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IMAGEM DA SEMANA: JOSÉ JOAQUIM, GOVERNADOR DO
MARANHÃO
 

Desembargador permanece na gestão do Governo do Estado até esta sexta-feira (26)

O governador em exercício José Joaquim: ''Sinto-me honrado por esse momento e agradeço ao governador
Flávio Dino e ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto. É uma sucessão prevista na
Carta Federal e também em norma estadual e, neste exercício, darei continuidade às ações de Governo em
andamento e pretendo trazer algumas experiências nossas para o Executivo''. 

imagem
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Justiça condenou o plano de saúde Cassi por negar tratamento a
beneficiário solicitado por médicos

Uma beneficiária do plano de saúde da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi),
portadora de neoplasia maligna avançada, ganhou direito a indenização de R$ 15 mil, por danos morais, a ser
paga pela operadora do serviço. A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) votou
unanimemente favorável à apelação da paciente, por entender como caracterizada a responsabilidade civil do
plano, pela recusa de cobertura ao tratamento indicado.

A autora da ação na Justiça de 1º grau disse que foi indicada a realização de 25 sessões de radioterapia pelo
Hospital São Domingos. Acrescentou que, após solicitar a autorização ao plano de saúde, teve seu pedido
negado, sob a justificativa de que não havia credenciamento do hospital para realização do procedimento.

De acordo com o relatório, foi deferida liminar, em plantão judicial, para determinar que o plano de saúde
autorizasse, no prazo de 24 horas, o hospital e os médicos que tratam da saúde da paciente a realizarem as 25
sessões prescritas, sob pena de multa diária de R$ 2 mil.

A sentença de primeira instância revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos feitos na
inicial, sob o principal fundamento de que a autora optou por realizar o procedimento médico em
estabelecimento não conveniado com o plano de saúde. A beneficiária apelou ao TJMA.

VOTO – O relator do apelo, desembargador José de Ribamar Castro, analisou o caso de acordo com o sistema
normativo possivelmente aplicável, notadamente o Código Civil de 2002, a Lei Federal 9.656/98, além das
disposições expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O desembargador disse que, nos autos, há explícita declaração médica com indicação para a realização de 25
sessões de radioterapia no Setor de Oncologia do Hospital São Domingos, que, coberta pelo plano de saúde,
enseja urgência de intervenções, face ao risco de vida, absolutamente irreversível, tendo em vista que a
paciente sofre de neoplasia maligna avançada na mama direita e com metástase axilar, necessitando ser
submetida urgentemente à realização.

Ribamar Castro verificou, no caso, o caráter imotivado, abusivo e ilegítimo da recusa de tratamento, concluindo
pela má conduta do plano de saúde, atentatória ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como aos
princípios da função social do contrato e da boa-fé, apta a ensejar a obrigação de fazer e a indenização pelos
danos morais causados em razão da recusa.

O magistrado destacou que tem prevalecido entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, o
plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado
para a respectiva cura, além de que não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de
receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta.

O relator entendeu que, caracterizada a responsabilidade civil do apelado, no que se relaciona ao valor de



indenização pelos danos morais causados, o valor de R$ 15 mil atende aos critérios de proporcionalidade,
compensação à parte autora quanto ao dano sofrido e à gravidade média da conduta da operadora.

Os desembargadores Raimundo Barros e Jamil Gedeon também votaram pela reforma da sentença de primeira
instância, determinando ao plano de saúde dar cobertura do tratamento da apelante por meio de sessões de
radioterapia no Hospital São Domingos, indicadas pelo corpo médico que acompanha a paciente, bem como
indenizá-la, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 15 mil.

Comunicação Social do TJMA
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Governador em exercício, José Joaquim dos Anjos cumpre agenda
oficial

O governador em exercício, José Joaquim dos Anjos cumpriu agenda em seu primeiro dia à frente da gestão
estadual, na manhã desta quinta-feira (25), no Palácio dos Leões. Na agenda de compromissos, ato de
cumprimento ao cargo, reunião com secretários de Estado, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
assinatura de demandas em várias áreas de interesse social beneficiando municípios do interior e coletiva à
imprensa.

“Sinto-me honrado por esse momento e agradeço ao governador Flávio Dino e ao presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Othelino Neto. É uma sucessão prevista na Carta Federal e também em norma estadual e,
neste exercício, darei continuidade às ações de Governo em andamento e pretendo trazer algumas experiências
nossas para o Executivo”, enfatizou José Joaquim. Durante o exercício no cargo estadual, o desembargador
Lourival Serejo estará no comando do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

O secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Tavares destacou “a honra em ter o presidente José Joaquim
interinamente como governador do Maranhão, lutando pela melhoria da qualidade de vida do nosso Estado”. O
secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), Rodrigo Lago pontuou “o momento
ser um exemplo para o país por prezar a harmonia entre os poderes, as atribuições constitucionais e
respeitando seu espaço e independência”.

Em momento solene, José Joaquim cumpriu ato formalizando a interinidade à frente do comando do Governo do
Estado, abrindo a agenda de compromissos. Seguiu reunião com autoridades políticas. Na ocasião, o deputado
estadual e terceiro secretário da mesa, Pará Figueiredo agradeceu o momento considerado importante para a
solicitação de demandas à sua região, a Baixada Maranhense. “É uma honra poder representar minha região e
trazer a este debate ações, demandas e proposições que venham contribuir com a melhoria da vida das
comunidades da Baixada Maranhense”, enfatizou.

Na ocasião, o prefeito de Pindaré Mirim, Henrique Salgado solicitou reivindicações ao município, nas áreas de
infraestrutura, lazer e saúde. Seguiu à imprensa, na qual o governador em exercício reiterou a jornalistas como
será sua passagem pelo comando do Governo do Estado. Ele agradeceu a presença dos vários veículos de
imprensa e pontuou a “importância da autonomia, mas também do diálogo permanente entre os poderes e ouvir
as demandas da população, pois o Estado não para e todo apoio é relevante”.

O presidente do TRE, Cleones Cunha parabenizou o colega de magistratura em visita de cortesia. “Eu o
congratulo nesta visita, como membro do Poder Judiciário e presidente do TRE, e manifesto a alegria em ver o
presidente do Tribunal de Justiça no exercício do cargo de governador do Estado”, ressaltou.

Governador em exercício, José Joaquim dos Anjos (Foto: Handson Chagas
Seguiram reuniões com o secretário de Desporto e Lazer (Sedel), Rogério Cafeteira, para tratar de temas
relativos a pasta com ações na capital e interior; com o presidente da Associação dos Magistrados (AMA),
Angelo Santos; e com o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula, para tratar de projetos e
obras em andamento na pasta, encerrando a agenda do governador em exercício pela manhã.



À tarde, José Joaquim acompanhou as obras de construção e revitalização do Complexo Ambiental no Parque
Estadual do Sítio do Rangedor, no Parque Vitória e seguiu em reuniões com secretários de Estado. Nos
compromissos desta sexta-feira (26), constam visitas a obras em andamento na região da Baixada Maranhense,
nos municípios de Viana e São João Batista.

Presentes ao dia de trabalho, os secretários de Estado de Governo (Segov), Diego Galdino; de Infraestrutura
(Sinfra), Clayton Noleto; diretor-presidente da empresa Maranhão Parcerias (MAPA), Antônio Nunes; e o
diretor-geral do Tribunal de Justiça, Mário Lobão.

José Joaquim dos Anjos permanece na gestão do Governo do Estado até esta sexta-feira (26). No sábado (27), o
governador Flávio Dino retoma ao cargo executivo.
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Presidente do TRE manifesta alegria em ter um membro do
judiciário como governador do estado

26 de julho de 2019 : 08:18

Neste 25 de julho de 2019, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador Cleones
Cunha, acompanhado do diretor-geral André Menezes Mendes, realizou visita institucional de cortesia ao
governador em exercício do estado, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, que assumiu o cargo na
manhã desta quinta por motivos de afastamentos legais de Flávio Dino e demais sucessores previstos na
Constituição.

“Uma visita de cortesia como membro do poder judiciário, como presidente do Tribunal Eleitoral, para
manifestar a alegria der ter um presidente do Tribunal de Justiça no exercício do cargo de governador do
estado”, relatou o desembargador Cleones Cunha, em entrevista à assessoria de comunicação do governo.

De acordo com informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça, de onde o desembargador José Joaquim é o
atual presidente, durante o período em que o magistrado exercer a função, serão dadas continuidade às ações
do governador Flávio Dino com o propósito de somar para o fortalecimento da harmonia e da união existentes
entre os Poderes, gerando benefícios à sociedade e contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no governo estadual cumpre à assunção da linha sucessória em
razão dos afastamentos do governador Flávio Dino, do vice-governador Carlos Brandão e do presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto.

Entre os compromissos da agenda oficial do governador interino está a vistoria em obras estaduais nos
municípios de São João Batista e Viana, bem como na MA-014, na baixada, oportunidade em que terá como
companhia o desembargador Lourival Serejo, vice-presidente do TJMA, que ficou na presidência do órgão.
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Governador em exercício José Joaquim vistoria obras do Rangedor e
da Litorânea

Governador em exercício vistoria obras em São Luís.

parte da agenda de compromissos em seu primeiro dia como governador em exercício do do Maranhão, o
presidente do Tribunal de Justiça do estado, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, vistoriou nesta
quinta-feira (25) duas obras em andamento na cidade de São Luís: a construção do Complexo Ambiental no
Parque Estadual do Sítio do Rangedor e o prolongamento da Avenida Litorânea.

José Joaquim Figueiredo destacou a dimensão das duas obras. O roteiro da vistoria foi iniciado no canteiro de
obras do Complexo Ambiental do Rangedor. “É uma grande surpresa. Eu não tinha conhecimento da
grandiosidade dessas duas obras”, frisou.

A construção do Complexo é da categoria de Unidade de Conservação do grupo Proteção Integral, no qual é
permitido obras que resguardem os tributos naturais, pistas ecológicas e uso do espaço como turismo ecológico.

O espaço contará com praças, cerca de 6 km de pista de caminhada e ciclovia, trilhas naturais, playground,
academia ao ar livre, quadras poliesportivas e espaços de convivência. As obras estão avançadas e a primeira
etapa deve ser entregue no dia 8 de setembro, em comemoração ao aniversário de 407 anos de São Luís.

Prolongamento da Litorânea

Em seguida, o governador em exercício conheceu de perto o andamento das obras de prolongamento em 1.800
metros da Avenida Litorânea.

Ao lado do presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), Lawrence Mello,
do secretário Rodrigo Lago (Comunicação e Assuntos Políticos) e outras autoridades, Joaquim Figueiredo
percorreu toda a extensão da obra.

Orçada em mais de R$ 140 milhões, na obra de prolongamento já foram finalizadas a construção do muro de
contenção e o assentamento dos tubos que irão receber águas pluviais. Com o início da estiagem, os operários
agora deram início à construção da base dos pilares das pontes na foz dos Rios Claro e Pimenta. Ao todo serão
construídos 16 pilares em cada ponte.

Com investimento de mais de 140 milhões, o prolongamento da Avenida Litorânea tem previsão de entrega para
dezembro de 2019. A obra compõe a primeira fase para a implantação do novo corredor de transporte, o BRT
(Ônibus de Transporte Rápido), que vai interligar os municípios de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José
de Ribamar, diminuindo o tempo de percurso entre os municípios da Grande Ilha em até 40 minutos. A previsão
de entrega do BRT é dezembro de 2020.



Para o governador em exercício Joaquim Figueiredo, o prolongamento da Litorânea certamente vai melhorar o
fluxo de pessoas e veículos em São Luís e nas cidades circunvizinhas. Ele também agradeceu a oportunidade de
ocupar por dois dias a chefia do executivo estadual.

“É um trabalho bastante promissor. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade do chefe de Estado,
que nos permitiu assumir interinamente o Governo do Estado e conhecer de perto essas duas obras
fantásticas”, ressaltou Joaquim Figueiredo.
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Governador em exercício Joaquim Figueiredo faz entregas na
Baixada Maranhense

Em seu primeiro compromisso, Joaquim Figueiredo participa do lançamento da pedra fundamental da Academia
Vianense de Letras
O governador em exercício, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, faz entregas nesta sexta-feira (26) na Baixada
Maranhense. Em seu primeiro compromisso, José Figueiredo participa do lançamento da pedra fundamental da
Academia Vianense de Letras, no município de Viana. Depois, inaugura uma fábrica para quebradoras de coco.
Em seguida, acompanhará as obras realizadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), no
perímetro urbano.

Reafirmando o compromisso com a memória, educação e cultura dos maranhenses, o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma), lança a pedra fundamental da Casa Anica Ramos, que será
sede da Academia Vianense de Letras (AVL). “Iremos laçar a pedra fundamental, que era um pleito muito antigo.
Estamos dando a importância devida à Baixada Maranhense, que passou muito tempo esquecida”, afirmou
Joaquim Figueiredo.

O termo de compromisso para a viabilidade da primeira etapa da construção da Casa Anica Ramos (teatróloga e
tradutora) foi assinado no dia 18 de julho. “A atenção do Governo e Secretaria de Cultura com o povo vianense
é muito importante. Essa receptividade foi fundamental para a celeridade do processo da construção desse
espaço em Viana”, comentou a Presidente da AVL, Maria de Fátima Cordeiro.

A edificação tem fomento da Lei de Incentivo à Cultura e será realizada no terreno situado na Rua Professor
Antônio Lopes, esquina com a Rua Cônego Hemetério, doado pelo Poder Executivo Municipal de Viana.

