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Reitor da UFMA debate com presidente do TJ-MA projetos de
sustentabilidade
 

Reitor Natalino Salgado discutiu com a direção do TJ-MA projeto para montagem de um laboratório de
edificações e eficiência energética

SÃO LUÍS - Na manhã desta sexta-feira, 24, o reitor Natalino Salgado foi recebido pelo desembargador Joaquim
Figueiredo, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), para discutir, entre outros assuntos da
pauta, o desenvolvimento de um projeto para a formação de um laboratório de edificações e eficiência
energética, que terá como uma das atividades a certificação das obras de reforma e construção do setor
judiciário maranhense, buscando o desenvolvimento sustentável interinstitucional.

O presidente do TJ-MA valorizou o encontro e enfatizou a união das instituições para o desenvolvimento da
sustentabilidade no judiciário maranhense. "Temos a felicidade de manter essa parceria com a Universidade e
receber os professores Natalino Salgado e Fernando Carvalho, além do desembargador Jorge Rachid,
presidente da Comissão Socioambiental do Tribunal de Justiça, para dar maior ênfase a esta parceria e à
produção desse laboratório", afirmou.

Ele acrescentou que, como foi realizada apenas a primeira reunião de trabalho, a proposta está em fase
embrionária, e que outras reuniões serão feitas para tornar o projeto mais concreto. O reitor Natalino Salgado
destacou a importância do reforço das parcerias existentes e de projetar novas para beneficiar a população
maranhense. "A Universidade e o Tribunal são duas instituições que estão a serviço da sociedade, uma
colaborando com a outra", ressaltou. 

Também estiveram presentes o pró-reitor da Ageufma, Fernando Carvalho; o desembargador Jorge Rachid,
presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (CGPL); Mário Lobão, diretor geral do TJ-MA;
e o Núcleo de Gestão Socioambiental, representado por Joelma Nascimento e Patryckson Santos.

Saiba +

A Universidade Federal do Maranhão já tem um projeto para desenvolvimento de projetos de sustentabilidade e
eficiência energética gerenciado pela Superintendência de Infraestrutura e em parceria com empresas-juniores
dos cursos de Engenharia Elétrica e Civil da UFMA, com foco na redução do consumo de energia na Cidade
Universitária.

A primeira fase dos trabalhos consiste no gerenciamento de todos os dados e diagnósticos que servirão de base
para as tomadas de decisões na implantação de um projeto de gestão energética na UFMA. Cada
empresa-júnior será responsável por desenvolver uma parte do projeto, dentro de suas respectivas
especialidades.

O post Reitor da UFMA debate com presidente do TJ-MA projetos de sustentabilidade apareceu primeiro em



Daniel Matos.
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VISITA DE CORTESIA: Joaquim Figueiredo recebe o presidente
eleito da Associação Comercial

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Joaquim Figueiredo, recebeu, nesta
quinta-feira (23), visita de cortesia do presidente eleito da Associação Comercial do Maranhão (ACM), Cristiano
Fernandes.

Ele veio acompanhado do empresário Luís Carlos Cantanhede, do vice-presidente para Assuntos Tributários e
Encargos Sociais da ACM, Ulisses Sousa, e do assessor jurídico da ACM, Antonio Gaspar.

Durante a visita, o presidente eleito da ACM, Cristiano Fernandes, entregou ao desembargador Joaquim
Figueiredo, convite da solenidade de sua posse que acontece no dia 5 de fevereiro, no Salão Nobre Arnaldo
Ferreira, na sede da Associação Comercial do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís.

“Além de entregar o convite de minha posse, é manter a Associação Comercial do Maranhão próxima do
Tribunal de Justiça do Maranhão, que integra o rol de relacionamento institucional”, frisou Cristiano Fernandes.
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Joaquim Figueiredo recebe presidente eleito da Associação
Comercial

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Joaquim Figueiredo, recebeu, nesta
quinta-feira (23), visita de cortesia do presidente eleito da Associação Comercial do Maranhão (ACM), Cristiano
Fernandes.

Ele veio acompanhado do empresário Luís Carlos Cantanhede, do vice-presidente para Assuntos Tributários e
Encargos Sociais da ACM, Ulisses Sousa, e do assessor jurídico da ACM, Antonio Gaspar.

