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Zé Inácio anuncia que vai destinar emenda para recuperação da barragem do Rio
Pericumã

O deputado Zé Inácio Lula (PT) anunciou, na sessão desta quinta-feira (23), que destinará
emenda parlamentar para a recuperação da Barragem do Rio Pericumã, situada na
cidade de Pinheiro. “Anúncio, publicamente, que destinarei uma emenda parlamentar
via Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado para que o aterro seja recuperado
e a barragem possa ter a garantia da segurança para o seu bom funcionamento”,
afirmou.
Em seu pronunciamento, o deputado, que é filho de Bequimão, município da Baixada
Maranhense, destacou a importância que tem a Barragem do Rio Pericumã para o
desenvolvimento dessa região, principalmente para o município de Pinheiro e sua terra
natal. Ele fez também um breve relato da vistoria que a Comissão de Obras e Serviços
Públicos da Assembleia fez a barragem, na última terça-feira (23), constatando seu
abandono.
Segundo Zé Inácio, cabe a Assembleia chamar a atenção e cobrar do poder público, não
só em nível estadual, mas, sobretudo, do Governo Federal, para que faça um reparo a
essa barragem, pois se trata de uma obra importante, não só para o município de
Pinheiro, mas para toda a região da Baixada.
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“A barragem representa não somente o controle da água para evitar novas inundações,
como também para garantir a reprodução do pescado típico daquela região, que
contribui não só para alimentar a população, mas fomenta a economia daquela região.
Evita que a água salgada adentre sobre a área dos campos, fazendo com que a água
continue adequada para a reprodução do pescado, para a criação de pequenos animais,
a criação de gados, possibilitando a irrigação para a agricultura familiar, que é feita à
margem dos campos”, esclareceu.
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Zé Inácio anuncia que vai destinar emenda para recuperação da barragem do Rio
Pericumã
O deputado Zé Inácio Lula (PT) anunciou, na sessão desta quinta-feira (23), que destinará
emenda parlamentar para a recuperação da Barragem do Rio Pericumã, situada na
cidade de Pinheiro. “Anúncio, publicamente, que destinarei uma emenda parlamentar
via Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado para que o aterro seja recuperado
e a barragem possa ter a garantia da segurança para o seu bom funcionamento”,
afirmou.

Em seu pronunciamento, o deputado, que é filho de Bequimão, município da Baixada
Maranhense, destacou a importância que tem a Barragem do Rio Pericumã para o
desenvolvimento dessa região, principalmente para o município de Pinheiro e sua terra
natal. Ele fez também um breve relato da vistoria que a Comissão de Obras e Serviços
Públicos da Assembleia fez a barragem, na última terça-feira (23), constatando seu
abandono.
Segundo Zé Inácio, cabe a Assembleia chamar a atenção e cobrar do poder público, não
só em nível estadual, mas, sobretudo, do Governo Federal, para que faça um reparo a
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essa barragem, pois se trata de uma obra importante, não só para o município de
Pinheiro, mas para toda a região da Baixada.
“A barragem representa não somente o controle da água para evitar novas inundações,
como também para garantir a reprodução do pescado típico daquela região, que
contribui não só para alimentar a população, mas fomenta a economia daquela região.
Evita que a água salgada adentre sobre a área dos campos, fazendo com que a água
continue adequada para a reprodução do pescado, para a criação de pequenos animais,
a criação de gados, possibilitando a irrigação para a agricultura familiar, que é feita à
margem dos campos”, esclareceu.
Agenda de trabalho em Itinga
O deputado relatou que esteve, no último fim de semana, no município de Itinga,
convidado pela Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Monte Alegre, na
solenidade de entrega dos lotes de terra pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária Incra) para as famílias assentadas da reforma agrária.
“Foi emocionante e fiquei muito feliz de participar desse momento, pois a área
denominada Monte Alegre foi desapropriada quando da minha gestão à frente do Incra,
no ano de 2013, ano em que a Superintendência do Incra no Maranhão bateu o recorde
de criação de assentamentos no Brasil, não só em números de assentamentos criados,
mas foi, no Estado do Maranhão, naquele ano, quando mais se desapropriaram terras
em número de hectares”, ressaltou.
Zé Inácio também destacou a visita que fez ao empreendimento Sítio Barreiras, também
em Itinga, em companhia do vice-governador do Estado, Carlos Brandão (PRB), na
segunda-feira (20). “É a maior plantação de bananas do Estado do Maranhão. São mais
de 500 hectares plantados na primeira fase do projeto, o que gera mais de 400
empregos. Já estão colhendo e distribuindo quatro carretas de bananas por dia para o
mercado, sobretudo supermercados do Maranhão e do Pará”, salientou.
O deputado informou que a segunda fase do projeto vai dobrar a produção de bananas
no município de Itinga, mas não se iniciou ainda por conta de estar pendente a licença
ambiental, mas o projeto irá dobrar a produção com a perspectiva de gerar quase mil
empregos.
“Aproveito a oportunidade para chamar a atenção do Governo do Estado para a
importância desse empreendimento, que vai gerar ocupação, trabalho e renda e circular
recursos na economia do nosso estado, para que a Secretaria de Meio Ambiente do
Estado (Sema) tome as devidas providências no sentido de garantir o licenciamento
desse empreendimento, que é muito importante, não só para o município de Itinga, mas
para a economia do Maranhão”, concluiu.
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Detinha solicita reforma de escola em Maranhãozinho
A deputada estadual Detinha (PR), por meio de indicação protocolada na quarta-feira
(22), solicitou ao secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, em caráter de
urgência, a reforma estrutural do Centro de Ensino Maria Espíndola de Araújo Silva,
anexo II, no município de Maranhãozinho, considerando que o prédio está em más
condições, para que sejam desenvolvidas atividades de ensino e aprendizagem, tendo
em vista que a última reforma se deu na década de 1990.