O governador em exercício também vai entregar uma fábrica para as quebradeiras de coco da região para fazer
óleo e outros elementos advindos do produto.

VISTORIA

Concluindo a agenda no município de Viana, o governador em exercício também acompanhará as obras
realizadas pela Sinfra, no perímetro urbano.

“Estamos atuando de maneira contínua na manutenção das rodovias maranhenses. Esse é o foco das nossas
equipes nesse segundo semestre: garantir que nossas estradas estejam com boas condições de trafegabilidade e
fazendo as correções necessárias. Vamos continuar com esse ritmo, para que o nosso Maranhão seja um lugar
com oportunidades de investimentos e que as nossas estradas possam levar esse desenvolvimento para outras
localidades”, enfatizou Clayton Noleto, secretário de Estado de Infraestrutura.

A Sinfra está com equipes trabalhando em vários trechos da MA-014, realizando serviços de manutenção e
conservação da pavimentação, beneficiando várias comunidades ao longo da via. As informações são do TJMA.
FacebookTwitterWhatsAppEmailPrint
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José Joaquim assina decretos e recebe visita do prefeito de São Luís

26/07/2019 09:00:38

Em sua intensa agenda como governador em exercício do Maranhão, José Joaquim Figueiredo dos Anjos
recebeu nesta quinta-feira (25) a visita do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e assinou dois
decretos para incentivar a ressocialização e o trabalho de detentos e egressos do sistema penitenciário.

Um dos decretos trata da formação do grupo de trabalho das Apacs (Associação de Proteção e Amparo aos
Condenados) para aprimorar seu funcionamento e estimular a criação de novas unidades.

As Apacs são um modelo reconhecido de incentivo à ressocialização e ao trabalho de presos.

O segundo decreto é para permitir que cada vez mais presos tenham acesso à documentação, com mais
agilidade e facilidade. "Nós vamos cuidar da documentação gratuita, o que ajuda na reinserção do preso na
sociedade", disse o governador em exercício.

"Isso vale tanto para quem está dentro quanto para quem está saindo. Significa ressocialização e inclusão no
mercado de trabalho", afirmou Murilo Andrade, secretário da Administração Penitenciária.

Visita de cortesia

O prefeito de São Luís fez questão de ir até o Palácio do Leões para prestigiar José Joaquim. "Estou trazendo um
abraço neste momento importante, no qual um homem sério com um currículo brilhante tem a oportunidade de
assumir nestes dois dias como governador interino do Estado", afirmou Edivaldo.

O governador em exercício disse que "tenho destacado a importância dessa união dos Poderes. E recebo o
prefeito Edvaldo não só pela amizade que nos une particularmente, mas por ser um político que tem quebrado
paradigmas".

"Como governador em exercício, não poderia deixar de receber o prefeito da querida São Luís e que tem feito
um trabalho fantástico."
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O PRIMEIRO DIA DE JOSÉ JOAQUIM COMO GOVERNADOR

Publicado em 25 de julho de 2019 às 22:27 | Comentar

 O governador em exercício, José Joaquim dos Anjos cumpriu agenda em seu primeiro dia à frente da gestão
estadual, na manhã desta quinta-feira (25), no Palácio dos Leões. Na agenda de compromissos, ato de
cumprimento ao cargo, reunião com secretários de Estado, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
assinatura de demandas em várias áreas de interesse social beneficiando municípios do interior e coletiva à
imprensa.

Em momento solene, José Joaquim cumpriu ato formalizando a interinidade à frente do comando do Governo do
Estado, abrindo a agenda de compromissos. Seguiu reunião com autoridades políticas. Na ocasião, o deputado
estadual e terceiro secretário da mesa, Pará Figueiredo agradeceu o momento considerado importante para a
solicitação de demandas à sua região, a Baixada Maranhense.

Na ocasião, o prefeito de Pindaré Mirim, Henrique Salgado solicitou reivindicações ao município, nas áreas de
infraestrutura, lazer e saúde. Seguiu à imprensa, na qual o governador em exercício reiterou a jornalistas como
será sua passagem pelo comando do Governo do Estado. Ele agradeceu a presença dos vários veículos de
imprensa e pontuou a “importância da autonomia, mas também do diálogo permanente entre os poderes e ouvir
as demandas da população, pois o Estado não para e todo apoio é relevante”.

O presidente do TRE, Cleones Cunha parabenizou o colega de magistratura em visita de cortesia. “Eu o
congratulo nesta visita, como membro do Poder Judiciário e presidente do TRE, e manifesto a alegria em ver o
presidente do Tribunal de Justiça no exercício do cargo de governador do Estado”, ressaltou.

Seguiram reuniões com o secretário de Desporto e Lazer (Sedel), Rogério Cafeteira, para tratar de temas
relativos a pasta com ações na capital e interior; com o presidente da Associação dos Magistrados (AMA),
Angelo Santos; e com o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula, para tratar de projetos e
obras em andamento na pasta, encerrando a agenda do governador em exercício pela manhã.

À tarde, José Joaquim acompanhou as obras de construção e revitalização do Complexo Ambiental no Parque
Estadual do Sítio do Rangedor, no Parque Vitória e seguiu em reuniões com secretários de Estado. Nos
compromissos desta sexta-feira (26), constam visitas a obras em andamento na região da Baixada Maranhense,
nos municípios de Viana e São João Batista.

José Joaquim dos Anjos permanece na gestão do Governo do Estado até esta sexta-feira (26). No sábado (27), o
governador Flávio Dino retoma ao cargo executivo.
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Imagem do dia: J.J, Governador!

O governador em exercício, José Joaquim dos Anjos cumpriu agenda em seu primeiro dia à frente da gestão
estadual, na manhã desta quinta-feira (25), no Palácio dos Leões. Na agenda de compromissos, ato de
cumprimento ao cargo, reunião com secretários de Estado, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
assinatura de demandas em várias áreas de interesse social beneficiando municípios do interior e coletiva à
imprensa. J.J permanece na gestão do Governo do Estado até esta sexta-feira (26). No sábado (27), o
governador Flávio Dino retoma ao cargo executivo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PRESIDÊNCIA
26/07/2019 - BLOG GLAUCIO ERICEIRA 
POSITIVA
Jota Pinto visita governador interino do Maranhão 

Pag.: 10

Jota Pinto visita governador interino do Maranhão

Publicado em 25 de julho de 2019
O ex-deputado e pré-candidato a prefeito do município de São José de Ribamar, Jota Pinto (Patriotas), realizou,
nesta quinta-feira (25), visita de cortesia ao governador interino do Maranhão, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos.

Atual secretário municipal de Articulação Política de São Luís, Jota parabenizou o presidente afastado do
Tribunal de Justiça.

Ele aproveitou a oportunidade para solicitar a José Joaquim uma atenção especial para Ribamar e municípios da
Baixada Maranhense.

“Me orgulho desse grande amigo e conterrâneo, que veio da cidade de São João Batista, na Baixada
Maranhense, e batalhou muito para chegar no cargo que ocupa. Aproveitei a oportunidade para pedir pela
Baixada e pela nossa cidade de São José de Ribamar. José Joaquim possui residência no município, e assim
como eu, conhece as necessidades urgentes da cidade balneária”, disse o pré-candidato.

“Gostaria de parabenizar o amigo pelas suas conquistas e demonstrar minha sincera admiração pelo seu
trabalho”, completou.
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João Pequiá vira Réu em Ação Penal por desvio de recursos público
e pode ser afastado do cargo

Prefeito de Sitio Novo usou funcionária de sua empresa como laranja para receber pagamentos da prefeitura     
          

 

O prefeito da cidade de Sitio Novo pode ser cassado a qualquer momento pelo Tribunal de Justiça do Maranhão
a pedido do Ministério Público do Maranhão. Segundo Ação Penal contra João Carvalho dos Reis, o João do
Pequiá, é acusado de ter realizado contrato fictício e se utilizado de "laranja" para desviar recursos.

Segundo o Ministério Público ele mandou que a Prefeitura realizasse depósito na conta de uma funcionária da
sua loja e depois recebeu o dinheiro sem que a funcionária soubesse do que se tratava.  O depósito foi feito e a
funcionária repassou o valor para o Prefeito, conforme denuncia comprovada e provas arroladas nos autos. 
"Tudo foi feito sem que a funcionária soubesse da fraude. Foi enganado o povo e a funcionária. O Prefeito pegou
o dinheiro e gastou, ninguém sabe com o que. E depois demitiu a funcionária", revela a ação.

O desvio do recurso comprovado conforme documentos arrolados na ação, Pequiá surrupiou o dinheiro com a
desculpa que seria para investir no Portal da transparência que sequer existia.

O Processo nº 0004725-86.2017.8.10.0000, imputa às práticas consideradas corruptas e ilícitas praticada pelo
prefeito a penalidade de crimes de responsabilidade, de dispensa indevida de licitação, e lavagem de dinheiro,
sendo que as penas somadas perfazem mais de 10 anos de prisão, e ainda o pedido de afastamento do prefeito
do cargo.

Segundo o Relador, Desembargador Vicente de Castro, a documentação apresentada [que comprova todos os
ilícitos criminosos inclusive o saque e posse dos recursos] "aponta para indícios da possível prática dos delitos
previstos no art. 1º, I do Decreto-Lei nº 201/1967, art. 89 da Lei nº 8.666/93 e art. 1º da Lei nº 9.613/98,
suficientes para subsidiar a acusação em apreço, configurando, em princípio, justa causa para a deflagração da
ação penal, revela parecer.

Além de processo criminal que pede o afastamento do cargo, João Pequiá acumula vários processos
de improbidade administrativa que tramitam na Justiça Estadual. Veja abaixo:

Processo 4870-30.2017.8.10.0102, referente a Ação Civil Pública em que o Ministério Público Estadual do
Maranhão imputa ao Prefeito ato de improbidade administrativa, onde o Prefeito está sendo acusado de manter
funcionário contratado indevidamente sem concurso, conforme processo na justiça do trabalho que gerou esta
Ação Civil Pública. Frise-se que a pratica de contratos sem concursos é rotineira no município.

Processo 1046-34.2015.8.10.0102, referente a Ação de Improbidade Administrativa em que o Ministério
Público Estadual do Maranhão imputa ao Prefeito ato de improbidade administrativa, onde o Prefeito está sendo



acusado de ter realizado um contrato irregular para o transporte escolar com graves irregularidades existentes
no contrato realizado pelo Prefeito e a Empresa contratada. Vale destacar que a empresa contratada não tem
nenhum veículo em seu nome e os sócios apresentam ligações com a administração pública e com o Prefeito.

Processo 1046-34.2015.8.10.0102, que atribui ao prefeito João Piquiá a prática de ato de Improbidade
Administrativa referente a contratação de empresa para a locação de veículos de destinados à Prefeitura de
Sítio Novo/MA.

Processo nº 799-48.2018.8.10.0102, que o Ministério Público atribui ao Prefeito Jõao Piquiá e Secretários de
Educação pela prática de ato de Improbidade Administrativa referente a contratação de empresa para a locação
de veículos de para o transporte escolar.
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Governador em exercício José Joaquim Figueiredo faz entregas na
Baixada Maranhense

O governador em exercício, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, faz entregas nesta sexta-feira (26) na Baixada
Maranhense. Em seu primeiro compromisso, José Figueiredo participa do lançamento da pedra fundamental da
Academia Vianense de Letras, no município de Viana. Depois, inaugura uma fábrica para quebradoras de coco.
Em seguida, acompanhará as obras realizadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), no
perímetro urbano.

Reafirmando o compromisso com a memória, educação e cultura dos maranhenses, o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma), lança a pedra fundamental da Casa Anica Ramos, que será
sede da Academia Vianense de Letras (AVL). “Iremos laçar a pedra fundamental, que era um pleito muito antigo.
Estamos dando a importância devida à Baixada Maranhense, que passou muito tempo esquecida”, afirmou José
Joaquim.

O termo de compromisso para a viabilidade da primeira etapa da construção da Casa Anica Ramos (teatróloga e
tradutora) foi assinado no dia 18 de julho. “A atenção do Governo e Secretaria de Cultura com o povo vianense
é muito importante. Essa receptividade foi fundamental para a celeridade do processo da construção desse
espaço em Viana”, comentou a Presidente da AVL, Maria de Fátima Cordeiro.

A edificação tem fomento da Lei de Incentivo à Cultura e será realizada no terreno situado na Rua Professor
Antônio Lopes, esquina com a Rua Cônego Hemetério, doado pelo Poder Executivo Municipal de Viana.

O governador em exercício também vai entregar uma fábrica para as quebradeiras de coco da região para fazer
óleo e outros elementos advindos do produto.

Vistoria 

Concluindo a agenda no município de Viana, o governador em exercício também acompanhará as obras
realizadas pela Sinfra, no perímetro urbano.

“Estamos atuando de maneira contínua na manutenção das rodovias maranhenses. Esse é o foco das nossas
equipes nesse segundo semestre: garantir que nossas estradas estejam com boas condições de trafegabilidade e
fazendo as correções necessárias. Vamos continuar com esse ritmo, para que o nosso Maranhão seja um lugar
com oportunidades de investimentos e que as nossas estradas possam levar esse desenvolvimento para outras
localidades”, enfatizou Clayton Noleto, secretário de Estado de Infraestrutura.

