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Adriano pede urgência no reajuste de servidores do TJMA

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) protocolou, na quinta-feira (30), na
Assembleia Legislativa do Maranhão, requerimento solicitando tramitação, em regime
de urgência, para discussão e votação do Projeto de Lei 18/2019, de autoria do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJMA), que reajusta os vencimentos dos servidores do
Judiciário em 2,94%.
O requerimento deverá ser lido durante sessão plenária, pela Mesa Diretora, na próxima
segunda-feira (3), e votado pela Casa na terça-feira (4), caso haja quórum para
deliberação.
O Projeto de Lei 18/2019, que altera a tabela de vencimentos dos servidores ativos e
comissionados, aposentados e pensionistas do Tribunal de Justiça do Maranhão em
2,94%, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2019, foi aprovado no Pleno
do TJMA no dia 19 de dezembro de 2018, e está tramitando na Assembleia Legislativa
desde o mês de fevereiro de 2019.
O reajuste está contemplado no orçamento do Tribunal de Justiça do Maranhão, não
havendo necessidade de suplementação de recursos pelo Executivo para a sua
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implantação, e nem motivos para a demora da análise do projeto de lei na Assembleia
Legislativa, razão pela qual o deputado pediu urgência na matéria e tem o apoio de todos
servidores do Judiciário e suas respectivas famílias.
Convite
O Sindjus-MA agradece a iniciativa deputado estadual Adriano Sarney e convida todos
os servidores do judiciário a comparecerem às sessões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, na próxima segunda-feira (3), às 16h, e na terça-feira (4), às 9h, para
acompanhar o requerimento de autoria do deputado, que pede apreciação do Projeto
de Lei 18/2019.
O Projeto de Lei 18/2019, que reajusta os vencimentos dos servidores do Poder
Judiciário em 2,94%, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, não repõe as perdas inflacionárias
acumuladas nos últimos anos em quase 20%. Mas, a iniciativa tem o apoio do SindjusMA, que espera, ainda, que os valores restantes sejam quitados no mais breve prazo
possível.
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Wellington conhece gestão do HUUFMA e afirma ser possível implantação semelhante
em hospitais de São Luís

Hospital com atendimento qualificado, sem pessoas em corredores e tratamento
humanizado. Essa é a descrição do Hospital Universitário feita pelo deputado estadual
Wellington do Curso, que visitou o local na companhia do médico Natalino Salgado, que
possui vasta experiência na direção do HU-UFMA.
Ao constatar o atendimento humanizado e conversar com alguns técnicos sobre a gestão
administrativa, o deputado Wellington destacou a possibilidade de implantação de
sistema análogo em São Luís.
“É preciso superar a ideia de que o que é público, obrigatoriamente, é de qualidade ruim.
O HU-UFMA é a prova de que é possível sim ter um hospital público e que garanta um
bom atendimento. Para tanto, é preciso gestão, é necessário ter a capacidade de driblar
desafios e se empenhar para garantir o melhor atendimento possível. Com a saúde das
pessoas não se brinca e, à proporção em que gestores entendem isso, garantir um
atendimento humanizado deixa de sonho e passa a ser realidade”, disse Wellington.
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A Grande Ilha do Maranhão

