo tornava-se ainda mais grave pois a Oi Móvel foi, até 2016, a única
operadora de telefonia celular a atuar no município, não dando aos consumidores a possibilidade de escolher
uma empresa que oferecesse serviços de maior qualidade.

Além da proibição de conseguir novos clientes, caso a empresa não cumpra a decisão judicial, estará sujeita a
multa diária de R$ 5 mil.
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Governador decreta cheque para grávidas e apoio a startups no
Maranhão

O governador Flávio Dino (PCdoB) editou novos decretos durante a cerimônia de posse do segundo mandato no
Maranhão. Os decretos foram assinados durante cerimônia na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (1º). Um
dos decretos cria o Cheque Casta Básica para grávidas, que promete devolver para famílias carentes valores do
ICMS cobrado de produtos da cesta básica. O objetivo é combater a desigualdade social e a mortalidade infantil.

 

Segundo Dino, até o mês de maio deve começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, sob a
condição de comparecimento às consultas de pré-natal, ao acompanhamento nutricional e ao acompanhamento
de saúde.

De acordo com o governo, com investimento inicial de R$ 20 milhões, o Cheque Cesta Básica Gestante será
pago em nove parcelas de R$ 100 para cada grávida que aderir ao programa. As seis primeiras parcelas serão
pagas durante a gestação, enquanto as três últimas serão nos primeiros meses de vida do bebê.

Durante a cerimônia, Flávio Dino também decretou a renovação do Cheque Minha Casa, usado para reformar
ou ampliar moradias para famílias de baixa renda. As famílias beneficiadas com o programa devem receber R$
5 mil em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos podem ser usados para compra de materiais de construção.

Apoio às startups
Outros dois decretos foram assinados pelo governador para apoiar projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras desenvolvidos por startups ligadas ao desenvolvimento do Estado. Um deles garante que a
administração pública possa contratar empresas que desenvolvem novos produtos, serviços e tecnologia
inovadora, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Maranhão (Fapema) e mais bolsas para desenvolvimento das empresas startups.

O outro decreto dispõe sobre a cessão de imóveis públicos para que essas empresas possam se instalar e
desenvolver suas atividades na área do Centro Histórico de São Luís, onde funcionará um polo tecnológico. 
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Governador decreta cheque para grávidas e apoio a startups no
Maranhão

O governador Flávio Dino (PCdoB) editou novos decretos durante a cerimônia de posse do segundo mandato no
Maranhão. Os decretos foram assinados durante cerimônia na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (1º). Um
dos decretos cria o Cheque Casta Básica para grávidas, que promete devolver para famílias carentes valores do
ICMS cobrado de produtos da cesta básica. O objetivo é combater a desigualdade social e a mortalidade infantil.

 

Segundo Dino, até o mês de maio deve começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, sob a
condição de comparecimento às consultas de pré-natal, ao acompanhamento nutricional e ao acompanhamento
de saúde.

De acordo com o governo, com investimento inicial de R$ 20 milhões, o Cheque Cesta Básica Gestante será
pago em nove parcelas de R$ 100 para cada grávida que aderir ao programa. As seis primeiras parcelas serão
pagas durante a gestação, enquanto as três últimas serão nos primeiros meses de vida do bebê.

Durante a cerimônia, Flávio Dino também decretou a renovação do Cheque Minha Casa, usado para reformar
ou ampliar moradias para famílias de baixa renda. As famílias beneficiadas com o programa devem receber R$
5 mil em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos podem ser usados para compra de materiais de construção.

Apoio às startups
Outros dois decretos foram assinados pelo governador para apoiar projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras desenvolvidos por startups ligadas ao desenvolvimento do Estado. Um deles garante que a
administração pública possa contratar empresas que desenvolvem novos produtos, serviços e tecnologia
inovadora, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Maranhão (Fapema) e mais bolsas para desenvolvimento das empresas startups.

O outro decreto dispõe sobre a cessão de imóveis públicos para que essas empresas possam se instalar e
desenvolver suas atividades na área do Centro Histórico de São Luís, onde funcionará um polo tecnológico. 
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Flávio Dino decreta cheque para grávidas e apoio a startups no
Maranhão

O governador Flávio Dino (PCdoB) editou novos decretos durante a cerimônia de posse do segundo mandato no
Maranhão. Os decretos foram assinados durante cerimônia na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (1º).