A Sinfra está com equipes trabalhando em vários trechos da MA-014, realizando serviços de manutenção e
conservação da pavimentação, beneficiando várias comunidades ao longo da via.
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Similaridades

por Jorge Aragão
26 jul 2019

Mais um caso nacional chama atenção dos maranhenses pela similaridade com o que ocorre no estado. O fato
de o ministro da Justiça Sergio Moro comandar a Polícia Federal que fez operação para prender hackers que o
“atacaram” foi motivo de críticas do deputado federal Márcio Jerry (PCdoB).

Claro que a reação ao que reclamou o comunista – de que a investigação não pode ser levada a sério porque
Moro comanda a PF – foi imediata. Adversários do deputado logo mostraram que no Maranhão a Polícia Civil é
que investiga os delegados Ney Anderson e Tiago Bardal, que fizeram graves denúncias contra o secretário de
Segurança, Jefferson Portela – ele teria determinado grampos ilegais a desembargadores e políticos adversários
do Palácio dos Leões.

E Portela é quem comanda a Polícia Civil. Logo, assim como Moro não tem condições de comandar uma
investigação contra crimes pelos quais ele vem sendo acusado, o secretário de Segurança do Maranhão também
não tem.

E isso não é novidade para o deputado do PCdoB, porque, na audiência na Comissão de Segurança da Câmara
dos Deputados no início de julho, os colegas de bancada Aluisio Mendes (Pode) e Edilázio Júnior (PSD)
alertaram Jerry sobre a impossibilidade de a investigação sobre as denúncias dos delegados ser feita no
Maranhão pela Polícia Civil.

Este é somente mais um exemplo de que o que ocorre no Maranhão não tem a mesma medida em Brasília. É o
“faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”.

Estado Maior
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Governador em exercício José Joaquim faz entregas na Baixada
Maranhense

O governador em exercício, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, faz entregas nesta sexta-feira (26) na Baixada
Maranhense. Em seu primeiro compromisso, José Figueiredo participa do lançamento da pedra fundamental da
Academia Vianense de Letras, no município de Viana. Depois, inaugura uma fábrica para quebradoras de coco.
Em seguida, acompanhará as obras realizadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), no
perímetro urbano.

Reafirmando o compromisso com a memória, educação e cultura dos maranhenses, o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma), lança a pedra fundamental da Casa Anica Ramos, que será
sede da Academia Vianense de Letras (AVL). “Iremos laçar a pedra fundamental, que era um pleito muito antigo.
Estamos dando a importância devida à Baixada Maranhense, que passou muito tempo esquecida”, afirmou José
Joaquim.

O termo de compromisso para a viabilidade da primeira etapa da construção da Casa Anica Ramos (teatróloga e
tradutora) foi assinado no dia 18 de julho. “A atenção do Governo e Secretaria de Cultura com o povo vianense
é muito importante. Essa receptividade foi fundamental para a celeridade do processo da construção desse
espaço em Viana”, comentou a Presidente da AVL, Maria de Fátima Cordeiro.

A edificação tem fomento da Lei de Incentivo à Cultura e será realizada no terreno situado na Rua Professor
Antônio Lopes, esquina com a Rua Cônego Hemetério, doado pelo Poder Executivo Municipal de Viana.

O governador em exercício também vai entregar uma fábrica para as quebradeiras de coco da região para fazer
óleo e outros elementos advindos do produto.

Vistoria 

Concluindo a agenda no município de Viana, o governador em exercício também acompanhará as obras
realizadas pela Sinfra, no perímetro urbano.

“Estamos atuando de maneira contínua na manutenção das rodovias maranhenses. Esse é o foco das nossas
equipes nesse segundo semestre: garantir que nossas estradas estejam com boas condições de trafegabilidade e
fazendo as correções necessárias. Vamos continuar com esse ritmo, para que o nosso Maranhão seja um lugar
com oportunidades de investimentos e que as nossas estradas possam levar esse desenvolvimento para outras
localidades”, enfatizou Clayton Noleto, secretário de Estado de Infraestrutura.

A Sinfra está com equipes trabalhando em vários trechos da MA-014, realizando serviços de manutenção e
conservação da pavimentação, beneficiando várias comunidades ao longo da via.
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Governador em exercício, José Joaquim dos Anjos cumpre agenda
oficial
 

O governador em exercício, José Joaquim Figueiredo dos Anjos cumpriu agenda em seu primeiro dia à frente da
gestão estadual, na manhã desta quinta-feira (25), no Palácio dos Leões. Na agenda de compromissos, ato de
cumprimento ao cargo, reunião com secretários de Estado, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
assinatura de demandas em várias áreas de interesse social beneficiando municípios do interior e coletiva à
imprensa.

"Sinto-me honrado por esse momento e agradeço ao governador Flávio Dino e ao presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Othelino Neto. É uma sucessão prevista na Carta Federal e também em norma estadual e,
neste exercício, darei continuidade às ações de Governo em andamento e pretendo trazer algumas experiências
nossas para o Executivo", enfatizou José Joaquim. Durante o exercício no cargo estadual, o desembargador
Lourival Serejo estará no comando do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

O secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Tavares destacou "a honra em ter o presidente José Joaquim
interinamente como governador do Maranhão, lutando pela melhoria da qualidade de vida do nosso Estado". O
secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), Rodrigo Lago pontuou "o momento
ser um exemplo para o país por prezar a harmonia entre os poderes, as atribuições constitucionais e
respeitando seu espaço e independência".

Em momento solene, José Joaquim cumpriu ato formalizando a interinidade à frente do comando do Governo do
Estado, abrindo a agenda de compromissos. Seguiu reunião com autoridades políticas. Na ocasião, o deputado
estadual e terceiro secretário da mesa, Pará Figueiredo agradeceu o momento considerado importante para a
solicitação de demandas à sua região, a Baixada Maranhense. "É uma honra poder representar minha região e
trazer a este debate ações, demandas e proposições que venham contribuir com a melhoria da vida das
comunidades da Baixada Maranhense", enfatizou.

Na ocasião, o prefeito de Pindaré Mirim, Henrique Salgado solicitou reivindicações ao município, nas áreas de
infraestrutura, lazer e saúde. Seguiu à imprensa, na qual o governador em exercício reiterou a jornalistas como
será sua passagem pelo comando do Governo do Estado. Ele agradeceu a presença dos vários veículos de
imprensa e pontuou a "importância da autonomia, mas também do diálogo permanente entre os poderes e ouvir
as demandas da população, pois o Estado não para e todo apoio é relevante".

O presidente do TRE, Cleones Cunha parabenizou o colega de magistratura em visita de cortesia. "Eu o
congratulo nesta visita, como membro do Poder Judiciário e presidente do TRE, e manifesto a alegria em ver o
presidente do Tribunal de Justiça no exercício do cargo de governador do Estado", ressaltou.

Seguiram reuniões com o secretário de Desporto e Lazer (Sedel), Rogério Cafeteira, para tratar de temas
relativos a pasta com ações na capital e interior; com o presidente da Associação dos Magistrados (AMA),
Angelo Santos; e com o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula, para tratar de projetos e
obras em andamento na pasta, encerrando a agenda do governador em exercício pela manhã.



À tarde, José Joaquim acompanhou as obras de construção e revitalização do Complexo Ambiental no Parque
Estadual do Sítio do Rangedor, no Parque Vitória e seguiu em reuniões com secretários de Estado. Nos
compromissos desta sexta-feira (26), constam visitas a obras em andamento na região da Baixada Maranhense,
nos municípios de Viana e São João Batista.

Presentes ao dia de trabalho, os secretários de Estado de Governo (Segov), Diego Galdino; de Infraestrutura
(Sinfra), Clayton Noleto; diretor-presidente da empresa Maranhão Parcerias (MAPA), Antônio Nunes; e o
diretor-geral do Tribunal de Justiça, Mário Lobão.

José Joaquim Figueiredo dos Anjos permanece na gestão do Governo do Estado até esta sexta-feira (26). No
sábado (27), o governador Flávio Dino retoma ao cargo executivo. As informações são da Agência de Notícias do
Governo do Estado do Maranhão.
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Governador em exercício José Joaquim vistoria obras do Rangedor e
da Litorânea

Blog do Marco Silva  26 de julho de 2019 Deixe um Comentário
 
Como parte da agenda de compromissos em seu primeiro dia como governador em exercício do do Maranhão, o
presidente do Tribunal de Justiça do estado, desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos , vistoriou nesta quinta-feira (25) duas obras em andamento na cidade de São
Luís: a construção do Complexo Ambiental no Parque Estadual do Sítio do Rangedor e o prolongamento da
Avenida Litorânea.
 
José Joaquim Figueiredo destacou a dimensão das duas obras. O roteiro da vistoria foi iniciado no canteiro de
obras do Complexo Ambiental do Rangedor. “É uma grande surpresa. Eu não tinha conhecimento da
grandiosidade dessas duas obras”, frisou.
 
A construção do Complexo é da categoria de Unidade de Conservação do grupo Proteção Integral, no qual é
permitido obras que resguardem os tributos naturais, pistas ecológicas e uso do espaço como turismo ecológico.
 
O espaço contará com praças, cerca de 6 km de pista de caminhada e ciclovia, trilhas naturais, playground,
academia ao ar livre, quadras poliesportivas e espaços de convivência. As obras estão avançadas e a primeira
etapa deve ser entregue no dia 8 de setembro, em comemoração ao aniversário de 407 anos de São Luís.
 
Prolongamento da Litorânea
 
Em seguida, o governador em exercício conheceu de perto o andamento das obras de prolongamento em 1.800
metros da Avenida Litorânea.
 
Ao lado do presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), Lawrence Mello,
do secretário Rodrigo Lago (Comunicação e Assuntos Políticos) e outras autoridades, Joaquim Figueiredo
percorreu toda a extensão da obra.
 
Orçada em mais de R$ 140 milhões, na obra de prolongamento já foram finalizadas a construção do muro de
contenção e o assentamento dos tubos que irão receber águas pluviais. Com o início da estiagem, os operários
agora deram início à construção da base dos pilares das pontes na foz dos Rios Claro e Pimenta. Ao todo serão
construídos 16 pilares em cada ponte.
 
Com investimento de mais de 140 milhões, o prolongamento da Avenida Litorânea tem previsão de entrega para
dezembro de 2019. A obra compõe a primeira fase para a implantação do novo corredor de transporte, o BRT
(Ônibus de Transporte Rápido), que vai interligar os municípios de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José
de Ribamar, diminuindo o tempo de percurso entre os municípios da Grande Ilha em até 40 minutos. A previsão
de entrega do BRT é dezembro de 2020.
 
Para o governador em exercício Joaquim Figueiredo, o prolongamento da Litorânea certamente vai melhorar o
fluxo de pessoas e veículos em São Luís e nas cidades circunvizinhas. Ele também agradeceu a oportunidade de
ocupar por dois dias a chefia do executivo estadual.
 
“É um trabalho bastante promissor. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade do chefe de Estado,
que nos permitiu assumir interinamente o Governo do Estado e conhecer de perto essas duas obras
fantásticas”, ressaltou Joaquim Figueiredo.
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Governador em exercício, José Joaquim dos Anjos cumpre agenda
oficial

Publicado em julho 26, 2019 por Paulo Roberto

O governador em exercício, José Joaquim dos Anjos cumpriu agenda em seu primeiro dia à frente da gestão
estadual, na manhã desta quinta-feira (25), no Palácio dos Leões. Na agenda de compromissos, ato de
cumprimento ao cargo, reunião com secretários de Estado, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
assinatura de demandas em várias áreas de interesse social beneficiando municípios do interior e coletiva à
imprensa.

“Sinto-me honrado por esse momento e agradeço ao governador Flávio Dino e ao presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Othelino Neto. É uma sucessão prevista na Carta Federal e também em norma estadual e,
neste exercício, darei continuidade às ações de Governo em andamento e pretendo trazer algumas experiências
nossas para o Executivo”, enfatizou José Joaquim. Durante o exercício no cargo estadual, o desembargador
Lourival Serejo estará no comando do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

O secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Tavares destacou “a honra em ter o presidente José Joaquim
interinamente como governador do Maranhão, lutando pela melhoria da qualidade de vida do nosso Estado”. O
secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), Rodrigo Lago pontuou “o momento
ser um exemplo para o país por prezar a harmonia entre os poderes, as atribuições constitucionais e
respeitando seu espaço e independência”.

Em momento solene, José Joaquim cumpriu ato formalizando a interinidade à frente do comando do Governo do
Estado, abrindo a agenda de compromissos. Seguiu reunião com autoridades políticas. Na ocasião, o deputado
estadual e terceiro secretário da mesa, Pará Figueiredo agradeceu o momento considerado importante para a
solicitação de demandas à sua região, a Baixada Maranhense. “É uma honra poder representar minha região e
trazer a este debate ações, demandas e proposições que venham contribuir com a melhoria da vida das
comunidades da Baixada Maranhense”, enfatizou.

Na ocasião, o prefeito de Pindaré Mirim, Henrique Salgado solicitou reivindicações ao município, nas áreas de
infraestrutura, lazer e saúde. Seguiu à imprensa, na qual o governador em exercício reiterou a jornalistas como
será sua passagem pelo comando do Governo do Estado. Ele agradeceu a presença dos vários veículos de
imprensa e pontuou a “importância da autonomia, mas também do diálogo permanente entre os poderes e ouvir
as demandas da população, pois o Estado não para e todo apoio é relevante”.

O presidente do TRE, Cleones Cunha parabenizou o colega de magistratura em visita de cortesia. “Eu o
congratulo nesta visita, como membro do Poder Judiciário e presidente do TRE, e manifesto a alegria em ver o
presidente do Tribunal de Justiça no exercício do cargo de governador do Estado”, ressaltou.