Durante a visita, o presidente eleito da ACM, Cristiano Fernandes, entregou ao desembargador Joaquim
Figueiredo, convite da solenidade de sua posse que acontece no dia 5 de fevereiro, no Salão Nobre Arnaldo
Ferreira, na sede da Associação Comercial do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís.

“Além de entregar o convite de minha posse, é manter a Associação Comercial do Maranhão próxima do
Tribunal de Justiça do Maranhão, que integra o rol de relacionamento institucional”, frisou Cristiano Fernandes.
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UFMA: Reitor Natalino se reúne com presidente do TJ-MA e debate
sobre projetos de sustentabilidade
 

SÃO LUÍS – Na manhã desta sexta-feira, 24, o reitor Natalino Salgado foi recebido pelo desembargador Joaquim
Figueiredo, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), para discutir, entre outros assuntos da
pauta, o desenvolvimento de um projeto para a formação de um laboratório de edificações e eficiência
energética, que terá como uma das atividades a certificação das obras de reforma e construção do setor
judiciário maranhense, buscando o desenvolvimento sustentável interinstitucional.
O presidente do TJ-MA valorizou o encontro e enfatizou a união das instituições para o desenvolvimento da
sustentabilidade no judiciário maranhense. “Temos a felicidade de manter essa parceria com a Universidade e
receber os professores Natalino Salgado e Fernando Carvalho, além do desembargador Jorge Rachid,
presidente da Comissão Socioambiental do Tribunal de Justiça, para dar maior ênfase a esta parceria e à
produção desse laboratório”, afirmou.

Ele acrescentou que, como foi realizada apenas a primeira reunião de trabalho, a proposta está em fase
embrionária, e que outras reuniões serão feitas para tornar o projeto mais concreto. O reitor Natalino Salgado
destacou a importância do reforço das parcerias existentes e de projetar novas para beneficiar a população
maranhense. “A Universidade e o Tribunal são duas instituições que estão a serviço da sociedade, uma
colaborando com a outra”, ressaltou.

Também estiveram presentes o pró-reitor da Ageufma, Fernando Carvalho; o desembargador Jorge Rachid,
presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (CGPL); Mário Lobão, diretor geral do TJ-MA;
e o Núcleo de Gestão Socioambiental, representado por Joelma Nascimento e Patryckson Santos.

Saiba +

A Universidade Federal do Maranhão já tem um projeto para desenvolvimento de projetos de sustentabilidade e
eficiência energética gerenciado pela Superintendência de Infraestrutura e em parceria com empresas-juniores
dos cursos de Engenharia Elétrica e Civil da UFMA, com foco na redução do consumo de energia na Cidade
Universitária.

A primeira fase dos trabalhos consiste no gerenciamento de todos os dados e diagnósticos que servirão de base
para as tomadas de decisões na implantação de um projeto de gestão energética na UFMA. Cada
empresa-júnior será responsável por desenvolver uma parte do projeto, dentro de suas respectivas
especialidades.
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Termo de cessão

O Tribunal de Justiça do Maranhão e a empresa Maranhão Parcerias assinaram termo de cessão parcial de uso
de bem imóvel para o Poder Judiciário. O imóvel cedido ao TJMA será destinado à instalação e funcionamento
da nova Central de Inquérito e Custódia da Comarca de São Luís. Ele fica na rua Granja Barreto, Outeiro da
Cruz, e corresponde a uma área de 709,98 metros quadrados no térreo e 641,70 metros quadrados no primeiro
andar do edifício.
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Pergentino Holanda

O PRESIDENTE do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Joaquim Figueiredo, recebeu,
ontem, a visita de cortesia do presidente eleito da Associação Comercial do Maranhão (ACM), Cristiano Barroso
Fernandes. Ele foi acompanhado do empresário Luís Carlos Cantanhede Fernandes (seu pai), do vice-presidente
para Assuntos Tributários e Encargos Sociais da ACM, Ulisses Sousa, e do assessor jurídico da ACM, Antonio
Gaspar. Durante a visita, Cristiano Fernandes entregou ao desembargador Joaquim Figueiredo, convite para a
solenidade de sua posse que acontece no dia 5 de fevereiro, no Salão Nobre Arnaldo Ferreira, na sede da
Associação Comercial do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís.
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TJMA abre Ano Judiciário de 2020

