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Eleições do PT: Augusto Lobato ganha apoio da CNB de Zé Inácio e Monteiro

Em nome da unidade partidária, a corrente interna do PT/MA, “Construindo um Novo
Brasil – CNB”, de forma consensual decidiu que, no Processo de Eleições Diretas do PT
(PED/PT) no Maranhão, a CNB apoiará a reeleição do atual presidente do partido,
Augusto Lobato, num arco de aliança que envolve as forças CNB – Construindo um Novo
Brasil, PTPT – Coletivo PT Para Todos, Movimento PT, AE – Articulação de Esquerda, DS
– Democracia Socialista, Avante, RS – Resistência Socialista e MS – Militância Socialista,
com o objetivo de trabalhar na prática a unidade do PT e efetivar ações que visem
fortalecer o Partido, sobretudo nos municípios, tendo em vista as eleições municipais
que se aproximam, sempre ouvindo as bases e potencializando nossas lideranças.
Foi um ato histórico de unidade das correntes internas. Com isso, Lobato ganha o apoio
do deputado Zé Inácio, do ex-presidente Raimundo Monteiro, Henrique e outras
lideranças da CNB.
O PED (Processo de Eleição Direta do PT) acontecerá no mês de setembro.
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Assembleia Legislativa lamenta morte de Dr. Nilton ex-prefeito de Anajatuba

Com profundo pesar, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão lamenta a morte
do ex-prefeito de Anajatuba, o médico Nilton da Silva Lima Filho.
O Dr. Nilton desempenhou importante papel ao longo de décadas em Anajatuba,
consagrando-se como uma importante liderança política e popular.
Nilton da Silva Lima Filho nasceu em 12/05/1955 no município de Arari. Foi prefeito do
município de Anajatuba por dois mandatos, eleito em 2004 e reeleito em 2008, onde
ficou até 2012; além de, também, ter atuado como médico em toda a região.
Nesse momento de dor, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão solidariza-se
com familiares e amigos do Dr Nilton, rogando a Deus, em sua misericórdia infinita, que
dê o conforto espiritual necessário aos entes queridos.
São Luís, 17 de julho de 2019.
Deputado Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
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Assembleia Legislativa aprovou projeto do Poder Judiciário que altera o Plano de Cargos
e Carreiras e exige formação superior para ingresso na função

A Assembleia Legislativa aprovou esta semana Projeto de Lei encaminhado pelo Poder
Judiciário que exige a formação em Direito para ingresso na carreia de Oficial de Justiça.
A proposta segue agora para sanção do governador Flávio Dino (PCdoB).
– A maioria dos Estados da Federação já legislaram nesse sentido, conferindo esta
exigência para os concursos públicos de ingresso na carreira de oficial de justiça –
acentuou mensagem do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos.
Não é a primeira vez que o Judiciário tenta impor a exigência de formação superior para
Oficiais de Justiça.
A proposta sempre esbarra na articulação da categoria ou na análise pelos deputados
estaduais.
Desta vez, porém, parece que o caminho está aberto para os interessados na mudança.
A Menos que Flávio Dino vete a proposta.
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Deputado Wellington volta a cobrar nomeação de novos policiais civis e militares e
valorização da categoria

Deputado Wellington voltou a defender profissionais de segurança pública

Em mais um pronunciamento, durante a última sessão antes do recesso parlamentar, na
última segunda-feira (15), o deputado estadual Wellington do Curso voltou a cobrar a
nomeação dos 1.800 policiais militares e e de mais 300 policiais civis, alem da quebra da
cláusula de barreira, bem como a valorização dos policiais, que inclui a reposição
inflacionária e melhoria na estrutura das delegacias do Estado.
Em seu discurso, Wellington destacou mais uma campanha realizada pelo sindicato dos
polícias civis do Maranhão que espalhou outdoors onde exige do governo valorização da
categoria, reposição inflacionária e reajuste salarial, bem como, progressão na carreira.
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Outdoor exibe mensagem de protesto do Sindicato dos Policiais Civis

“Essa não é a primeira vez que solicitamos o reajuste e a reposição inflacionária nos
salários dos policiais civis. Além disso, também já solicitamos por diversas vezes
melhorias na estrutura das delegacias do Estado e aumento do efetivo, bem como, a
quebra da cláusula de barreira no último concurso da polícia civil e nomeação de
aprovados de mais 300 aprovados para vários cargos. Além disso solicitamos, mais uma
vez, a nomeação imediata de todos 1.760 policiais militares Formados e não nomeados
no último concurso da Polícia Militar. Também já protocolamos indicação solicitando a
reposição inflacionária referentes aos anos de 2017 e 2018. Diferente da propaganda,
Flávio Dino não valoriza a polícia civil do Maranhão que clama por um olhar do Estado
para a categoria em mais uma campanha pela valorização nos outdoors. Continuaremos
na luta em defesa dos policiais civis e militares do Maranhão.” Disse Wellington
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