Seguiram reuniões com o secretário de Desporto e Lazer (Sedel), Rogério Cafeteira, para tratar de temas
relativos a pasta com ações na capital e interior; com o presidente da Associação dos Magistrados (AMA),
Angelo Santos; e com o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula, para tratar de projetos e



obras em andamento na pasta, encerrando a agenda do governador em exercício pela manhã.

À tarde, José Joaquim acompanhou as obras de construção e revitalização do Complexo Ambiental no Parque
Estadual do Sítio do Rangedor, no Parque Vitória e seguiu em reuniões com secretários de Estado. Nos
compromissos desta sexta-feira (26), constam visitas a obras em andamento na região da Baixada Maranhense,
nos municípios de Viana e São João Batista.

Presentes ao dia de trabalho, os secretários de Estado de Governo (Segov), Diego Galdino; de Infraestrutura
(Sinfra), Clayton Noleto; diretor-presidente da empresa Maranhão Parcerias (MAPA), Antônio Nunes; e o
diretor-geral do Tribunal de Justiça, Mário Lobão.

José Joaquim dos Anjos permanece na gestão do Governo do Estado até esta sexta-feira (26). No sábado (27), o
governador Flávio Dino retoma ao cargo executivo.
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Governador em exercício José Joaquim faz entregas na Baixada
Maranhense

Publicado em julho 26, 2019 por Paulo Roberto

O governador em exercício, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, faz entregas nesta sexta-feira (26) na Baixada
Maranhense. Em seu primeiro compromisso, José Figueiredo participa do lançamento da pedra fundamental da
Academia Vianense de Letras, no município de Viana. Depois, inaugura uma fábrica para quebradoras de coco.
Em seguida, acompanhará as obras realizadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), no
perímetro urbano.

Reafirmando o compromisso com a memória, educação e cultura dos maranhenses, o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma), lança a pedra fundamental da Casa Anica Ramos, que será
sede da Academia Vianense de Letras (AVL). “Iremos laçar a pedra fundamental, que era um pleito muito antigo.
Estamos dando a importância devida à Baixada Maranhense, que passou muito tempo esquecida”, afirmou José
Joaquim.

O termo de compromisso para a viabilidade da primeira etapa da construção da Casa Anica Ramos (teatróloga e
tradutora) foi assinado no dia 18 de julho. “A atenção do Governo e Secretaria de Cultura com o povo vianense
é muito importante. Essa receptividade foi fundamental para a celeridade do processo da construção desse
espaço em Viana”, comentou a Presidente da AVL, Maria de Fátima Cordeiro.

A edificação tem fomento da Lei de Incentivo à Cultura e será realizada no terreno situado na Rua Professor
Antônio Lopes, esquina com a Rua Cônego Hemetério, doado pelo Poder Executivo Municipal de Viana.

O governador em exercício também vai entregar uma fábrica para as quebradeiras de coco da região para fazer
óleo e outros elementos advindos do produto.

Vistoria 

Concluindo a agenda no município de Viana, o governador em exercício também acompanhará as obras
realizadas pela Sinfra, no perímetro urbano.

“Estamos atuando de maneira contínua na manutenção das rodovias maranhenses. Esse é o foco das nossas
equipes nesse segundo semestre: garantir que nossas estradas estejam com boas condições de trafegabilidade e
fazendo as correções necessárias. Vamos continuar com esse ritmo, para que o nosso Maranhão seja um lugar
com oportunidades de investimentos e que as nossas estradas possam levar esse desenvolvimento para outras
localidades”, enfatizou Clayton Noleto, secretário de Estado de Infraestrutura.

A Sinfra está com equipes trabalhando em vários trechos da MA-014, realizando serviços de manutenção e
conservação da pavimentação, beneficiando várias comunidades ao longo da via.
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Governador em exercício José Joaquim vistoria obras do Rangedor e
da Litorânea

Em 26 de julho de 2019

Como parte da agenda de compromissos em seu primeiro dia como governador em exercício do do Maranhão, o
presidente do Tribunal de Justiça do estado, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos , vistoriou nesta
quinta-feira (25) duas obras em andamento na cidade de São Luís: a de construção do Complexo Ambiental no
Parque Estadual do Sítio do Rangedor e a do prolongamento da Avenida Litorânea.

José Joaquim Figueiredo destacou a dimensão das duas obras. O roteiro da vistoria foi iniciado no canteiro de
obras do Complexo Ambiental do Rangedor. “É uma grande surpresa. Eu não tinha conhecimento da
grandiosidade dessas duas obras”, frisou.

A construção do Complexo é da categoria de Unidade de Conservação do grupo Proteção Integral, no qual é
permitido obras que resguardem os tributos naturais, pistas ecológicas e uso do espaço como turismo ecológico.

O espaço contará com praças, cerca de 6 km de pista de caminhada e ciclovia, trilhas naturais, playground,
academia ao ar livre, quadras poliesportivas e espaços de convivência. As obras estão avançadas e a primeira
etapa deve ser entregue no dia 8 de setembro, em comemoração ao aniversário de 407 anos de São Luís.

Prolongamento da Litorânea

Em seguida, o governador em exercício conheceu de perto o andamento das obras de prolongamento em 1.800
metros da Avenida Litorânea.

Ao lado do presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), Lawrence Mello,
do secretário Rodrigo Lago (Comunicação e Assuntos Políticos) e outras autoridades, Joaquim Figueiredo
percorreu toda a extensão da obra.

Orçada em mais de R$ 140 milhões, na obra de prolongamento já foram finalizadas a construção do muro de
contenção e o assentamento dos tubos que irão receber águas pluviais. Com o início da estiagem, os operários
agora deram início à construção da base dos pilares das pontes na foz dos Rios Claro e Pimenta. Ao todo serão
construídos 16 pilares em cada ponte.

Com investimento de mais de 140 milhões, o prolongamento da Avenida Litorânea tem previsão de entrega para
dezembro de 2019. A obra compõe a primeira fase para a implantação do novo corredor de transporte, o BRT
(Ônibus de Transporte Rápido), que vai interligar os municípios de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José
de Ribamar, diminuindo o tempo de percurso entre os municípios da Grande Ilha em até 40 minutos. A previsão
de entrega do BRT é dezembro de 2020.



Para o governador em exercício Joaquim Figueiredo, o prolongamento da Litorânea certamente vai melhorar o
fluxo de pessoas e veículos em São Luís e nas cidades circunvizinhas. Ele também agradeceu a oportunidade de
ocupar por dois dias a chefia do executivo estadual.

“É um trabalho bastante promissor. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade do chefe de Estado,
que nos permitiu assumir interinamente o Governo do Estado e conhecer de perto essas duas obras
fantásticas”, ressaltou Joaquim Figueiredo.
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Governador em exercício José Joaquim faz entregas na Baixada
Maranhense

O governador em exercício, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, faz entregas nesta sexta-feira (26) na Baixada
Maranhense. Em seu primeiro compromisso, José Figueiredo participa do lançamento da pedra fundamental da
Academia Vianense de Letras, no município de Viana.

Em 26 de julho de 2019

O governador em exercício, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, faz entregas nesta sexta-feira (26) na Baixada
Maranhense. Em seu primeiro compromisso, José Figueiredo participa do lançamento da pedra fundamental da
Academia Vianense de Letras, no município de Viana. Depois, inaugura uma fábrica para quebradoras de coco.
Em seguida, acompanhará as obras realizadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), no
perímetro urbano.

Reafirmando o compromisso com a memória, educação e cultura dos maranhenses, o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma), lança a pedra fundamental da Casa Anica Ramos, que será
sede da Academia Vianense de Letras (AVL). “Iremos laçar a pedra fundamental, que era um pleito muito antigo.
Estamos dando a importância devida à Baixada Maranhense, que passou muito tempo esquecida”, afirmou José
Joaquim.

O termo de compromisso para a viabilidade da primeira etapa da construção da Casa Anica Ramos (teatróloga e
tradutora) foi assinado no dia 18 de julho. “A atenção do Governo e Secretaria de Cultura com o povo vianense
é muito importante. Essa receptividade foi fundamental para a celeridade do processo da construção desse
espaço em Viana”, comentou a Presidente da AVL, Maria de Fátima Cordeiro.

A edificação tem fomento da Lei de Incentivo à Cultura e será realizada no terreno situado na Rua Professor
Antônio Lopes, esquina com a Rua Cônego Hemetério, doado pelo Poder Executivo Municipal de Viana.

O governador em exercício também vai entregar uma fábrica para as quebradeiras de coco da região para fazer
óleo e outros elementos advindos do produto.

Vistoria 

Concluindo a agenda no município de Viana, o governador em exercício também acompanhará as obras
realizadas pela Sinfra, no perímetro urbano.

“Estamos atuando de maneira contínua na manutenção das rodovias maranhenses. Esse é o foco das nossas
equipes nesse segundo semestre: garantir que nossas estradas estejam com boas condições de trafegabilidade e
fazendo as correções necessárias. Vamos continuar com esse ritmo, para que o nosso Maranhão seja um lugar
com oportunidades de investimentos e que as nossas estradas possam levar esse desenvolvimento para outras
localidades”, enfatizou Clayton Noleto, secretário de Estado de Infraestrutura.



A Sinfra está com equipes trabalhando em vários trechos da MA-014, realizando serviços de manutenção e
conservação da pavimentação, beneficiando várias comunidades ao longo da via.
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Interinidade: Joaquim Figueiredo é governador por 48 horas,
seduzido pelo cargo que concentra poder de fato

26/07/2019 01:33:29

Posse concorrida: Joaquim Figueiredo recebeu Lourival Serejo, presidente em exercício do TJ, Luis Gonzaga
Coelho, procurador geral de Justiça, Cleones Cunha, presidente do TRE, Eduardo Nicolau, corregedor geral do
Ministério Público, e à direita, Marcelo Tavares, chefe da Casa Civil,  Diego Gaudino, secretário de Governo, e
Rodrigo Lago, secretário de Comunicação e Articulação Política.

Os três Poderes são institucionalmente a base perfeita que dá sustentação ao estado democrático de direito e
assegura as liberdades previstas na Carta Magna, mas não há dúvida de que o Poder Executivo é o que exerce o
maior fascínio sobre o cidadão. Ser presidente do Poder Judiciário, cargo não eletivo e exclusivo de
desembargador, tem o seu peso, mas é uma aspiração distante, alimentada apenas por quem é bacharel em
Direito. Presidir o Poder Legislativo, função exclusiva de quem parlamentar, fascina os que brigam pelo voto
proporcional. Já governar o Estado seduz a todos, porque é uma função ao alcance de qualquer cidadão com o
direito de votar e ser votado, desde que ultrapasse obstáculos espetaculares, como o de convencer a maioria
dos eleitores de que é o melhor. O entusiasmo quase incontido do presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador José Joaquim Figueiredo do Anjos, ao assumir, ontem, o comando do Poder Executivo para ser
governador em exercício por dois dias, foi revelador de que governar o Estado faz, de fato, uma diferença
imensurável.

Durante as 48 horas de exercício da governança, o governador interino detém todos os poderes que o cargo lhe
confere. Sob suas ordens diretas estão três dezenas de secretários de Estado e quase quatro mil auxiliares
comissionados, sobre os quais tem o poder puro e simples de demitir e admitir. Também ao seu serviço estão
mais de 100 mil servidores do quadro estável - professores, profissionais da saúde, policiais civis e militares,
técnicos de nível superior das mais diferentes áreas, e um exército de burocratas de todos os níveis. A isso se
soma o poder de controle direto e quase absoluto sobre as finanças, o que significa a execução de um
orçamento de pelo menos R$ 16 bilhões anuais. É claro que o governador em exercício, até por uma questão
que envolve tempo e bom senso, não vai cometer a imprudência de se enfronhar em assuntos dessa natureza,
mas não há como escapar da tentação de imaginar-se no comando quase absoluto de uma máquina tão
poderosa.

Na cabeceira da mesa de decisões do Palácio dos Leões e diante de secretários de Estado e de comandantes do
Poder Judiciário, entre eles o presidente em exercício, desembargador Lourival Serejo, o governador em
exercício Joaquim Figueiredo declarou: "Sinto-me honrado por esse momento e agradeço ao governador Flávio
Dino e ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto. É uma sucessão prevista na Carta
Federal e também em norma estadual e, neste exercício, darei continuidade às ações de Governo em
andamento e pretendo trazer algumas experiências nossas para o Executivo". Mera retórica, perfeitamente
encaixada no momento, mas sem qualquer desdobramento. O que valeu mesmo naquele ato foi a visível
satisfação de assumir o comando de um Poder institucionalmente igual ao que preside, mas na realidade e na
prática bem mais poderoso e abrangente.

Os secretários a postos reforçaram a legitimidade do exercício do cargo de governador pelo presidente do



Tribunal de Justiça, que é o quarto numa cadeia sucessória que tem inicialmente o vice-governador Carlos
Brandão (PRB), que está de férias, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB),
que também se ausentou do estado. O chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares - que há alguns anos, durante uma
interinidade do então vice-governador João Alberto (PMDB) assumiu o Governo como presidente da Assembleia
Legislativa -, declarou ser honroso "ter o presidente José Joaquim interinamente como governador do Maranhão,
lutando pela melhoria da qualidade de vida do nosso Estado". O secretário de Estado de Comunicação Social e
Assuntos Políticos, Rodrigo Lago – advogado que conhece como poucos as regras que movem o poder
constituído -, pontuou ser o momento "um exemplo para o País, por prezar a harmonia entre os Poderes, as
atribuições constitucionais e respeitando seu espaço e independência".