Por Adriano Sarney
A Grande Ilha apresenta vários problemas decorrentes do crescimento e da ocupação
desordenada, principalmente de São Luís, mas também dos outros municípios que a
compõem, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O trânsito caótico que tomou
conta de nossa área metropolitana, a violência, a precariedade da destinação do lixo,
assim como, os baixos índices de cobertura dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, impactam diretamente na poluição do solo, das praias, dos rios
e dos mananciais. Estas são algumas das consequências da falta de planejamento e de
um instrumento de gestão participativa e compartilhada dos municípios da Ilha com o
apoio dos governos Estadual e Federal.
Segundo o Prof. Jurandir Fernandes, da UNICAMP, um dos maiores especialistas da área,
a “região metropolitana é o conjunto de problemas comuns a serem resolvidos por
prestação de serviços comuns. Indo mais além, exige planejamento socioeconômico,
territorial, controle do solo e ordem política institucional.” Ou seja, a solução é o
planejamento e para isso é preciso uma gestão compartilhada dos municípios da Grande
Ilha. A primeira etapa, então, passa necessariamente pelo campo político e é aí que
estamos estagnados há quase 30 anos sob o domínio de praticamente um partido, o PDT.
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A Prefeitura de São Luís, que é a cidade-sede da região e que deveria capitanear todo
esse processo, nunca se interessou de fato em organizar um consórcio, uma agência ou
um comitê gestor para tratar de assuntos metropolitanos. Outra questão é a eterna
incompatibilidade política entre os governadores e os prefeitos da capital. E agora que
as prefeituras da Ilha e o governo estadual dizem ser “parceiros”, nenhum avanço
também ocorreu. As disputas e o jogo de empurra-empurra dos problemas hoje falam
mais alto do que as parcerias institucionais. Soma-se a isso, as sobreposições de limites
geográficos das cidades da Ilha, motivo de disputas judiciais entre os municípios, quase
sempre com o objetivo de aumentar suas populações e receberem mais repasses
federais.
É primordial que os sistemas de transportes, de informação, de segurança, de saúde e
os serviços de infraestrutura sejam planejados em conjunto para atender toda a região
metropolitana, é preciso um planejamento integrado de políticas econômicas, sociais,
habitacionais, ambientais, segurança e saúde que garantam qualidade de vida as
pessoas. O desinteresse e desalinhamento político certamente já fizeram com que a
Grande Ilha deixasse de captar importantes recursos federais que são destinados para
áreas metropolitanas em todo o país. Deixamos passar também boas oportunidades de
criar concessões, consórcios públicos e parcerias público-privadas visando uma maior
flexibilização e agilidade na execução de obras e prestação de serviços públicos.
Nunca é tarde para começar um processo de cooperação no âmbito da esfera pública,
acima dos interesses político-partidários e mais próximo das necessidades das
populações dos municípios. O processo de metropolização deve ser, assim, orientado e
conduzido sob a ótica do desenvolvimento regional sustentável, com a participação, não
apenas da máquina pública, mas também da sociedade civil, do setor privado, das
entidades, das organizações não governamentais. O cidadão consciente de seu dever e
de seu lugar na sociedade é o motor desse processo de transformação e
desenvolvimento.
Adriano Sarney
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne,
França) e em Gestão pela Universidade Harvard.
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
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Evangelista se consolida como opção do Democratas em São Luís…

Pré-candidato à Prefeitura de São Luís pelos democratas, o deputado estadual Neto
Evangelista esteve com as principais autoridades políticas da sigla durante a Convenção
Nacional do partido, em Brasília, na qual Antônio Carlos Magalhães Neto foi reconduzido
à presidência do partido.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo
Maia, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia e o ministro da saúde, Luiz
Henrique Mandetta reafirmaram apoio a sua pré-candidatura.
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O democrata teve seu nome oficializado pelos presidentes do partido, ACM Neto
(nacional) e Juscelino Filho (estadual) no mês de abril em São Luís.
Ele sai da Convenção mais forte e pronto para assumir o desafio que lhe foi dado,
defendendo sempre os princípios da transparência, ética, inovação e proteção
permanente da população.
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Wellington do Curso conhece estrutura de gestão do HU-UFMA e afirma ser possível
implantação semelhante em hospitais de São Luís

Gestor do HUUFMA, Dr. Natalino Salgado, faz expiação a Wellington sobre os serviços médicos prestados pelo hospital

Hospital com atendimento qualificado, sem pessoas em corredores e tratamento
humanizado. Essa é a descrição do Hospital Universitário feita pelo deputado estadual
Wellington do Curso, que visitou o local na companhia do médico Natalino Salgado, que
possui vasta experiência na direção do HU-UFMA.
Ao constatar o atendimento humanizado e conversar com alguns técnicos sobre a gestão
administrativa, o deputado Wellington destacou a possibilidade de implantação de
sistema análogo em São Luís.
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Natalino Salgado e sua equipe médica recepcionaram o deputado

“É preciso superar a ideia de que o que é público, obrigatoriamente, é de qualidade ruim.
O HU-UFMA é a prova de que é possível sim ter um hospital público e que garanta um
bom atendimento. Para tanto, é preciso gestão, é necessário ter a capacidade de driblar
desafios e se empenhar para garantir o melhor atendimento possível. Com a saúde das
pessoas não se brinca e, à proporção em que gestores entendem isso, garantir um
atendimento humanizado deixa de sonho e passa a ser realidade”, disse Wellington.
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A Grande Ilha do Maranhão

