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Deputado Wellington cobra mais segurança para motoristas e passageiros
Na tarde desta quinta-feira (10), o deputado estadual Wellington do Curso presidiu
audiência pública que teve por tema a “segurança e melhorias no sistema de transporte
por aplicativos” e contou com a participação de mais de 500 motoristas de aplicativos.

Estiveram presentes na composição da mesa o ouvidor geral da Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão, Márcio Rabelo; o advogado Marinel Dutra, representado a OAB; o
vereador Marquinhos; além dos motoristas Breno Froz e Victor Magalhães, que
representaram a categoria.
Na ocasião, diversos motoristas expuseram o sentimento de medo que é predominante
na categoria, já que recentemente houve mais um assassinato de motorista, totalizando
03, além de relatos de vários assaltos e cárcere privado.
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“Eu já fui assaltado três vezes. Então, recebemos uma chamada e, às vezes, do outro lado
quem tá a nos esperar é um bandido, pronto para levar o nosso carro ou nosso dinheiro.
A gente sai pra trabalhar e não sabe se volta”, desabafou um dos motoristas.
Na ocasião, o deputado Wellington deixou claro que todas as solicitações foram
anotadas e, em seguida, encaminhadas a quem é competente para efetivar.
“Recebemos a solicitação dos motoristas e aqui estamos para, no âmbito das nossas
atribuições, lutar para combater a criminalidade. Hoje em dia, o trabalhador sai e não
sabe se volta vivo pra casa. O Estado deve sim se posicionar para que a violência seja
atenuada. São homens e mulheres que utilizam os aplicativos para sustentar as suas
famílias”, afirmou Wellington.
Todas as solicitações foram formalizados e encaminhadas ao Executivo, Governo e
Prefeitura, além dos representantes do UBER e outros aplicativos de transporte.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

ASSUNTO:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Processo seletivo para gabinete de Duarte Jr. inova para
garantir acesso democrático ao serviço público
http://luiscardoso.com.br/
POLÍTICA
11/01/2019

Processo seletivo para gabinete de Duarte Jr. inova para garantir acesso democrático ao
serviço público
A terceira etapa do processo seletivo para compor a equipe de gabinete do deputado
estadual eleito, Duarte Jr., foi realizada, nesta quinta-feira (10), no Auditório Neiva
Moreira, localizado no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa – das 9h às
13h, com exceção do cargo de Editor (a) de Imagem, Vídeo e Áudio, que aconteceu no
Edifício Business Center, no bairro Jardim Renascença, em dois turnos (das 8h às 14h e
das 15h às 21h).

Participaram da primeira etapa 4.631 candidatos. Na segunda fase, o número de
selecionados totalizou 1.979. Nesta penúltima etapa, 111 candidatos foram
selecionados. A última etapa será uma entrevista.
A novidade agradou muita gente, como é caso do candidato ao cargo de Assessor (a) de
Comunicação, Leandro Santos. “Achei essa iniciativa do deputado Duarte muito
importante, pois é uma forma de democratizar as oportunidades de emprego, em que
todas as pessoas podem concorrer de igual para igual. Além disso, está sendo um
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processo transparente como deve ser. Isso mostra a seriedade e o compromisso do
deputado com todo o trabalho”, destacou.

O futuro parlamentar disse que a ideia é mostrar que a política pode ser diferente e
destinada a cuidar das pessoas, com eficiência e comprometida com o interesse público.
“Estamos realizando mais um passo importante que garante acesso democrático ao
serviço público e continua com o processo de transformação do nosso Estado”, pontuou.
O resultado da terceira etapa será divulgado no site http://www.duartejr.com/
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Wellington convida a população para audiência sobre segurança de transporte por
aplicativos
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou suas redes sociais para convidar a
população para participar de uma Audiência Pública que discutirá sobre segurança e
melhorias no sistema de transportes por aplicativos no Maranhão, nesta quinta (10).
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Na lista de convidados consta o Secretário de Segurança Pública, Comandante da
PM/MA, membros do MPE, DPE, OAB/MA, SMTT, administração da UBER e POP 99, além
da classe representante de transportes por aplicativos no Estado.
Wellington tem destacado a necessidade de estabelecer medidas protetivas para
melhoria no sistema destes aplicativos.
“Realizaremos nesta quinta (10), audiência pública para discutir sobre melhorias
destes aplicativos para garantir segurança de motoristas e usuários em nosso Estado.
Nos últimos meses muitas ocorrências foram feitas às autoridades e constatadas
muitas irregularidades, inclusive resultando em morte de muitos pais de família no
Maranhão. Um assunto que envolve toda a população”, declarou Wellington.
A audiência ocorrerá no auditório da OAB, a partir das 15h, nesta quinta-feira, dia 10 de
janeiro.
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Wellington cobra mais segurança para motoristas e passageiros do transporte por
aplicativos