Após as formalidades da posse, o governador em exercício Joaquim Figueiredo começou a trabalhar
despachando com o secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, de quem pediu informações sobre algumas
obras em andamento na região da Baixada, onde estão suas raízes. Em seguida, despachou com o secretário de
Saúde, Carlos Lula, que lhe deu informações sobre alguns problemas da área, especialmente o estágio em que
se encontra a construção de um hospital em Viana. E avistou-se ainda com o secretário de Deporto e Lazer,
Rogério Cafeteira, com quem se informou sobre ações da pasta na Capital e no interior.  À tarde, o governador
em exercício Joaquim Figueiredo acompanhou as obras de construção e revitalização do Complexo Ambiental no
Parque Estadual do Sítio do Rangedor. Hoje, cumprirá uma agenda, acompanhado de técnicos e políticos de
visitas a obras em andamento em Viana e São João Batista, na Baixada. Estará acompanhado de auxiliares,
técnicos e políticos, e será festejado como o filho pródigo que, depois de voltar como presidente do Poder
Judiciário, retorna como chefe do Poder Executivo.

Sua interinidade terminará no início da madrugada de sábado, quando o governador Flávio Dino desembarcar
em São Luís, de   volta da semana de férias que gozou com a família em Brasília.

- Joaquim Figueiredo e Edivaldo Holanda Jr. trocam elogios durante visita nos Leões

Edivsldo Holanda Jr. e Joaquim Figueiredo trocaram gentilezas em audiência nos
Leões

De todas as trocas de gentileza feitas ontem na agenda do governador em exercício Joaquim Figueiredo, na sala
de audiências do Palácio dos Leões, a mais forte se deu na visita do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Jr.
(PDT), uma das autoridades com quem se avistou após ser empossado no comando do Poder Executivo.

Ao cumprimentar o governador em exercício, o prefeito da Capital declarou: "Estou trazendo um abraço neste
momento importante, no qual um homem sério com um currículo brilhante tem a oportunidade de assumir
nestes dois dias como governador interino do Estado".

Em resposta, o governador em exercício retribuiu: "Tenho destacado a importância dessa união dos Poderes. E
recebo o prefeito Edvaldo não só pela amizade que nos une particularmente, mas por ser um político que tem
quebrado paradigmas e feito um trabalho fantástico".

Ao término da rápida conversa, o governador em exercício não cabia em si de entusiasmo, enquanto o prefeito
seguiu para o Palácio de la Ravardière com um sorriso escancarado e certamente imaginando o dia em que,
eleito governador, receberá a visita do desembargador Joaquim Figueiredo.

São Luís, 26 de Julho de 2019.
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Governador em exercício José Joaquim visita Viana e faz entregas
na Baixada Maranhense

26/07/2019  admin  Baixada Maranhense, Brasil, Destaques, Governo do Maranhão, Infraestrutura, Maranhão,
Meio ambiente, Mundo, Política, Tecnologia, Viana

O governador em exercício, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, faz entregas nesta sexta-feira (26) na Baixada
Maranhense. Em seu primeiro compromisso, José Figueiredo participa do lançamento da pedra fundamental da
Academia Vianense de Letras, no município de Viana. Depois, inaugura uma fábrica para quebradoras de coco.
Em seguida, acompanhará as obras realizadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), no
perímetro urbano.

Planta ilustrativa da futura sede da AVL
Reafirmando o compromisso com a memória, educação e cultura dos maranhenses, o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma), lança a pedra fundamental da Casa Anica Ramos, que será
sede da Academia Vianense de Letras (AVL). “Iremos lançar a pedra fundamental, que era um pleito muito
antigo. Estamos dando a importância devida à Baixada Maranhense, que passou muito tempo esquecida”,
afirmou José Joaquim.

O termo de compromisso para a viabilidade da primeira etapa da construção da Casa Anica Ramos (teatróloga e
tradutora) foi assinado no dia 18 de julho. “A atenção do Governo e Secretaria de Cultura com o povo vianense
é muito importante. Essa receptividade foi fundamental para a celeridade do processo da construção desse
espaço em Viana”, comentou a Presidente da AVL, Maria de Fátima Cordeiro.

A edificação tem fomento da Lei de Incentivo à Cultura e será realizada no terreno situado na Rua Professor
Antônio Lopes, esquina com a Rua Cônego Hemetério, doado pelo Poder Executivo Municipal de Viana.

O governador em exercício também vai entregar uma fábrica para as quebradeiras de coco da região para fazer
óleo e outros elementos advindos do produto.

Vistoria

Concluindo a agenda no município de Viana, o governador em exercício também acompanhará as obras
realizadas pela Sinfra, no perímetro urbano.

“Estamos atuando de maneira contínua na manutenção das rodovias maranhenses. Esse é o foco das nossas
equipes nesse segundo semestre: garantir que nossas estradas estejam com boas condições de trafegabilidade e
fazendo as correções necessárias. Vamos continuar com esse ritmo, para que o nosso Maranhão seja um lugar
com oportunidades de investimentos e que as nossas estradas possam levar esse desenvolvimento para outras
localidades”, enfatizou Clayton Noleto, secretário de Estado de Infraestrutura.

A Sinfra está com equipes trabalhando em vários trechos da MA-014, realizando serviços de manutenção e



conservação da pavimentação, beneficiando várias comunidades ao longo da via.
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Secretário Júlio participa de posse do governador em exercício do
MA

25/07/2019  admin  Baixada Maranhense, Brasil, Destaques, Governo do Maranhão, Infraestrutura, Maranhão,
Mundo, Política, Tecnologia

O secretário da SAF, Júlio César Mendonça, participou na manhã desta quinta-feira (25), da posse do
governador em exercício do Maranhão, o presidente do Tribunal de Justiça – o desembargador Joaquim
Figueiredo.

No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim Figueiredo dará continuidade às ações do
governador Flávio Dino. Ele pretende somar para o fortalecimento da harmonia e da união existente entre os
Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador foi prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.
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Governador em exercício, José Joaquim dos Anjos cumpre agenda
oficial

Ato de cumprimento ao cargo de governador em exercício (Foto: Handson Chagas)

O governador em exercício, José Joaquim dos Anjos cumpriu agenda em seu primeiro dia à frente da gestão
estadual, na manhã desta quinta-feira (25), no Palácio dos Leões. Na agenda de compromissos, ato de
cumprimento ao cargo, reunião com secretários de Estado, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
assinatura de demandas em várias áreas de interesse social beneficiando municípios do interior e coletiva à
imprensa.

“Sinto-me honrado por esse momento e agradeço ao governador Flávio Dino e ao presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Othelino Neto. É uma sucessão prevista na Carta Federal e também em norma estadual e,
neste exercício, darei continuidade às ações de Governo em andamento e pretendo trazer algumas experiências
nossas para o Executivo”, enfatizou José Joaquim. Durante o exercício no cargo estadual, o desembargador
Lourival Serejo estará no comando do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

O secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Tavares destacou “a honra em ter o presidente José Joaquim
interinamente como governador do Maranhão, lutando pela melhoria da qualidade de vida do nosso Estado”. O
secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), Rodrigo Lago pontuou “o momento
ser um exemplo para o país por prezar a harmonia entre os poderes, as atribuições constitucionais e
respeitando seu espaço e independência”.

Em momento solene, José Joaquim cumpriu ato formalizando a interinidade à frente do comando do Governo do
Estado, abrindo a agenda de compromissos. Seguiu reunião com autoridades políticas. Na ocasião, o deputado
estadual e terceiro secretário da mesa, Pará Figueiredo agradeceu o momento considerado importante para a
solicitação de demandas à sua região, a Baixada Maranhense. “É uma honra poder representar minha região e
trazer a este debate ações, demandas e proposições que venham contribuir com a melhoria da vida das
comunidades da Baixada Maranhense”, enfatizou.

Na ocasião, o prefeito de Pindaré Mirim, Henrique Salgado solicitou reivindicações ao município, nas áreas de
infraestrutura, lazer e saúde. Seguiu à imprensa, na qual o governador em exercício reiterou a jornalistas como
será sua passagem pelo comando do Governo do Estado. Ele agradeceu a presença dos vários veículos de
imprensa e pontuou a “importância da autonomia, mas também do diálogo permanente entre os poderes e ouvir
as demandas da população, pois o Estado não para e todo apoio é relevante”.

O presidente do TRE, Cleones Cunha parabenizou o colega de magistratura em visita de cortesia. “Eu o
congratulo nesta visita, como membro do Poder Judiciário e presidente do TRE, e manifesto a alegria em ver o
presidente do Tribunal de Justiça no exercício do cargo de governador do Estado”, ressaltou.

Governador em exercício, José Joaquim dos Anjos
 (Foto: Handson Chagas)
Seguiram reuniões com o secretário de Desporto e Lazer (Sedel), Rogério Cafeteira, para tratar de temas



relativos a pasta com ações na capital e interior; com o presidente da Associação dos Magistrados (AMA),
Angelo Santos; e com o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula, para tratar de projetos e
obras em andamento na pasta, encerrando a agenda do governador em exercício pela manhã.

À tarde, José Joaquim acompanhou as obras de construção e revitalização do Complexo Ambiental no Parque
Estadual do Sítio do Rangedor, no Parque Vitória e seguiu em reuniões com secretários de Estado. Nos
compromissos desta sexta-feira (26), constam visitas a obras em andamento na região da Baixada Maranhense,
nos municípios de Viana e São João Batista.

Presentes ao dia de trabalho, os secretários de Estado de Governo (Segov), Diego Galdino; de Infraestrutura
(Sinfra), Clayton Noleto; diretor-presidente da empresa Maranhão Parcerias (MAPA), Antônio Nunes; e o
diretor-geral do Tribunal de Justiça, Mário Lobão.
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Governador em exercício José Joaquim vistoria obras do Rangedor e
da Litorânea

POR PORTAL DO MUNIM · 26 DE JULHO DE 2019

GOVERNADOR INTERINO JOSÉ JOAQUIM CUMPRE AGENDA VISITANDO OBRAS.

MARANHÃO – Como parte da agenda de compromissos em seu primeiro dia como governador em exercício do
do Maranhão, o presidente do Tribunal de Justiça do estado, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos
, vistoriou nesta quinta-feira (25) duas obras em andamento na cidade de São Luís: a construção do Complexo
Ambiental no Parque Estadual do Sítio do Rangedor e o prolongamento da Avenida Litorânea.

José Joaquim Figueiredo destacou a dimensão das duas obras. O roteiro da vistoria foi iniciado no canteiro de
obras do Complexo Ambiental do Rangedor. “É uma grande surpresa. Eu não tinha conhecimento da
grandiosidade dessas duas obras”, frisou.

A construção do Complexo é da categoria de Unidade de Conservação do grupo Proteção Integral, no qual é
permitido obras que resguardem os tributos naturais, pistas ecológicas e uso do espaço como turismo ecológico.

O espaço contará com praças, cerca de 6 km de pista de caminhada e ciclovia, trilhas naturais, playground,
academia ao ar livre, quadras poliesportivas e espaços de convivência. As obras estão avançadas e a primeira
etapa deve ser entregue no dia 8 de setembro, em comemoração ao aniversário de 407 anos de São Luís.

Prolongamento da Litorânea

Em seguida, o governador em exercício conheceu de perto o andamento das obras de prolongamento em 1.800
metros da Avenida Litorânea.

Ao lado do presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), Lawrence Mello,
do secretário Rodrigo Lago (Comunicação e Assuntos Políticos) e outras autoridades, Joaquim Figueiredo
percorreu toda a extensão da obra.

Orçada em mais de R$ 140 milhões, na obra de prolongamento já foram finalizadas a construção do muro de
contenção e o assentamento dos tubos que irão receber águas pluviais. Com o início da estiagem, os operários
agora deram início à construção da base dos pilares das pontes na foz dos Rios Claro e Pimenta. Ao todo serão
construídos 16 pilares em cada ponte.

Com investimento de mais de 140 milhões, o prolongamento da Avenida Litorânea tem previsão de entrega para
dezembro de 2019. A obra compõe a primeira fase para a implantação do novo corredor de transporte, o BRT
(Ônibus de Transporte Rápido), que vai interligar os municípios de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José
de Ribamar, diminuindo o tempo de percurso entre os municípios da Grande Ilha em até 40 minutos. A previsão



de entrega do BRT é dezembro de 2020.

Para o governador em exercício Joaquim Figueiredo, o prolongamento da Litorânea certamente vai melhorar o
fluxo de pessoas e veículos em São Luís e nas cidades circunvizinhas. Ele também agradeceu a oportunidade de
ocupar por dois dias a chefia do executivo estadual.

“É um trabalho bastante promissor. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade do chefe de Estado,
que nos permitiu assumir interinamente o Governo do Estado e conhecer de perto essas duas obras
fantásticas”, ressaltou Joaquim Figueiredo.
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José Joaquim é governador do estado do Maranhão por dois dias

POR PORTAL DO MUNIM · 26 DE JULHO DE 2019

DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM ASSUME O GOVERNO DO ESTADO.

MARANHÃO – O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo,
assumiu o Governo do Maranhão, de forma interina, nesta quinta (25) e segue à frente da administração
estadual até esta sexta-feira (26).

Um momento que representa a união e respeito entre os Poderes constituídos e os órgãos do sistema de união
que contempla, principalmente, as aspirações da sociedade maranhense.

