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Zé Inácio defende categoria dos vigilantes e pede diálogo com a Seduc para evitar
demissões

Em discurso na sessão plenária desta terça-feira (16), o deputado Zé Inácio (PT) pediu o
apoio dos demais parlamentares na intermediação de um diálogo entre o Sindicato dos
Vigilantes do Estado do Maranhão e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no
intuito de buscar uma alternativa para rever a decisão já anunciada de demissão de 1.200
vigilantes, que fazem a segurança armada nas escolas da rede pública estadual.
O parlamentar frisou que os vigilantes são uma categoria forte e comprometida com o
Estado e, atualmente, possuem uma base com mais de 2 mil profissionais sindicalizados.
Ele ressaltou que os vigilantes se dedicam à segurança não só dos alunos, mas, também,
dos técnicos-administrativos e dos professores para evitar pequenos furtos, assaltos no
ambiente escolar e garantir, de verdade, a segurança nas escolas.
“Nós temos visto o que tem acontecido recentemente Brasil afora com a falta de
segurança nas escolas, que tem se perpetuado, ampliado e aumentado a violência no
ambiente escolar. Então, são profissionais capacitados, treinados, que cumprem escala
de 12h por 36h, trabalhando durante o dia e à noite, nos finais de semana e feriados”,
afirmou.
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Zé Inácio considerou a medida muito dura, uma vez que, segundo ele, serão demitidos
1.200 pais de família, que não têm uma alternativa real. O deputado ponderou, ainda,
que, se a premissa é diminuir custos, por outro lado, para otimizar o trabalho da
Secretaria de Educação, é preciso valorizar os profissionais, uma vez que os agentes de
portaria não têm o mesmo preparo e experiência para garantir a segurança nas escolas.
“Faço um apelo para que o Secretário de Educação possa dialogar, possa receber a
direção do Sindicato para estabelecer um diálogo no sentido de encontrar alternativas.
E nós nos colocamos inteiramente à disposição de intermediar esse diálogo junto à
Secretaria com a classe de vigilantes no Estado do Maranhão, que precisa ser
reconhecida e precisa ser valorizada”, finalizou.
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Zé Inácio defende categoria dos vigilantes e pede diálogo com a Seduc para evitar
demissões
Em discurso na sessão plenária desta terça-feira (16), o deputado Zé Inácio (PT) pediu o
apoio dos demais parlamentares na intermediação de um diálogo entre o Sindicato dos
Vigilantes do Estado do Maranhão e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no
intuito de buscar uma alternativa para rever a decisão já anunciada de demissão de 1.200
vigilantes, que fazem a segurança armada nas escolas da rede pública estadual.

O parlamentar frisou que os vigilantes são uma categoria forte e comprometida com o
Estado e, atualmente, possuem uma base com mais de 2 mil profissionais sindicalizados.
Ele ressaltou que os vigilantes se dedicam à segurança não só dos alunos, mas, também,
dos técnicos-administrativos e dos professores para evitar pequenos furtos, assaltos no
ambiente escolar e garantir, de verdade, a segurança nas escolas.
“Nós temos visto o que tem acontecido recentemente Brasil afora com a falta de
segurança nas escolas, que tem se perpetuado, ampliado e aumentado a violência no
ambiente escolar. Então, são profissionais capacitados, treinados, que cumprem escala
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de 12h por 36h, trabalhando durante o dia e à noite, nos finais de semana e feriados”,
afirmou.
Zé Inácio considerou a medida muito dura, uma vez que, segundo ele, serão demitidos
1.200 pais de família, que não têm uma alternativa real. O deputado ponderou, ainda,
que, se a premissa é diminuir custos, por outro lado, para otimizar o trabalho da
Secretaria de Educação, é preciso valorizar os profissionais, uma vez que os agentes de
portaria não têm o mesmo preparo e experiência para garantir a segurança nas escolas.
“Faço um apelo para que o Secretário de Educação possa dialogar, possa receber a
direção do Sindicato para estabelecer um diálogo no sentido de encontrar alternativas.
E nós nos colocamos inteiramente à disposição de intermediar esse diálogo junto à
Secretaria com a classe de vigilantes no Estado do Maranhão, que precisa ser
reconhecida e precisa ser valorizada”, finalizou.
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Deputada Detinha reivindica melhorias para escolas da região do Alto Turi
A deputada Detinha (PR) ocupou a tribuna, na manhã desta terça-feira (16), para
reivindicar melhorias para escolas do Alto Turi, região que abrange 17 municípios. Em
seu discurso, ela fez um relato sobre a situação das escolas da regional de Zé Doca, que
passam, principalmente, por dificuldades relativas à falta de infraestrutura e de
professores.