 

Um dos decretos cria o Cheque Casta Básica para grávidas, que promete devolver para famílias carentes
valores do ICMS cobrado de produtos da cesta básica. O objetivo é combater a desigualdade social e a
mortalidade infantil.

Segundo Dino, até o mês de maio deve começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, sob a
condição de comparecimento às consultas de pré-natal, ao acompanhamento nutricional e ao acompanhamento
de saúde.

De acordo com o governo, com investimento inicial de R$ 20 milhões, o Cheque Cesta Básica Gestante será
pago em nove parcelas de R$ 100 para cada grávida que aderir ao programa. As seis primeiras parcelas serão
pagas durante a gestação, enquanto as três últimas serão nos primeiros meses de vida do bebê.

Durante a cerimônia, Flávio Dino também decretou a renovação do Cheque Minha Casa, usado para reformar
ou ampliar moradias para famílias de baixa renda. As famílias beneficiadas com o programa devem receber R$
5 mil em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos podem ser usados para compra de materiais de construção.

Apoio às startups
Outros dois decretos foram assinados pelo governador para apoiar projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras desenvolvidos por startups ligadas ao desenvolvimento do Estado. Um deles garante que a
administração pública possa contratar empresas que desenvolvem novos produtos, serviços e tecnologia
inovadora, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Maranhão (Fapema) e mais bolsas para desenvolvimento das empresas startups.

O outro decreto dispõe sobre a cessão de imóveis públicos para que essas empresas possam se instalar e
desenvolver suas atividades na área do Centro Histórico de São Luís, onde funcionará um polo tecnológico.
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Tribunal de Justiça registra avanços na gestão do desembargador
Joaquim Figueiredo

Várias medidas foram adotadas para melhorar os serviços na área de tecnologia, segurança, manutenção
predial, manutenção geral, com a otimização da frota de veículos e um sistema de manutenção mais sistemático
e econômico.
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Tribunal de Justiça registra avanços na gestão do desembargador
Joaquim Figueiredo

03/01/19 00h00    

Importantes ações institucionais implementadas pelo Tribunal de Justiça do Maranhão com vistas à
modernização dos serviços prestados à sociedade ganharam destaque no primeiro ano de gestão do
desembargador Joaquim Figueiredo (foto), na presidência da Corte Estadual de Justiça.

“Nesse primeiro ano de gestão, nos empenhamos para que os conflitos de interesses submetidos à apreciação
do Judiciário maranhense encontrassem solução justa e rápida, tornando efetiva a garantia constitucional do
livre acesso à Justiça em cumprimento ao princípio da igualdade perante a lei. Esse é o novo paradigma do
Poder Judiciário e a grande mudança que testemunhamos ativamente na realidade atual da Justiça Estadual”,
afirmou o desembargador Joaquim Figueiredo.

O presidente do TJMA destaca que, primando por serviços jurisdicionais céleres, eficientes e sustentáveis, o
Tribunal de Justiça conquistou o ‘Selo Justiça em Números, Categoria Ouro’, concedido pelo Conselho Nacional
de Justiça, superando desafios com a formulação de uma gestão estratégica pautado em práticas de excelência.

Ele explica que, em 2018, o TJMA criou uma agenda estratégica vasta, para que pudesse atuar de forma
decisiva na superação das eventuais dificuldades nas áreas financeiras, de recursos humanos, materiais e
estruturais. Visando assumir um papel central na política pública de Justiça, o TJMA utilizou novas formas de
gerenciamento, não expandindo – além dos limites legais e inflacionários – a despesa pública.

“Houve uma preocupação especial para que não houvesse aumento de gastos, para que não fosse ultrapassada
nenhuma cota. Nada foi aprovado sem um criterioso estudo prévio embasado no orçamento. Esse modelo
gerencial refletiu no desembolso por parte do Poder Judiciário”, explica o presidente do TJMA.

Várias medidas foram adotadas para melhorar os serviços na área de tecnologia, segurança, manutenção
predial, manutenção geral, com a otimização da frota de veículos e um sistema de manutenção mais sistemático
e econômico. A aquisição de equipamentos novos e mais modernos, por exemplo, gerou economia, não só com
energia elétrica, como também com materiais de consumo, até mesmo na entrega desse item nas unidades do
Poder Judiciário, com a criação das rotas inteligentes.

“Foram realizadas 26 rotas inteligentes de entrega de material de consumo, totalizando 11.395 volumes
entregues, gerando uma economia líquida de R$ 353.803,06”, diz o presidente do TJMA.