Para Joaquim Figueiredo, sua interinidade revela um ambiente de integração, compreensão, respeito mútuo,
coesão e de franco diálogo institucional.

O presidente do Tribunal de Justiça assumiu o governo por conta das férias do Governador Flávio Dino e do
Presidente da Assembleia Legislativa Othelino Neto. O vice-governador Carlos Brandão, que estava no comando
do governo pediu afastamento para cumprir agenda pessoal durante dois dias (quinta e sexta). Brandão
reassume o governo no sábado (27).
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Justiça aumenta pena do assassino do profº universitário André
Arouche

Nova decisão da Justiça do Maranhão aumentou para 42 anos e 11 meses de prisão a pena de Sávio Gomes
Fonseca. Crime aconteceu em dezembro de 2017 em São Luís

 

 

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão aumentou para 42 anos e 11 meses de prisão a pena
de Sávio Gomes Fonseca, acusado de assassinar o professor universitário André Arouche Fontoura. Crime
aconteceu em dezembro de 2017, na Avenida Jerônimo de Albuquerque em São Luís.

A sentença concedida pela 4ª Vara Criminal de São Luís em outubro do ano passado, havia estabelecido que o
acusado cumprisse uma pena de 27 anos e oito meses de reclusão em regime fechado, além de 23 dias-multa. A
pena deverá ser cumprida no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, na zona rural da capital.

De acordo com a nova decisão, a pena é relativa ao assassinato de André Arouche e a um assalto que foi
praticado minutos antes, em uma loja no bairro Cohab, na capital. Durante a ação, Sávio Gomes estava na
companhia de um adolescente e ambos roubaram uma motocicleta. Além do aumento da pena, o acusado foi
condenado por corrupção de menores e deverá pagar 48 dias-multa no valor 1/30 do salário-mínimo em vigor.

A primeira sentença foi alterada ao condenar Sávio Fonseca duas vezes por corrupção de menores, já que dois
crimes foram praticados por ele e pelo menor que o acompanhava. A Justiça do Maranhão também aceitou o
pedido do Ministério Público para que houvesse a valorização negativa dos antecedentes criminais de Sávio e a
aplicação do agravante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo o Ministério Público, Sávio Gomes já foi condenado por roubo e formação de quadrilha, responde a
processos por roubo circunstanciado, corrupção de menores, tentativa de homicídio e acusação de violência
contra mulheres. Na época do assassinato de André Arouche, ele havia saído pouco tempo da prisão.

O parecer foi concedido pelos desembargadores José Bernardo Silva Rodrigues, relator do caso, José Luiz
Oliveira de Almeira e Vicente de Paula Gomes de Castro e seguiram o parecer do Ministério Público do
Maranhão (MPMA), assinado pela procuradora de Justiça Regina Lúcia de Almeida Rocha, defendido pelo
procurador Teodoro Peres Neto e teve o recurso interposto pelo promotor Douglas Assunção Nojosa.

Relembre o caso

André Arouche Fontoura foi assassinado durante uma tentativa de assalto no dia 29 de dezembro de 2017, na
Avenida Jerônimo de Albuquerque no bairro Bequimão, em São Luís. De acordo com a polícia, ao parar no



semáforo em sua motocicleta ele foi surpreendido por Sávio Gomes e um adolescente que queriam levar a moto.

A dupla de assaltantes estava em uma motocicleta que havia sido roubada minutos antes. Houve briga corporal
e André foi atingido com um tiro na nuca. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Os autores do
crime fugiram sem levar a moto de André. A vítima era professor de economia do Instituto de Ensino Superior
em Paço do Lumiar e funcionário do Ministério Público do Maranhão (MPMA).
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Mais de 2 mil acordos de conciliação e mediação foram fechados
em 2019

De acordo com o Nupemec, ao todo, foram realizadas 3.848 audiências, entre demandas pré-processuais e
processuais

 

SÃO LUÍS - O 1º e o 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc), o Centro de Mediação Familiar e o
Centro de Conciliação e Mediação da Justiça de 2º Grau, todos vinculados ao Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) e localizados em São Luís, contabilizaram no período de janeiro a julho de 2019, o total de 2.139
acordos.

Ao todo, foram realizadas 3.848 audiências, entre demandas pré-processuais (quando ainda não existe um
processo judicial formalizado) e processuais (quando já existe uma demanda processual).

Os números são do Nupemec (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos), órgão
responsável pela implantação e desenvolvimento da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos
Conflitos de Interesse, no âmbito do TJMA.

Segundo os dirigentes do Numepec, o resultado se deve, principalmente, ao comprometimento das partes em
utilizarem os meios de autocomposição como meio efetivo na resolução de controvérsias.

Para o presidente do Nupemec, desembargador José Luiz Almeida, a política de conciliação, instituída pelo CNJ,
é o melhor caminho para a solução dos conflitos. “Abraçamos essa causa na luta contra a cultura do litígio, e
temos percebido que a sociedade está cada vez mais consciente da importância do empoderamento na
resolução de suas questões”, pontuou.

O coordenador do Núcleo, juiz Alexandre Abreu, explica que um importante componente nesse cenário são as
ações do CNJ, a exemplo da Resolução nº 43/2017, que recomenda, no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão,
que, nas ações judiciais em que for admissível a autocomposição, e que esta não tenha sido buscada na fase
pré-processual, o juiz possibilite a busca da resolução do conflito por meio da plataforma pública digital.

COMO CONCILIAR - Para agendamento de sessões de conciliação, o jurisdicionado ou a parte pode fazer o
pedido através do sistema Conciliar no site do TJMA, pelo Telejudiciário (0800 707 1581/ (98) 3194-5555),
pessoalmente nos Centros de Conciliação e nas unidades judiciais.

PROJETOS IMPLEMENTADOS PELO NUPEMEC NO MARANHÃO:

CONCILIAÇÃO ITINERANTE – Entre seus objetivos está promover, de forma célere, a conciliação nos litígios
entre as partes, encontrando soluções amigáveis e efetivas, em várias comarcas do Estado, atendendo os



cidadãos interessados em solucionar suas demandas processuais (com ação judicial em andamento) ou
pré-processuais (sem ação judicial).

BALCÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – Projeto cujo objetivo é oportunizar ao consumidor quitar débitos
junto às empresas participantes, para ter novamente crédito perante o mercado consumidor. Durante o evento,
são realizadas ofertas de renegociação com abatimentos e parcelamentos que buscam adequar o valor das
dívidas à capacidade de pagamento.

BALCÃO DE RENEGOCIAÇÃO DIGITAL - Lançado em junho de 2019 como um ambiente virtual destinado ao
encontro de consumidores em situação de inadimplência e empresas ou entidades públicas, com ofertas de
renegociação com abatimentos e parcelamentos que buscam adequar o valor das dívidas à capacidade de
pagamento.

O Balcão de Renegociação Digital e o Balcão de Renegociação de Dívidas integram o Programa de Atenção ao
Consumidor em Situação de Inadimplência, instituído pelo Núcleo de Conciliação do TJMA, com vistas à
realização de ações de estímulo e tratamento do endividamento e de mecanismos alternativos de solução de
conflitos.

VIRTUALIZAÇÃO – O Nupemec (núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflito) é grande
incentivador do programa de estímulo ao uso dos mecanismos virtuais para solução de conflitos inerente à
política nacional de tratamento adequado de solução de conflitos, instituída pelo CNJ por meio da Resolução n°
125/2010 que, através da emenda n° 2, de março de 2016, incluiu orientações ao uso de mecanismos
alternativos de solução de controvérsias antes da judicialização, seguindo também a nova sistemática do Código
de Processo Civil (CPC), que valoriza a conciliação.

PLATAFORMAS DIGITAIS – Os consumidores podem negociar diretamente com as empresas com as quais
tenham alguma dívida para renegociar, por meio de um canal digital, onde cadastram reclamações utilizando as
plataformas eletrônicas “mediacaodigital” e/ou “consumidor.gov.br”, ou por intermédio do aplicativo “Conciliar
é Legal” desenvolvido pelo TJMA disponibilizadas respectivamente, pelo Ministério da Justiça e pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), recebendo uma resposta num tempo bem curto.

LINHA DIRETA – Serviço localizado no 1º Cejusc (Fórum Desembargador Sarney Costa), em que os clientes da
Cemar (Companhia Energética do Maranhão) podem tratar diretamente com um preposto da empresa para
resolverem diversos problemas de menor complexidade.
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José Joaquim cumpre agenda no primeiro dia de exercício do cargo
de governador

Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão assumiu o comando do Executivo em decorrência da licença do
governador Flávio Dino; autoridades participaram de solenidade no Palácio dos Leões

 

O governador em exercício, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjo, cumpriu ontem, em seu primeiro
dia à frente do Governo do Maranhão, extensa agenda no Palácio dos Leões. Entre os compromissos, o ato de
cumprimento ao cargo, reunião com secretários de Estado, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE-MA), assinatura de demandas em várias áreas de interesse social beneficiando municípios do
interior e coletiva à imprensa.

“Sinto-me honrado por esse momento e agradeço ao governador Flávio Dino e ao presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Othelino Neto. É uma sucessão prevista na Carta Federal e também em norma estadual e,
neste exercício, darei continuidade às ações de Governo em andamento e pretendo trazer algumas experiências
nossas para o Executivo”, enfatizou José Joaquim.

Durante o exercício no cargo estadual, o desembargador Lourival Serejo estará no comando do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJ-MA).

O secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Tavares destacou “a honra em ter o presidente José Joaquim
interinamente como governador do Maranhão, lutando pela melhoria da qualidade de vida do nosso Estado”.

O secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), Rodrigo Lago pontuou “o momento
ser um exemplo para o país por prezar a harmonia entre os poderes, as atribuições constitucionais e
respeitando seu espaço e independência”.

Em momento solene, José Joaquim cumpriu ato formalizando a interinidade à frente do comando do Governo do
Estado, abrindo a agenda de compromissos. Seguiu reunião com autoridades políticas. Na ocasião, o deputado
estadual e terceiro secretário da mesa, Pará Figueiredo agradeceu o momento considerado importante para a
solicitação de demandas à sua região, a Baixada Maranhense.

“É uma honra poder representar minha região e trazer a este debate ações, demandas e proposições que
venham contribuir com a melhoria da vida das comunidades da Baixada Maranhense”, enfatizou.

Na ocasião, o prefeito de Pindaré Mirim, Henrique Salgado solicitou reivindicações ao município, nas áreas de
infraestrutura, lazer e saúde. Seguiu à imprensa, na qual o governador em exercício reiterou a jornalistas como
será sua passagem pelo comando do Governo do Estado. Ele agradeceu a presença dos vários veículos de
imprensa e pontuou a “importância da autonomia, mas também do diálogo permanente entre os poderes e ouvir
as demandas da população, pois o Estado não para e todo apoio é relevante”.



Em visita de cortesia, presidente do TRE parabeniza desembargador

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), desembargador Cleones Cunha,
parabenizou o também desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, seu colega de magistratura, pela
ascensão ao cargo de governador interino do Maranhão.

Cunha fez visita de cortesia ao chefe temporário do Executivo no Palácio dos Leões. “Eu o congratulo nesta
visita, como membro do Poder Judiciário e presidente do TRE, e manifesto a alegria em ver o presidente do
Tribunal de Justiça no exercício do cargo de governador do Estado”, ressaltou.

Durante toda a manhã, José Joaquim realizou reuniões com o secretário de Desporto e Lazer (Sedel), Rogério
Cafeteira, para tratar de temas relativos a pasta com ações na capital e interior; com o presidente da
Associação dos Magistrados (AMA), Angelo Santos; e com o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES),
Carlos Lula, para tratar de projetos e obras em andamento na pasta, encerrando a agenda do governador em
exercício pela manhã.

À tarde, José Joaquim acompanhou as obras de construção e revitalização do Complexo Ambiental no Parque
Estadual do Sítio do Rangedor, no Parque Vitória e seguiu em reuniões com secretários de Estado. Nos
compromissos desta sexta-feira (26), constam visitas a obras em andamento na região da Baixada Maranhense,
nos municípios de Viana e São João Batista.

Presentes ao dia de trabalho, os secretários de Estado de Governo (Segov), Diego Galdino; de Infraestrutura
(Sinfra), Clayton Noleto; diretor-presidente da empresa Maranhão Parcerias (MAPA), Antônio Nunes; e o
diretor-geral do Tribunal de Justiça, Mário Lobão.

José Joaquim dos Anjos permanece na gestão do Governo do Estado até esta sexta-feira, 26. Amanhã, o
governador Flávio Dino retoma ao cargo.
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E MAIS

 

• O governador do Maranhão em exercício, José Joaquim Figueiredo, cumpriu uma extensa agenda em seu
primeiro dia no comando do estado.

• Ele concedeu entrevista coletiva, despachou com secretários e encaminhou ações na área social para vários
municípios do interior do estado.

• No Tribunal de Justiça, o desembargador Lourival Serejo foi quem assumiu a cadeira de presidente no período
em que José Joaquim ficar no governo estadual.
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Cortesia

 

O presidente do TRE, desembargador Cleones Cunha, realizou visita de cortesia ao governador em exercício,
desembargador José Joaquim.
Na ocasião, o magistrado manifestou ‘alegria’ por ter um membro do Judiciário no comando do Poder Executivo.
“Uma visita de cortesia como membro do poder judiciário, como presidente do Tribunal Eleitoral, para
manifestar a alegria der ter um presidente do Tribunal de Justiça no exercício do cargo de governador do
estado”, disse.
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José Joaquim fala sobre representatividade dos Poderes

 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, governador interino
nesta quinta (25) e sexta-feira (26) realizou uma coletiva de imprensa. Na ocasião, ele falou sobre a
representatividade dos Poderes constituídos e dos órgãos do sistema de Justiça, que devem girar em torno de
um grande pacto institucional que contemple as aspirações da sociedade maranhense.