Adriano condena aponta de planejamento e de gestão participativa e compartilhada como entraves ao
desenvolvimento da Ilha

Por Adriano Sarney*
A Grande Ilha apresenta vários problemas decorrentes do crescimento e da ocupação
desordenada, principalmente de São Luís, mas também dos outros municípios que a
compõem, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. O trânsito caótico que tomou
conta de nossa área metropolitana, a violência, a precariedade da destinação do lixo,
assim como, os baixos índices de cobertura dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, impactam diretamente na poluição do solo, das praias, dos rios
e dos mananciais. Estas são algumas das consequências da falta de planejamento e de
um instrumento de gestão participativa e compartilhada dos municípios da Ilha com o
apoio dos governos Estadual e Federal.
Segundo o Prof. Jurandir Fernandes, da UNICAMP, um dos maiores especialistas da área,
a “região metropolitana é o conjunto de problemas comuns a serem resolvidos por
prestação de serviços comuns. Indo mais além, exige planejamento socioeconômico,
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territorial, controle do solo e ordem política institucional.” Ou seja, a solução é o
planejamento e para isso é preciso uma gestão compartilhada dos municípios da Grande
Ilha. A primeira etapa, então, passa necessariamente pelo campo político e é aí que
estamos estagnados há quase 30 anos sob o domínio de praticamente um partido, o PDT.
A Prefeitura de São Luís, que é a cidade-sede da região e que deveria capitanear todo
esse processo, nunca se interessou de fato em organizar um consórcio, uma agência ou
um comitê gestor para tratar de assuntos metropolitanos. Outra questão é a eterna
incompatibilidade política entre os governadores e os prefeitos da capital. E agora que
as prefeituras da Ilha e o governo estadual dizem ser “parceiros”, nenhum avanço
também ocorreu. As disputas e o jogo de empurra-empurra dos problemas hoje falam
mais alto do que as parcerias institucionais. Soma-se a isso, as sobreposições de limites
geográficos das cidades da Ilha, motivo de disputas judiciais entre os municípios, quase
sempre com o objetivo de aumentar suas populações e receberem mais repasses
federais.
É primordial que os sistemas de transportes, de informação, de segurança, de saúde e
os serviços de infraestrutura sejam planejados em conjunto para atender toda a região
metropolitana, é preciso um planejamento integrado de políticas econômicas, sociais,
habitacionais, ambientais, segurança e saúde que garantam qualidade de vida as
pessoas. O desinteresse e desalinhamento político certamente já fizeram com que a
Grande Ilha deixasse de captar importantes recursos federais que são destinados para
áreas metropolitanas em todo o país. Deixamos passar também boas oportunidades de
criar concessões, consórcios públicos e parcerias público-privadas visando uma maior
flexibilização e agilidade na execução de obras e prestação de serviços públicos.
Nunca é tarde para começar um processo de cooperação no âmbito da esfera pública,
acima dos interesses político-partidários e mais próximo das necessidades das
populações dos municípios. O processo de metropolização deve ser, assim, orientado e
conduzido sob a ótica do desenvolvimento regional sustentável, com a participação, não
apenas da máquina pública, mas também da sociedade civil, do setor privado, das
entidades, das organizações não governamentais. O cidadão consciente de seu dever e
de seu lugar na sociedade é o motor desse processo de transformação e
desenvolvimento.
*Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne,
França) e em Gestão pela Universidade Harvard.
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
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Deputado Wellington se reúne com membros do SINDJUS e discute melhorias para
servidores públicos

Deputado Wellington dialoga com representantes do sindicato

O deputado estadual Wellington do Curso recebeu, membros do Sindicato dos
Servidores de Justiça (Sindjus) no Maranhão, na manhã dessa sexta-feira (31). Estiveram
presentes o diretor financeiro do sindicato, Fagner Damasceno e o conselheiro fiscal
Ednésio Sousa. A reunião abordou, entre outros pontos, abordou o Projeto de Lei
01/2019 que trata da reposição inflacionária dos cargos extintos a vagar (escrivão e
avaliador judicial) do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Ao receber os servidores, Wellington reafirmou o seu compromisso com a categoria e
tratou sobre projetos importantes.
“Não estamos, de forma alguma, querendo impor algo ao Judiciário, até porque
compreendemos que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Estamos aqui
à disposição dos servidores públicos para levar as solicitações até quem é competente
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para executar. Entre os pontos, tratamos sobre o PL que trata de reposição inflacionária
dos cargos extintos a vagar. Todo e qualquer servidor público tem o nosso mandato a
sua disposição. O nosso compromisso é com eles”, afirmou Wellington.
Como encaminhamento, o deputado Wellington protocolou requerimento em que
solicita a votação, em caráter de urgência, do referido projeto que beneficiará servidores
do Judiciário.
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Lideranças nacionais do Democratas reafirmam apoio à pré-candidatura de Neto
Evangelista