Desembargador Joaquim Figueiredo apontou os avanços conquistados na atual gestão - Ribamar Pinheiro
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo - em cerimônia solene
que precedeu a 1ª Sessão Jurisdicional do Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), deste ano - fez a
abertura oficial do Ano Judiciário de 2020, nesta quarta-feira (22), na sede do TJMA, Praça Pedro II, Centro
Histórico de São Luís (MA).
Na ocasião, o presidente da Corte de Justiça ressaltou que o ato "exprime uma tradição, um simbolismo de
caráter formal, uma vez que o Poder Judiciário jamais suspende suas atividades jurisdicionais, estando sempre
em permanente funcionamento, num trabalho efetivo, contínuo, ininterrupto, atendendo todos os cidadãos que
o procura", dirigindo-se aos representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, membros do Ministério Público,
advogados, defensores públicos, procuradores, demais operadores do Direito e todos os cidadãos.
O desembargador Joaquim Figueiredo afirmou que otimismo e esperança são sentimentos propulsores no ano
que se inicia, inspirados nas virtudes do bom senso, equilíbrio e coerência. "Buscaremos o patamar de
racionalidade para continuar imprimindo o selo da grandeza do Poder Judiciário do Maranhão, vislumbrando
pleno sucesso na honrosa missão de aperfeiçoar a Justiça, para renovar a cidadania e dar voz ao cidadão e,
assim, tornar gloriosa a nossa missão constitucional", frisou.
Sobre a representatividade dos Poderes constituídos e dos órgãos do sistema de Justiça na sessão solene, o
presidente do TJMA enfatizou o caráter amplo da missão institucional do Poder Judiciário de contemplar as
aspirações da sociedade maranhense quanto à qualidade da prestação jurisdicional. "Não constituímos um
órgão isolado do conjunto das instituições republicanas", salientou.

DESAFIOS
Em seu discurso, o desembargador Joaquim Figueiredo destacou também os desafios e adversidades
vivenciados na atualidade, que têm exigido esforço conjunto e redobrado do Poder Judiciário. "A tarefa é árdua
e desafiadora, mas a depender da nossa vontade e compromisso, teremos um Ano Judiciário produtivo e de
grande crescimento para a Justiça Maranhense", disse.
Para isso, o presidente afirmou que todas as instituições e órgãos do sistema de Justiça terão que caminhar
juntos, enfrentando temas sociais e interagindo com metas e projetos para a qualidade da prestação
jurisdicional. "É nesse ambiente de integração, compreensão, respeito mútuo, coesão e de franco diálogo
institucional que encontraremos as soluções necessárias para nos adaptarmos aos novos tempos e nos
fortalecermos frente aos imensos desafios a nos cobrar ação, operosidade, determinação, dedicação e
disposição para o trabalho", ressaltou Joaquim Figueiredo.

CONTINUIDADE E AVANÇOS
Em 2020, o presidente afirmou ainda que a Justiça maranhense continuará caminhando lado a lado com a
população, sendo o seu farol e a sua cidadela, cumprindo o dever constitucional de potencializar todos os
instrumentos institucionais existentes que alcancem as reivindicações dos cidadãos, que não admitem evasivas
e querem, em brevidade máxima, os seus direitos ao alcance das mãos. "As soluções para os problemas
intrincados presentes na sociedade devem ser compartilhadas por todas as Instituições Jurídicas e os órgãos
que integram o Sistema de Justiça", enfatizou.

RECONHECIMENTO E TRANSPARÊNCIA
O desembargador Joaquim Figueiredo constatou que importantes aspectos do atual projeto institucional
mostram que o Poder Judiciário evoluiu em todos os sentidos. "São inegáveis, não só o esforço extraordinário de
que deram prova os magistrados, mas, acima de tudo, o empenho e a sinergia que os comprometeram na



prestação da tutela jurisdicional, sob as múltiplas dimensões em que essa tarefa se desdobra", afirmou.
Ele reconhece também que peculiaridades da Justiça maranhense têm provocado declarações públicas do
reconhecimento e desempenho frente a gigantesca demanda processual e na política de transparência
administrativa, financeira e institucional. "Essa transparência foi estendida também ao campo da comunicação
e informação, produzindo o mais elevado nível de legitimidade que se possa exigir a um ente público", destacou.
Por fim, o presidente Joaquim Figueiredo desejou que em 2020 a missão do Tribunal de Justiça seja coroada de
pleno êxito e pautada pela eficiência, indispensável poder crítico e operosidade na administração da Justiça. 
(Ascom TJMA)


