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Governador em exercício José Joaquim visita municípios da Baixada
Maranhense

Lançamento da pedra fundamental da Casa Anica Ramos
Obras de infraestrutura, educação, cultura e lazer foram alvo de agenda institucional do governador em
exercício, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, nesta sexta-feira (26), em municípios da Baixada Maranhense. O
gestor visitou obras em andamento e participou de inaugurações na cidade de Viana; e em seguida,
acompanhado de autoridades, esteve em sua terra natal, São João Batista.

A construção da nova sede da Academia Vianense de Letras e lançamento da pedra fundamental da Casa Anica
Ramos, marcaram a abertura da agenda de Governo, às 9 horas, em Viana. Na ocasião, José Joaquim dos Anjos
destacou a união dos poderes para o bem do Estado.

“Estar na condição de governador do Maranhão é uma honra e agradeço aos pares que em mim confiaram para
esta importante missão. Só tenho a agradecer este gesto democrático e numa demonstração inequívoca de
como se exerce o poder no Maranhão. Viana é um município secular e muito nos honra estar aqui presentes
iniciando essa obra importante.”, pontuou.

O secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Tavares, enfatizou o significativo da obra para a cultura vianense.
“O município possui muitas tradições e um espaço como este vai imortalizar esta cultura e tradições, além de
valorizar a produção literária local”, disse.

Lançamento da pedra fundamental da Casa Anica Ramos
O nome do monumento homenageia a teatróloga e tradutora da cidade. O termo de compromisso para
construção da sede foi assinado na última semana e era uma solicitação antiga da população de Viana. A obra
tem recursos via Lei de Incentivo à Cultura e será realizada em área doada pelo poder executivo de Viana.

Ainda na agenda em Viana, o governador em exercício inaugurou uma fábrica para potencializar o trabalho das
comunidades de quebradoras de coco; e acompanhou o andamento de obras da Secretaria de Estado da
Infraestrutura (Sinfra). No local serão produzidos, entre outros, óleo e elementos diversos originados do
produto.

Outras obras na área urbana do município foram vistoriadas pelo governador em exercício, entre estas, serviços
de manutenção e conservação da pavimentação em vários trechos da MA-014, entre Viana e São João Batista,
beneficiando diversas comunidades ao longo da via.

São João Batista

Obra no perímetro urbano de São João Batista
Visita a obras do Governo do Estado em sua terra natal, o município de São João Batista, encerraram a agenda
da manhã, do governador em exercício.



Recebe obras o trecho de acesso da sede até o povoado de Serra do Bezerra, e, ainda, ações de pavimentação
de toda a cidade, com recursos de R$ 500 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Pará
Figueiredo.

O titular da Sinfra, Clayton Noleto, participou da agenda e destacou “a grande satisfação em acompanhar o
governador em exercício e toda a equipe, levando investimentos a todos os maranhenses”. José Joaquim dos
Anjos permanece na gestão do Governo do Estado até esta sexta-feira. No sábado (27), o governador Flávio
Dino retorna às atividades.
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Governador em exercício José Joaquim assina decretos e recebe
visita do prefeito Edivaldo

Em sua intensa agenda como governador em exercício do Maranhão, José Joaquim Figueiredo dos Anjos
recebeu na quinta-feira (25) a… [ … ]

26 de julho de 2019

Em sua intensa agenda como governador em exercício do Maranhão, José Joaquim Figueiredo dos Anjos
recebeu na 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 dos 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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Joaquim Figueiredo foi dormir ontem de novo como presidente do
Judiciário

Joaquim Figueiredo (centro, de terno), na visita à Baixada, comanda o lançamento da pedra fundamental de um
centro cultural em Viana
O governador em exercício Joaquim Figueiredo cumpriu com desenvoltura de político tarimbado e entusiasmo
de jovem o roteiro da visita que fez ontem aos municípios de Viana e São João Batista. Primeiro deixou cravada
em Viana a pedra fundamental para a construção de um centro cultural que se chamará “Casa Anica Ramos”,
em homenagem e uma teatróloga e tradutora vianense, e inaugurou uma fabriqueta que potencializará o
trabalho das quebradeiras de coco na extração do óleo do babaçu.  Em São João Batista, sua terra natal, o
governador em exercício inspecionou as obras do trecho da rodovia MA-014, que liga Viana a São João Batista,
e constatou o asfaltamento de parte da cidade, um investimento de R$ 500 mil fruto de emenda do deputado
Pará Figueiredo (PSL), seu filho, que não integrou a comitiva.

– Estar na condição de governador do Maranhão é uma honra e agradeço aos pares que em mim confiaram para
esta importante missão. Só tenho a agradecer este gesto democrático e numa demonstração inequívoca de
como se exerce o poder no Maranhão – discursou, exibindo em São João Batista, onde foi recebido em festa, o
mesmo entusiasmo do momento da posse, na manhã de quinta-feira, no Palácio dos Leões.

Depois de dois dias vivenciando o poder sedutor e incontestável do cargo de governador, o desembargador
Joaquim Figueiredo foi dormir ontem como presidente do Poder Judiciário, já que o governador Flávio Dino
tinha marcado o seu desembarque em São Luís na madrugada deste sábado.
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Oton Lima

 

IMAGEM

Os desembargadores Froz Sobrinho e Jamil Gedeon com Anna Graziela, José Sarney, Raíssa e Roseana Sarney
Murad
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Presidente do TJ

 

Depois de vinte e nove anos, repete-se um ato nada comum no processo de sucessão do poder.

O governador Flávio Dino, em 2019, para prestigiar o presidente do Tribunal de Justiça, José Joaquim dos Anjos,
usa o mesmo modelo do governador João Alberto. Em 1990, para permitir o presidente do TJ, Emésio Dario de
Araújo, a assumir o Governo do Estado, João Alberto ausenta-se do Maranhão, em companhia do presidente da
Assembleia, Antônio Carlos Braide.
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Governador em exercício José Joaquim cumpre agenda na Baixada
  

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.

Litorânea

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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Presidente do TRE manifesta alegria em ter um membro do
judiciário como governador do estado

 

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.