Segundo ele, o fato de estar assumindo, interinamente, o Governo do Estado é uma prova inequívoca de que o
Poder Judiciário não constitui um órgão isolado do conjunto das instituições republicanas, em tempos de muitos
desafios, num quadro de muitas adversidades, que exige esforço conjunto e redobrado para que os Poderes
constituídos possam dar à sociedade uma resposta efetiva que atenda plenamente seus anseios.

Para Joaquim Figueiredo, sua interinidade revela um ambiente de integração, compreensão, respeito mútuo,
coesão e de franco diálogo institucional.
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Desembargador Joaquim Figueiredo assume Governo do Estado
nesta quinta

No cargo, o desembargador dará continuidade às ações do governador Flávio Dino.

 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, assume interinamente o
Governo do Estado, nesta quinta-feira (25). No cargo de governador interino, o desembargador Joaquim
Figueiredo dará continuidade às ações do governador Flávio Dino. Ele pretende somar para a fortalecimento da
harmonia e da união existente entre os Poderes gerando benefícios à sociedade, contribuindo para o
desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no Governo Estadual representa um ato democrático, em
cumprimento à assunção da linha sucessória, conforme determina a Constituição, em razão do afastamento do
governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos Brandão e do presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto.

O ato de transmissão do cargo de governador será prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, Legislativos
Federal e Estadual e do Ministério Público.

O primeiro compromisso da agenda oficial do governador interino, Joaquim Figueiredo – cuja gestão no Poder
Judiciário alcançou alto nível administrativo e judicial – será vistoriar obras estaduais nos municípios de São
João Batista e Viana, bem como na MA 014, na baixada maranhense.

No cargo, o governador interino dará ainda especial atenção aos projetos de interesse do Judiciário e dos
Poderes Executivo e Legislativo que representem benefícíos diretos para a sociedade maranhense no campo
social, econômico e judicial.

Com o afastamento de Joaquim Figueiredo para assumir interinamente o Governo do Estado, o desembargador
Lourival Serejo, ficará na presidência do Tribunal de Justiça, que acompanhará o governador interino nas
visitas aos municípios de São João Batista e Viana.
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Governador em exercício, José Joaquim dos Anjos cumpre agenda
oficial

José Joaquim cumpriu ato formalizando a interinidade à frente do comando do Governo do Estado, abrindo a
agenda de compromissos.

 

 

José Joaquim dos Anjos, o governador em exercício cumpriu na manhã desta quinta-feira, 25, seu primeiro dia
de agenda frente à gestão estadual, no Palácio dos Leões. Em um momento solene, José Joaquim cumpriu ato
formalizando a interinidade à frente do comando do Governo do Estado, abrindo a agenda de compromissos.

Dentre as ações de hoje, 25, o ato de cumprimento ao cargo, reunião com secretários de Estado, presidente do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), assinatura de demandas em várias áreas de interesse social beneficiando
municípios do interior e coletiva à imprensa.

Sinto-me honrado por esse momento e agradeço ao governador Flávio Dino e ao presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Othelino Neto. É uma sucessão prevista na Carta Federal e também em norma estadual e,
neste exercício, darei continuidade às ações de Governo em andamento e pretendo trazer algumas experiências
nossas para o Executivo, enfatizou José Joaquim.

Durante o exercício no cargo estadual, o desembargador Lourival Serejo estará no comando do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJ-MA).

Joaquim deu seguimento a reunião com autoridades políticas. Na ocasião, o deputado estadual e terceiro
secretário da mesa, Pará Figueiredo agradeceu o momento considerado importante para a solicitação de
demandas à sua região, a Baixada Maranhense.

O prefeito de Pindaré Mirim, Henrique Salgado solicitou reivindicações ao município, nas áreas de
infraestrutura, lazer e saúde. Seguiu à imprensa, na qual o governador em exercício reiterou a jornalistas como
será sua passagem pelo comando do Governo do Estado.

O presidente do TRE, Cleones Cunha parabenizou o colega de magistratura em visita de cortesia. “Eu o
congratulo nesta visita, como membro do Poder Judiciário e presidente do TRE, e manifesto a alegria em ver o
presidente do Tribunal de Justiça no exercício do cargo de governador do Estado”, ressaltou.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - INSTITUCIONAL
26/07/2019 - SITE PORTAL GADITAS 
NEUTRA
Márcio Jerry, o incoerente?

Pag.: 35

Márcio Jerry, o incoerente?

25/07/2019 20:30:15

O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB) foi às redes hoje (25) para reclamar do fato de que o Ministério da
Justiça, via Polícia Federal, é quem está conduzindo investigações no caso dos vazamentos de informações
hackeadas do celular de Sérgio Moro, atual ministro da Justiça.

Num tuíte, o comunista levanta a questão como uma forma de lançar suspeitas sobre o trabalho investigativo.

"Ministro @SF_Moro conduz investigações sobre informações que revelam crimes praticados por?ele mesmo,
Sérgio Moro. Só pra lembrar!", declarou.

É pertinente a colocação de Jerry.

Mas é também estranha?

Há algumas semanas surgiram no Maranhão denúncias - feitas por dois delegados da Polícia Civil - de que o
secretário de Estado da Segurança, Jefferson Portela, estaria espionando irregularmente políticos, magistrados
e outras autoridades (saiba mais).

E quem investiga o caso?

A Polícia Civil, comandada por Jefferson Portela.

Márcio Jerry nunca falou nada.

Do Blog do Gilberto Leda
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Plano de saúde é condenado a pagar indenização por negar
cobertura

A autora da ação que é portadora de neoplasia maligna avançada, ganhou direito a indenização de R$ 15 mil
por danos morais.
 

Uma beneficiária do plano de saúde da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi),
portadora de neoplasia maligna avançada, ganhou direito a indenização de R$ 15 mil, por danos morais, a ser
paga pela operadora do serviço. A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) votou
unanimemente favorável à apelação da paciente, por entender como caracterizada a responsabilidade civil do
plano, pela recusa de cobertura ao tratamento indicado.

A autora da ação na Justiça de 1º grau disse que foi indicada a realização de 25 sessões de radioterapia pelo
Hospital São Domingos. Acrescentou que, após solicitar a autorização ao plano de saúde, teve seu pedido
negado, sob a justificativa de que não havia credenciamento do hospital para realização do procedimento.

De acordo com o relatório, foi deferida liminar, em plantão judicial, para determinar que o plano de saúde
autorizasse, no prazo de 24 horas, o hospital e os médicos que tratam da saúde da paciente a realizarem as 25
sessões prescritas, sob pena de multa diária de R$ 2 mil.

A sentença de primeira instância revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos feitos na
inicial, sob o principal fundamento de que a autora optou por realizar o procedimento médico em
estabelecimento não conveniado com o plano de saúde. A beneficiária apelou ao TJMA.

VOTO – O relator do apelo, desembargador José de Ribamar Castro, analisou o caso de acordo com o sistema
normativo possivelmente aplicável, notadamente o Código Civil de 2002, a Lei Federal 9.656/98, além das
disposições expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O desembargador disse que, nos autos, há explícita declaração médica com indicação para a realização de 25
sessões de radioterapia no Setor de Oncologia do Hospital São Domingos, que, coberta pelo plano de saúde,
enseja urgência de intervenções, face ao risco de vida, absolutamente irreversível, tendo em vista que a
paciente sofre de neoplasia maligna avançada na mama direita e com metástase axilar, necessitando ser
submetida urgentemente à realização.

Ribamar Castro verificou, no caso, o caráter imotivado, abusivo e ilegítimo da recusa de tratamento, concluindo
pela má conduta do plano de saúde, atentatória ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como aos
princípios da função social do contrato e da boa-fé, apta a ensejar a obrigação de fazer e a indenização pelos
danos morais causados em razão da recusa.

O magistrado destacou que tem prevalecido entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, o
plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado



para a respectiva cura, além de que não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de
receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta.

O relator entendeu que, caracterizada a responsabilidade civil do apelado, no que se relaciona ao valor de
indenização pelos danos morais causados, o valor de R$ 15 mil atende aos critérios de proporcionalidade,
compensação à parte autora quanto ao dano sofrido e à gravidade média da conduta da operadora.

Os desembargadores Raimundo Barros e Jamil Gedeon também votaram pela reforma da sentença de primeira
instância, determinando ao plano de saúde dar cobertura do tratamento da apelante por meio de sessões de
radioterapia no Hospital São Domingos, indicadas pelo corpo médico que acompanha a paciente, bem como
indenizá-la, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 15 mil.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
26/07/2019 - SITE PORTAL JG 
POSITIVA
Pena de assassino de André Arouche é aumentada para mais de 42 anos de prisão

Pag.: 37

Pena de assassino de André Arouche é aumentada para mais de 42
anos de prisão

O assassino também foi condenado por corrupção de menores.
 

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) aumentou a pena de Sávio Gomes
Fonseca para 42 anos e 11 meses de reclusão, além de 48 dias-multa (no valor de 1/30 do salário-mínimo, cada
dia de multa). A pena é relativa ao latrocínio contra André Arouche Fontoura, servidor do Ministério Público do
Maranhão, e a um assalto praticado momentos antes, a uma loja no bairro da Cohab. Nesse local, foi roubada a
motocicleta em que Sávio Fonseca e um adolescente usavam no momento do crime. Sávio Fonseca também foi
condenado por corrupção de menores.

A sentença condenatória inicial, da 4ª Vara Criminal de São Luís, havia estabelecido a pena em 27 anos e oito
meses de reclusão, em regime fechado, além de 23 dias-multa. A pena deverá ser cumprida no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas.

Os desembargadores José Bernardo Silva Rodrigues (relator), José Luiz Oliveira de Almeida e Vicente de Paula
Gomes de Castro foram unânimes e seguiram o parecer do Ministério Público do Maranhão, assinado pela
procuradora de justiça Regina Lúcia de Almeida Rocha e defendido pelo procurador Teodoro Peres Neto. O
recurso foi interposto pelo promotor de justiça Douglas Assunção Nojosa (2ª Promotoria de Substituição Plena
de São Luís).

A 2ª Câmara Criminal alterou a primeira sentença ao condenar Sávio Fonseca duas vezes por corrupção de
menores, visto que foram praticados dois crimes por Sávio Fonseca e de um menor de 18 anos: um de roubo a
uma loja de celulares e outro de latrocínio. Também foram aceitos os pedidos do Ministério Público para que
houvesse a valoração negativa dos antecedentes do acusado e a aplicação do agravante de “recurso que
impossibilitou a defesa da vítima”.

Sávio Gomes Fonseca já foi condenado por roubo e formação de quadrilha, além de responder a processos por
roubo circunstanciado e corrupção de menores e por tentativa de homicídio qualificado. Há contra ele, ainda,
acusação de violência contra mulheres. Na época do latrocínio contra André Arouche, o condenado havia saído
há pouco tempo da prisão.

Os recursos apresentados pela defesa de Sávio Fonseca não foram aceitos pela 2ª Câmara Criminal do TJMA.

O CRIME

André Arouche foi vítima de latrocínio na manhã de 29 de dezembro de 2017, na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, nas proximidades do Roque Santeiro, enquanto estava parado em um semáforo e foi abordado
pelos criminosos. Houve uma luta corporal e, ao se afastar do local, a vítima foi alvejada na cabeça.



O objetivo dos assaltantes era trocar o veículo de fuga pela moto de André Arouche, mais potente e ainda sem
placas.
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Judiciário capacita servidores para interpretação da Língua
Brasileira de Sinais
 

Servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) estão sendo treinados para interpretação da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) – meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas.O
Curso de Libras em Contexto é promovido pela Escola Superior da Magistratura (ESMAM), com duração de 60
horas. 

O desembargador Froz Sobrinho, diretor da ESMAM, explica que a iniciativa atende ao disposto na Resolução
230/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta sobre a adequação das atividades dos órgãos do Poder
Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações da Convenção Internacional sobre as Pessoas com
Deficiência e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Nas aulas são trabalhados, de forma teórica e prática, exercícios sobre classificadores, alfabeto manual,
parâmetros de Libras, numerais, saudações, tempo cronológico, sinais relacionados ao contexto do trabalho,
cultura e comunidade surda, vocabulário, sinais relacionados ao contexto da família, frases completas,
soletração rítmica, datas comemorativas, sinais de cores e de bairros, além do conteúdo voltado para a
gramática como pronomes, advérbios, adjetivos e verbos.

COMUNICAÇÃO

“Usamos também técnicas que visam aprimorar a expressão facial e corporal na comunicação com os surdos”,
acrescenta a psicopedagoga Giorgiana Castro dos Santos Lisboa, responsável pela formação. ”O aprendizado de
Libras permite o efetivo acesso dos surdos ao Judiciário, além de valorizar e respeitar direitos, deveres e
oportunidades da sociedade como um todo”, avalia a professora universitária intérprete de Libras.

A habilitação de servidores intérpretes de Libras é promovida pela ESMAM, desde 2009. Ao longo desse
período, mais de 20 ações educacionais foram realizadas, capacitando cerca de 600 alunos, nos níveis Básico I e
II.