No total, foram totalizadas 78 licitações, todas no formato eletrônico, em 2018, com significativa economicidade
naquelas homologadas. A economia gerada atingiu a marca de, aproximadamente, R$ 24.663.559,47. Um ponto
de importante destaque foi a aquisição, por meio de processos licitatórios, de três novas caminhonetes tipo
pick-up; 03 vans de passageiros com capacidade para 16 lugares; 03 vans tipo furgão para entrega de materiais;
30 veículos de passeio tipo Pálio weekend; e um caminhão-baú para entrega de materiais no interior do Estado.



O levantamento patrimonial de bens móveis no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão registrou também
avanços importantes. Em 2018, foram inventariadas 218 unidades no Estado. Quanto à doação de bens
inservíveis os registros indicam que 527 itens foram entregues à instituições, incluindo computadores; estantes;
impressoras; longarinas; geladeiras; mesas; cadeiras; armários; bebedouros; aparelhos de ar condicionado;
entre outros.

NOVAS TECNOLOGIAS

A modernização do Judiciário está sendo uma das apostas centrais do TJMA na gestão do desembargador
Joaquim Figueiredo, que adotou novas práticas e novos conceitos de qualidade e de eficiência, com a
implementação de novas tecnologias, apelando-se ao seu uso mais intensivo no contexto judiciário, de modo a
permitir, entre outros, a padronização e automatização de procedimentos.

“Com a consciência de que o uso das novas tecnologias assumem no Século XXI especial relevância, o Tribunal
de Justiça do Maranhão investiu bastante nessa área, cumprindo o cronograma de expansão do Processo
Judicial Eletrônico estabelecido para o ano de 2018. A medida maximizou os benefícios do uso da tecnologia
digital e contribuiu para a racionalização dos recursos orçamentários do Poder Judiciário do Maranhão”, frisa o
desembargado Joaquim Figueiredo.

Foram ampliados links de dados nas comarcas de Açailândia, Caxias, Codó, Imperatriz, Santa Inês e São José de
Ribamar, Maracaçumé, Santa Helena e Bacabal. Foram instaladas também novas salas de depoimento especial
nas comarcas de Santa Luzia e Santa Inês e lançado o Aplicativo "Conciliar é legal", para smartphones e tablets,
disponível para os sistemas Android e IOs, permitindo o cadastramento de pedidos de conciliação junto aos
órgãos do Judiciário.

Novas salas de videoconferência foram instaladas nas comarcas de Presidente Dutra, Itapecuru-mirim e Vargem
Grande. Além de novos sistemas de Controle de Sindicância, foram instalados ainda 1.400 novos equipamentos,
incluindo computadores, scanners, impressoras, kits de gravação de audiência, monitores, entre outros
dispositivos.

C o n t i n u e  l e n d o  n o
link: http://portalsinalverde.com/noticia/27635-tribunal-de-justica-registra-avancos-na-gestao-do-desembargador
-joaquim-figueiredo
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Sindjus-MA pede novo prazo para entrega de exames de servidores
à Divisão Médica do TJMA
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Em ofício protocolado na manhã desta quinta-feira (3) junto à Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), a Diretoria do Sindjus-MA solicita que seja autorizada a prorrogação do prazo para que os servidores
do Tribunal façam a entrega de exames periódicos à Divisão Médica, conforme as diretrizes da Resolução
207/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O requerimento é direcionado ao presidente do TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e
motivado por diversas reclamações que chegaram ao Sindicato sobre dificuldades que os servidores
encontraram para enviar os exames por meio de seus emails institucionais.  

No ofício (Nº 1 GP-Sindjus-MA), a Diretoria do Sindicato destaca a importância do que determina a Resolução
CNJ 207/2015, a qual institui a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder
Judiciário.

“Considerando que as diretrizes constantes na Resolução CNJ 207/2015 visam o comprometimento e
responsabilidade das instituições pela promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, a prorrogação do
prazo se faz necessária, pois propiciaria que mais servidores encaminhem para o Tribunal seus exames para
analise da Junta Médica”, diz o texto do requerimento.

Por fim o Sindjus-MA coloca-se à disposição da Administração do TJMA para divulgação e convocação dos
servidores no intuito de que, caso o requerimento seja atendido, apresentem os exames dentro do novo prazo a
ser estabelecido pelo Tribunal.