Audiência pública que discutiu segurança do transporte por aplicativos contou com a participação de
mais de 500 motoristas

O deputado estadual Wellington do Curso presidiu, na tarde dessa quinta-feira (10),
audiência pública que teve por tema a “Segurança e Melhorias no Sistema de Transporte
por Aplicativos” e contou com a participação de mais de 500 motoristas que atuam no
serviço. Estiveram presentes na composição da mesa o ouvidor geral da Secretaria de
Segurança Pública do Maranhão, Márcio Rabelo; o advogado Marinel Dutra,
representado a OAB; o vereador Marquinhos; além dos motoristas Breno Froz e Victor
Magalhães, que representaram a categoria.
Na ocasião, diversos motoristas expuseram o sentimento de medo que é predominante
na categoria, já que recentemente houve mais um assassinato de motorista, totalizando
três casos, além de relatos de vários assaltos e cárcere privado.
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“Eu já fui assaltado três vezes. Então, recebemos uma chamada e, às vezes, do outro lado
quem tá a nos esperar é um bandido, pronto para levar o nosso carro ou nosso dinheiro.
A gente sai pra trabalhar e não sabe se volta”, desabafou um dos motoristas.
Na ocasião, o deputado Wellington deixou claro que todas as solicitações foram
anotadas e, em seguida, encaminhadas a quem é competente para efetivar.
“Recebemos a solicitação dos motoristas e aqui estamos para, no âmbito das nossas
atribuições, lutar para combater a criminalidade. Hoje em dia, o trabalhador sai e não
sabe se volta vivo pra casa. O Estado deve sim se posicionar para que a violência seja
atenuada. São homens e mulheres que utilizam os aplicativos para sustentar as suas
famílias”, afirmou Wellington.
Todas as solicitações foram formalizados e encaminhadas ao Executivo, Governo e
Prefeitura, além dos representantes do UBER e outros aplicativos de transporte.
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Adriano Sarney lembra a Márcio Jerry que se reelegeu na oposição e chama
secretário/deputado de carreirista
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O deputado estadual reeleito Adriano Sarney (PV) deu uma resposta incisiva e certeira a
mais um comentário ofensivo à sua família feito pelo deputado federal eleito e
persistente secretário de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry
(PCdoB). Após registrar, em sua conta no Twitter, que “a temporada de moleza
comunista no Maranhão acabou”, Adriano foi surpreendido com mais uma manifestação
desonrosa do adversário.
O parlamentar do PV lembrou ao comunista que ingressou na vida pública na oposição
e foi eleito e reeleito com seu grupo político fora do poder. Também ressaltou que
ocupou seu primeiro cargo público por meio do voto, comparando sua trajetória ao do
secretário, que antes de ser eleito para a Câmara Federal, em outubro do ano passado,
só exercera cargos públicos por indicação política. “Não sou carreirista, secretário. Pena
que não se pode definir o mesmo de você”, detonou Adriano, que mais adiante
classificou como mero subterfúgio os sucessivos ataques de Márcio Jerry à sua família.
Diante da firmeza do oposicionista, Jerry mencionou sua origem humilde, no interior,
reminiscências que nem de longe se comparam ao poder e à vida abastada ostentada
atualmente pelo secretário, apontado como segundo homem mais influente do governo
Flávio Dino, principal responsável por sua mudança repentina de status.
A verdade é que Márcio Jerry saiu vitorioso das urnas graças a uma campanha milionária.
Mas, como assim? Se não dispunha de estrutura para bancar sua candidatura, de onde
saíram os recursos que financiaram o seu bem-sucedido projeto eleitoral, tocado na base
da ostentação?
“Coveiro”
Empatia popular certamente não foi, muito menos habilidade na construção de alianças,
tendo em vista sua antiga fama de desagregador. Protagonista de um dos maiores fiascos
da história política do Maranhão, Márcio Jerry até hoje é apelidado de “coveiro”, por ter
sepultado, no início da década passada, o projeto de reeleição do então prefeito de
Imperatriz, Jomar Fernandes (2001-2004), que teve a infelicidade de nomeá-lo secretário
municipal de Governo e Projetos Estratégicos. O desempenho desastroso de Jerry na
pasta foi considerado, na época, o fator determinante para a derrota de Jomar nas urnas
e para a volta do ex-prefeito Ildon Marques, do PMDB, ao poder.
É esse indivíduo que tenta se colocar como figura proeminente da política do Maranhão
nos dias de hoje. Menos mal que ainda haja bravos, a exemplo de Adriano, a confrontálo no campo político e comunicadores com coragem para expor a verdade.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