A parlamentar manifestou agradecimentos ao presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto (PCdoB), que intermediou uma reunião com os secretários
Felipe Camarão (Educação) e Marcelo Tavares (Casa Civil), com os quais foram definidos
encaminhamentos para a solução dos problemas.
“Na minha região, na cidade de Maranhãozinho, onde é meu berço político foi preciso
fazer um protesto dos professores, protesto dos alunos. Nas cidades de Carutapera e
Araguanã não foi diferente. Eu vejo, na minha região, que os estudantes estão
revoltados, os quais são o futuro, representam o amanhã, estudantes que levantam a
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bandeira de um Brasil melhor, de um Estado cada vez melhor”, afirmou a deputada, na
tribuna.
Detinha acrescentou que a reunião realizada com o deputado Othelino Neto e os
secretários Marcelo Tavares e Felipe Camarão foi muito importante. “Foi uma reunião
muito proveitosa, na qual eu pude colocar detalhadamente o que está acontecendo, o
que os nossos estudantes estão passando e eu consegui, graças a Deus, com certeza com
o nosso governador Flávio Dino, que é um homem sensível, que é um homem que sabe
também das necessidades, que estas autoridades se desloquem até a nossa região do
Alto Turi para providenciar uma melhoria, e é isso que eu aguardo”.
A deputada Detinha frisou que, juntamente com o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho (PR), acompanhará atentamente os desdobramentos destas suas
reivindicações.
“É dessa forma que eu faço política. É dessa forma que o nosso deputado Josimar de
Maranhãozinho é conhecido, isto é, por assumir os seus compromissos e,
principalmente, de levar uma gestão a sério. Muito obrigada a todos vocês, ouvintes,
muito obrigada ao Felipe Camarão, nosso secretário de Educação, ao nosso presidente
Othelino, ao Marcelo Tavares, secretário e deputado, mas, principalmente, muito
obrigada aos estudantes por não desistirem dessa luta”, enfatizou Detinha.
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Dra. Thaiza Hortegal informa que Parque Empresarial de Pinheiro será entregue em
junho
Em resposta ao pedido de informações sobre o Parque Empresarial de Pinheiro, a
Secretaria de Estado da Indústria e Comércio (SEINC) comunicou à deputada Dra. Thaiza
que a obra deverá ser concluída em junho deste ano.

“Encaminhei um pedido de informações à SEINC, que prontamente nos respondeu
esclarecendo todas as nossas dúvidas sobre a obra do Parque Empresarial de Pinheiro,
projeto muito importante para alavancar os negócios na região da Baixada Maranhense.
Então, estamos confiantes que, desta vez, a obra será entregue. Pinheiro precisa
continuar se desenvolvendo”, informou Thaiza Hortegal.
A Secretaria esclareceu que as obras do Parque foram paralisadas depois que a primeira
empresa descumpriu o contrato, deixando 67% executadas. Um novo processo licitatório
foi aberto, uma nova empresa contratada e a previsão é que finalize em 16 de junho.
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Rigo Teles se reúne com vice-prefeito de Florianópolis para conhecer o sistema Lixo Zero
O deputado Rigo Teles se reuniu com o vice-prefeito de Florianópolis para conhecer
como funciona o Sistema de Tratamento de Lixo na capital catarinense.
O lixo coletado é tratado separadamente, seja orgânico, sólido, reciclável e não
reciclável, seguindo o compromisso de Lixo Zero até 2030. Um exemplo de
conscientização e gestão a ser seguido por todo o Brasil e pelo mundo.
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Deputado Wellington repercute segundo dia de protesto de estudantes em
Maranhãozinho

Estudantes voltaram a atear fogo em pneus e em pedaços de madeira para bloquear rodovia

O deputado estadual Wellington do Curso voltou a receber, na tarde desta terça-feira
(16), denúncias de estudantes e professores do Centro de Ensino Maria Espíndola de
Araújo Silva – Anexo II, em Maranhãozinho, escola que está em situação precária, o que
fez com que alunos realizassem, pelo segundo dia consecutivo, uma manifestação por
melhorias.
Os estudantes reclamam que, até o presente momento, não obtiveram nenhuma
resposta por parte do Governo quanto à situação de abandono em que a escola se
encontra.
“Hoje já é o segundo dia em que os estudantes deixam a sala de aula e ocupam a BR para
fazer uma manifestação em busca de melhorias. É isso mesmo: pelo segundo dia
consecutivo, alunos fazem manifestação para ter escola digna, uma escola em que o
Governo disse ter feito um investimento de mais de R$ 50 mil. Já oficiamos a Secretaria
de Educação para prestar esclarecimentos e vamos representar denúncia no Ministério
Público para que tome as devidas providências. Governador, não ignore os estudantes
do nosso Maranhão. Pare de menosprezar a educação pública do nosso estado”, disse o
professor e deputado Wellington.
Assista:
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Zé Gentil pede minuto de silêncio pela morte da esposa do presidente da Câmara de
Caxias

Deputado Zé Gentil prestou condolências à família no plenário da Assembleia

No pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira (16), o deputado Zé Gentil
(PRB) pediu um minuto de silêncio pelo falecimento da enfermeira Maria do Rosário de
Fátima Bezerra de Albuquerque, esposa do vereador Catulé, atual presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Caxias.
A pedido do parlamentar, os deputados prestaram condolências à família da enfermeira,
que faleceu no fim da tarde da última segunda-feira (15), aos 65 anos, no Hospital
Macrorregional de Caxias. Zé Gentil apresentou requerimento à Mesa Diretora da Casa
para que a manifestação de pesar do Poder Legislativo estadual fosse feita via telegrama.
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Parlamentares fizeram um minuto de silêncio no plenário, a pedido do deputado Zé Gentil