Pré-candidato à Prefeitura de São Luís pelo Democratas, o deputado estadual Neto
Evangelista esteve com as principais autoridades políticas da sigla durante a Convenção
Nacional do partido, em Brasília, na qual Antônio Carlos Magalhães Neto foi reconduzido
à presidência do partido.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo
Maia, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia e o ministro da saúde, Luiz
Henrique Mandetta reafirmaram apoio a sua pré-candidatura.
O democrata teve seu nome oficializado pelos presidentes do partido, ACM Neto
(nacional) e Juscelino Filho (estadual) no mês de abril em São Luís.
Ele sai da Convenção mais forte e pronto para assumir o desafio que lhe foi dado,
defendendo sempre os princípios da transparência, ética, inovação e proteção
permanente da população.
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Festas Juninas: Assembleia e Gedema promoverão ‘Arraiá do Povo’ nos dias 14, 15 e 16

Variadas atrações juninas do São João do Maranhão, acessibilidade, comodidade e
segurança darão o tom do ‘Arraiá do Povo’ 2019, uma realização da Assembleia
Legislativa do Maranhão, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do
Maranhão (Gedema). A festança, aberta ao público, acontecerá na área do
estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação, nos dias 14, 15 e 16
de junho.
A montagem da estrutura já foi iniciada e, no espaço, haverá quatro barracas para a
venda de comida típica, mesas e cadeiras, playground para a criançada e um grande
palco, onde se apresentarão os grupos folclóricos maranhenses, entre outras atrações.
Os alunos da Creche-Escola Sementinha e do Projeto Sol Nascente também devem se
apresentar na festança junina. Amplo estacionamento e estrutura de segurança também
estão garantidos.
“Convidamos a todos para prestigiarem, junto conosco, os três dias do ‘Arraiá do Povo’,
que está sendo preparado, com muito carinho, para que o público possa apreciar e se
divertir, mais uma vez, com a beleza e a riqueza da nossa cultura”, convidou Ana Paula
Lobato, presidente do Gedema.
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“O arraial do ano passado foi feito com muito carinho, muito amor e, este ano, vai ser
redobrado, seguindo a determinação do presidente Othelino Neto, da Mesa Diretora e
de todos os deputados que compõem a Casa. A Assembleia também se preocupa com o
aspecto cultural do nosso estado, valorizando, justamente, aquilo que é muito peculiar
do Maranhão, que é o São João. Dessa forma, a Assembleia, mais uma vez, organiza o
arraial, com uma estrutura com toda comodidade, segurança, conforto e muita alegria
para todos aqueles que vierem prestigiar”, garantiu Antino Noleto, diretor
Administrativo da Alema.
O diretor contou, ainda, que, dentre as novidades deste ano, está a ampliação do circuito
de acessibilidade, principalmente às barracas. “Este ano teremos uma área com mais
cadeiras, mais mesas e um diferencial, que a gente tem muito gosto de realizar, que é a
acessibilidade do arraial. No ano passado, isso já foi feito e, este ano, será ampliado, com
um circuito completo para as pessoas cadeirantes ou com dificuldade de mobilidade.
Vamos ter a barraca acessível, onde haverá acessibilidade tanto no caixa, quanto no
atendimento, o que torna o arraial da Assembleia acessível a todos, um verdadeiro
‘Arraiá do Povo’”, afirmou Antino Noleto.
Os três dias de festança do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN), rádio Alema, pelo site www.al.ma.leg.br/tv e
pelas redes sociais. “A exemplo do ano passado, a TV Assembleia terá uma cabine
própria para a transmissão, com equipes de reportagem no arraial, mostrando toda a
festa, ao vivo. Os telespectadores e internautas terão a oportunidade de, mais uma vez,
acompanhar o melhor do São João do Maranhão”, completou Edwin Jinkings, diretor de
Comunicação da Alema.
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