Além dessa turma, a escola judicial planeja para o segundo semestre deste ano a realização de uma série de
cursos de capacitação para servidores interessados no aperfeiçoamento em Libras.

V E J A  O  C A L E N D Á R I O  D E  C U R S O S  D A  E S M A M  (
http://www.tjma.jus.br/esmam/visualiza/sessao/1859/publicacao/412084 )

Em maio deste ano, com o apoio da Secretaria de Estado da Educação e do Centro de Apoio e Ensino às Pessoas
com Surdez (CAS), palestras promovidas pela ESMAM e abertas ao público passaram a ser traduzidas para a
Língua Brasileira de Sinais. A primeira apresentação ocorreu durante a palestra Prisão Cautelar e Inovações
Jurisprudenciais, proferida pelo ministro Joel Paciornik, no Fõrum de São Luís.



Pela Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002, deve ser garantido, por parte do poder público, formas
institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da Língua Brasileira de Sinais como meio de comunicação
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.

 

Fonte: Comunicação ESMAM 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - SINDJUS
26/07/2019 - SITE SINDJUS 
POSITIVA
Centrais sindicais se reúnem para discutir formato e proposições da Mesa de Negociação com o Governo do
Maranhão

Pag.: 39

Centrais sindicais se reúnem para discutir formato e proposições
da Mesa de Negociação com o Governo do Maranhão

Eloy Natan (CSP CONLUTAS), Aníbal Lins (NCST), Joel Nascimento (CTB-MA), Hilde Rocha (CTB-MA), Júlio
Guterres (CTB) e Juscelina Vale (CUT) em reunião para tratar da Mesa Permamente de Negociação com o
Governo do MaranhãoAs Centrais Sindicais no Maranhão se reuniram no dia 18 de julho, na sede da Central
Única dos Trabalhadores (CUT), em São Luís, para discutir a criação da Mesa Permanente de Negociação entre
as entidades e o Governo do Maranhão, e que tem o objetivo de tratar das pautas de interesse dos
trabalhadores. A constituição da Mesa de Negociação foi discutida durante reunião realizada no mês de junho,
entre as sete Centrais Sindicais (NCST, CUT, CTB, CSP CONLUTAS, CSB, UGT e Força Sindical) e o
governador do Maranhão Flávio Dino, no Palácio dos Leões.
 
No encontro promovido pelas entidades para discutir a formatação da Mesa Permanente de Negociação
estiveram presentes representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central Sindical e Popular
(CSP-CONLUTAS), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e Nova Central Sindical de
Trabalhadores (NCST).
 
As sete Centrais Sindicais (NCST, CUT, CTB, CSP CONLUTAS, CSB, UGT e Força Sindical) constituem o Fórum
Estadual das Centrais Sindicais.
 
O secretário-geral da CTB-MA, Júlio Guterres, entende que o diálogo entre as Centrais Sindicais e Governo do
Estado é um ponto alto porque as entidades têm a intenção de tratar de vários temas com o executivo estadual
que vão desde a relação do movimento sindical com o governo às discussões envolvendo todos os setores do
serviço público.

Secretário-geral da CTB-MA, Júlio Guterres“Pretendemos tratar de temas como desenvolvimento do Maranhão,
em que áreas o Governo pode fazer investimentos para ajudar no desenvolvimento do Estado. Nós vamos
abordar todos os problemas do serviço público desde reivindicações salariais, relações de trabalho, até
relacionamento do serviço público com o governo. Inclusive vamos discutir e propor ao governo a definição de
uma data base única para o serviço público no Maranhão. Trataremos ainda sobre política para pesca,
desenvolvimento industrial e políticas públicas voltadas para a saúde educação”, disse Júlio Guterres.
 
Com a consolidação da Mesa de Negociação, as centrais sindicais têm a intenção, dentro do processo de
discussão, de realizar seminários com o olhar dos trabalhadores no ponto de vista de desenvolvimento do
estado para a geração de emprego e renda, ou seja, um desenvolvimento amplo com a participação dos
trabalhadores.
 
“Além de discutir políticas públicas como educação e saúde, temos a intenção nessa mesa de negociação de
mostrar que o movimento sindical, as sete centrais sindicais, tem contribuição a dar nesse debate quanto aos
rumos do nosso estado, objetivando maior desenvolvimento pleno, desenvolvimento inclusivo, que possibilite
que amplos setores da população participem do processo. Embora vivamos na quadra histórica de enorme
dificuldade do ponto de vista democrático, a avaliação que nós temos é que quando o governador abre as portas
do palácio para sentar e discutir com as centrais sindicais, ele demonstra um apreço ao processo democrático.
O diálogo e a negociação são o melhor caminho para resolver toda e qualquer dificuldade que acaso surja”,
destacou
 
Funcionamento da Mesa de Negociação



 
O formato da Mesa Permanente de Negociação será discutido com o Governo do Estado, por meio da Secretaria
de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) e da Secretaria de Estado do Trabalho e
Economia Solidária (Setres). Durante reunião promovida pelas centrais sindicais, no dia 18 de julho, foi
discutido o formato proposto pelo governo.
 
“Provavelmente na próxima semana sentaremos com o governo novamente e com essas duas secretarias para
discutir a proposição que eles fizeram. Tem alguns parâmetros que nós vamos apresentar. Vamos deliberar com
o governo esse formato e a partir daí definir um calendário de discussões. O próprio governador disse que
mesmo com a sua agenda apertada, na medida do possível, vai participar das rodadas de conversa”, explicou o
secretário-geral da CTB-MA, Júlio Guterres,
 
A periodicidade das reuniões entre a Mesa Permanente de Negociação e o Governo do Estado vai depender do
formato a ser definido, mas o próprio governador sugeriu três encontros por ano, que será confirmado quando a
mesa for formalmente definida. Contudo, de acordo com o assunto a ser debatido, também podem ser
realizadas reuniões extraordinárias conforme necessidade.

Diretor nacional de Políticas Públicas da NCST, Aníbal LinsO presidente do Sindjus-MA e diretor nacional de
Políticas Públicas da Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST), Aníbal Lins, defende que a Mesa
Permanente de Negociação entre trabalhadores e governo é algo que interessa a todo movimento sindical
maranhense.
 
“É uma iniciativa louvável por parte do Governo do Maranhão em se permitir sentar com quem está legitimado
legalmente a conduzir a negociação coletiva em nome dos trabalhadores do setor público, privado e rural em
nosso estado, que são as entidades sindicais que estarão representadas na mesa através das centrais sindicais.
O Sindjus-MA tem interesse direto nisso porque será assegurada na mesa de negociação a participação das
entidades sindicais do setor público para encaminhar pautas específicas do funcionalismo. O primeiro ponto de
convergência de todos os sindicatos, e as centrais sindicais que tem atuação no setor público do Estado do
Maranhão, é a defesa de uma data base única para a negociação coletiva a ser implementada entre as entidades
sindicais do setor público e os poderes constituídos”, ressaltou Aníbal Lins.
 
Ponto de vista das Centrais Sindicais
 
A partir de hoje (26) e toda sexta-feira, o Sindjus-MA mostrará a visão de cada uma das centrais sindicais que
integram a Mesa Permanente de Negociação com o Governo do Estado.
 
A primeira entidade a contribuir com seu posicionamento é a Central Sindical e Popular (CSP-CONLUTAS) por
meio de seu representante Eloy Natan que também é presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão
(Seeb-MA).
 
Confira o vídeo logo mais no portal do Sindjus-MA.
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Sindjus-MA e MPT se reúnem para tratar das condições de trabalho
dos servidores de Imperatriz e assédio moral no TJMA

O vice-presidente do Sindjus-MA, George Ferreira, e o presidente do Sindicato, Aníbal Lins, durante audiência
com o procurador-chefe do MPT-MA, Luciano Aragão SantosA Diretoria do Sindicato dos Servidores da Justiça
do Maranhão (Sindjus-MA), representada pelo presidente Aníbal Lins, e pelo vice-presidente George Ferreira,
foi recebida pelo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Maranhão (MPT-MA), Luciano Aragão
Santos, para tratar da retirada de servidores do prédio Anexo do Fórum de Imperatriz, que há anos convivem
em condições insalubres.
 
O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mais uma vez não cumpriu prazo dado pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT) para a retirada de servidores do prédio localizado na Rua Frei Manoel Procópio, Centro de
Imperatriz. No dia 20 de maio passado, mais 30 dias foram concedidos pelo MPT para a desocupação total do
prédio que, conforme vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, “não oferece condições mínimas de segurança,
colocando em risco a integridade física dos funcionários e usuários”.
 
Em janeiro deste ano, após a primeira notificação do MPT, a Administração do TJMA fez uma retirada parcial
dos servidores, permanecendo ainda pessoal da Vara da Mulher, Setor de Psicologia e Setor de Serviço Social
da Vara da Mulher.
 
O próprio presidente do Sindjus-MA, Aníbal Lins, esteve em Imperatriz há duas semanas e conferiu a situação
em que os servidores do prédio ainda se encontram. Esta semana, o Sindicato recebeu email da técnica
judiciária Júlia Gracielle Rezende de Sousa cobrando diligências no sentido de dar cumprimento à determinação
do MPT para desocupação do Anexo do Fórum. Contudo, há vários relatos e registros com fotos enviados por
outros servidores expondo que são obrigados a trabalhar em um ambiente insalubre, com paredes mofadas,
infestação de insetos e roedores.

A técnica judiciária de Imperatriz Júlia Sousa“Solicito providências para a nossa remoção uma vez que não é
justificável a permanência dos servidores neste local insalubre, que vem colocando em risco a saúde e
segurança dos servidores que permanecem executando suas atividades laborais neste prédio. Peço celeridade,
pois não podemos continuar nesse local” destacou a servidora Júlia Sousa.
 
A Diretoria do Sindjus-MA expôs os fatos quanto à permanência dos servidores no Anexo do Fórum de
Imperatriz, e entregou as cópias dos emails ao procurador-chefe do MPT-MA, Luciano Aragão Santos, que
prometeu dar prioridade ao caso.
 
“Vou ficar acompanhando o caso e me comprometo a buscar em conjunto uma solução que trate com urgência
essa pendência”, disse o procurador-chefe.
 
Assédio Moral
 
O presidente do Sindjus-MA, Aníbal Lins, aproveitou a audiência com o procurador-chefe do Ministério Público
do Trabalho no Maranhão (MPT-MA), Luciano Aragão Santos, para levar casos de assédio moral denunciados
por servidores do judiciário para que o MPT apure os fatos dentro da sua competência.

 



O procurador-chefe do MPT-MA, Luciano Aragão “Qualquer demanda dessa natureza, principalmente
relacionada aos servidores que vocês representam, pode ser trazida ao MPT. Nós teremos um grande empenho,
pois é uma das nossas principais atuações. O Ministério Público do Trabalho tem uma Comissão de Prevenção
ao Assédio Moral com representação de servidores e outros membros, cujas denúncias são devidamente
apuradas”, ressaltou o procurador-chefe do MPT, Luciano Aragão Santos.
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Governador interino fala sobre agenda de compromissos

26/07/19 – O governador interino do Maranhão, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, convocou
uma coletiva de imprensa para tratar sobre o diálogo entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Vídeo no link: http://www.suacidade.com/20190726/governador-interino-fala-sobre-agenda-de-compromissos

http://www.suacidade.com/20190726/governador-interino-fala-sobre-agenda-de-compromissos
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Presidente do TRE manifesta alegria em ter um membro do
judiciário como governador do estado

Visita de cortesia ocorreu na manhã desta quinta, 25 de julho

25.07.2019

Neste 25 de julho de 2019, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador Cleones
Cunha, acompanhado do diretor-geral André Menezes Mendes, realizou visita institucional de cortesia ao
governador em exercício do estado, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, que assumiu o cargo na
manhã desta quinta por motivos de afastamentos legais de Flávio Dino e demais sucessores previstos na
Constituição.
Desembargador Cleones Cunha (E) ao lado do governador em exercício, desembargador José Joaquim
Neste 25 de julho de 2019, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador Cleones
Cunha, acompanhado do diretor-geral André Menezes Mendes, realizou visita institucional de cortesia ao
governador em exercício do estado, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, que assumiu o cargo na
manhã desta quinta por motivos de afastamentos legais de Flávio Dino e demais sucessores previstos na
Constituição.

“Uma visita de cortesia como membro do poder judiciário, como presidente do Tribunal Eleitoral, para
manifestar a alegria der ter um presidente do Tribunal de Justiça no exercício do cargo de governador do
estado”, relatou o desembargador Cleones Cunha, em entrevista à assessoria de comunicação do governo.

De acordo com informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça, de onde o desembargador José Joaquim é o
atual presidente, durante o período em que o magistrado exercer a função, serão dadas continuidade às ações
do governador Flávio Dino com o propósito de somar para o fortalecimento da harmonia e da união existentes
entre os Poderes, gerando benefícios à sociedade e contribuindo para o desenvolvimento do Maranhão.

A posse do desembargador Joaquim Figueiredo no governo estadual cumpre à assunção da linha sucessória em
razão dos afastamentos do governador Flávio Dino, do vice-governador Carlos Brandão e do presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto.

Entre os compromissos da agenda oficial do governador interino está a vistoria em obras estaduais nos
municípios de São João Batista e Viana, bem como na MA-014, na baixada, oportunidade em que terá como
companhia o desembargador Lourival Serejo, vice-presidente do TJMA, que ficou na presidência do órgão.