Maria do Rosário de Fátima Bezerra de Albuquerque era funcionária de carreira da
Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Mãe do secretário de Estado de Turismo, Catulé
Júnior, ela deixa uma extensa folha de serviços prestados na área de saúde ao povo
caxiense.
O sepultamento acontece nessa quarta-feira (17), em Caxias. A prefeitura local decretou
luto oficial de três dias.
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Deputado Wellington alerta para pânico causado na população por assaltos a ônibus

O deputado estadual Wellington do Curso voltou a cobrar do governador Flávio Dino
ações emergenciais para combater a criminalidade na grande Ilha. Ao justificar o pedido
de urgência, Wellington mencionou que, em apenas três meses, 200 assaltos já
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aconteceram em ônibus, o que evidencia a insegurança a que a população é submetida,
diariamente.
Como forma de diminuir essas práticas criminosas, o deputado Wellington requereu ao
governador que efetive a nomeação dos soldados formados, pelo concurso da PMMA, e
até agora não nomeados.
“A insegurança e o grande número de assaltos a ônibus em São Luís assustam a
população. Hoje em dia, o pai de família, o estudante, o trabalhador sai de casa e não
sabe se volta com vida ou com todos os seus bens. É uma ideia de segurança que existe
só na propaganda de Flávio Dino. Só nestes três meses, já foram registrados cerca de 200
assaltos. O que o Governo tem feito? Por quê não efetivar a nomeação dos soldados
formados e não nomeados? Governador, com a segurança das pessoas não se brinca.
Faça alguma coisa. Propaganda não protege ninguém”, disse o deputado Wellington.
Em 2015, foram registrados 657 assaltos a ônibus na Grande São Luís; em 2016,
ocorreram 604; já em 2017, o número foi de 580; em 2018, aconteceram 672; e somente
nos três primeiros meses de 2019, já foram identificados 200 casos de assalto. Assim,
nestes quatro anos de gestão Flávio Dino, 2.713 assaltos a ônibus aconteceram na
Grande Ilha.
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Municípios poderão publicar atos oficiais em meio eletrônico

O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão da tarde desta segunda-feira
(15), a Proposta de Emenda Constitucional nº 001/2019, de autoria do Poder Executivo,
que dá nova redação ao inciso IX, do artigo 147, da Constituição do Estado do Maranhão,
autorizando municípios a publicarem atos oficiais em meio eletrônico
De acordo com a Mensagem nº 012, encaminhada pelo governador Flávio Dino à
Assembleia Legislativa, esta PEC limita-se a dar nova redação ao inciso IX do artigo 147
da Constituição estadual, que passa a permitir aos municípios que façam a publicação
“no sítio eletrônico oficial do ente municipal as leis, decretos, editais ou outros atos
administrativos cuja publicidade seja condição de eficácia, sem prejuízo de afixação em
local visível ao povo”.
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Assembleia de Deus dá mais uma prova de que não vê os comunistas maranhenses como
anticristos

Pastor Damasceno anuncia homenagem da Assembleia de Deus a Othelino Neto com sua honraria
mais importante

O deputado Pastor Cavalcante (PROS), um dos mais destacados nomes do mundo
evangélico maranhense, acaba de dar mais uma prova de que, pelo menos no Maranhã,
os comunistas não são os anticristos como vem tentando mostras o presidente Jair
Bolsonaro e sua turma. O representante do PROS anunciou que o presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), será agraciado com a comenda
“Pastor Luiz de França Moreira”, a mais importante honraria concedida pela Assembleia
de Deus no Maranhão. Para se ter uma ideia da importância da comenda, ela foi
instituída há 15 anos e até agora apenas oito cidadãos foram agraciados, entre elas o
governador Flávio Dino, outro comunista que não assusta os assembleianos. O
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presidente da Assembleia Legislativo, é claro, recebeu a notícia da homenagem com o
astral nas alturas, primeiro por ser o oitavo a viver o privilégio, e depois por saber que a
sua condição ideológica de comunista em nada interfere na sua relação com o mundo
evangélico maranhense, a começar pela Assembleia de Deus, que é a sua fatia mais
expressiva em número e organização. A justificativa da homenagem ficou ainda mais
expressiva quando, ao anunciá-la na tribuna, o deputado Pastor Damasceno revelou:
“Quando eu fiz uma explicação aos diretores da Instituição de como funcionam os
trabalhos legislativos nesta Casa, toda a Diretoria da nossa Convenção entendeu a
necessidade e importância de nós fazermos a entrega de uma comenda honrosa ao
presidente deste Poder”.
Em Tempo: A homenagem acontecerá no dia 13 de julho em sessão da Convenção de
Pastores em Balsas.
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