“Os alunos estão carentes de uma infraestrutura para que possam ter uma educação de
qualidade. Para construirmos um Estado melhor, é necessário destinar mais recursos
públicos para serem investidos em saber, tecnologia e qualificação dos professores”,
afirmou a deputada.
É oportuno reiterar que as atividades escolares estão sendo desenvolvidas, atualmente,
em um prédio cedido pela Prefeitura do município de Maranhãozinho, que abriga 727
estudantes, nos turnos vespertino e noturno.
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Thaiza Hortegal pede equipamento para Hemomar de Pinheiro
A deputada estadual Dra. Thaiza Hortegal (PP), através de Indicação, pediu para que a
Secretaria de Estado de Saúde adquira um novo equipamento para o Hemomar de
Pinheiro. A necessidade de uma centrífuga refrigerada vem desde 2016.

“O equipamento serve para o processamento de separação de concentrado de hemácias
e plasma, de forma segura e de qualidade para o consumo dos pacientes, que vão além
da região da Baixada Maranhense”, explicou a deputada.
O equipamento para a produção desses dois hemocomponentes é recomendado pela
Vigilância Sanitária e vai melhorar a prestação dos serviços do Centro de Hemoterapia e
Hematologia do Maranhão, em Pinheiro.
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Deputado estadual esteve em São Paulo, em palestras com especialistas de diversas
áreas da administração pública, dando prosseguimento à preparação que iniciou quando
decidiu assumir a Sedes, abrindo mão da disputa de 2016

EVANGELISTA AO LADO DOS COLEGAS EGÍDIO E VIANEY; lição de casa para ter o que apresentar ao eleitor

O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) é, dentre todos os pré-candidatos a
prefeito de São Luís, o que mais tem buscado preparação para enfrentar os desafios de
uma eventual futura gestão.
No início da semana, ele participou, em São Paulo – ao lado dos colegas de partido Vianey
Bringel, de Santa Inês, e Coronel Egídio, de Bacabal – de mais um curso de preparação
para membros do partido Democratas.
– Foram três dias de muito aprendizado sobre administração pública com os melhores
do Brasil – declarou Evangelista, que também é presidente do Diretório do DEM em São
Luís.
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Mas não é de hoje que o parlamentar se prepara para ser prefeito.
Pré-candidato a vice-prefeito nas eleições de 2012, ele abriu mão disputa em 2016 para
ganhar experiência como gestor, à frente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social (Sedes).
Foi na pasta que ele passou a compreender os mecanismos de gestão e os conceitos do
que é uma administração pública.
Fez a lição de casa, portanto…
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César Pires elogia Lula Fylho por diálogo com diabéticos…

O deputado César Pires usou a tribuna da Assembleia Legislativa para agradecer
publicamente ao secretário municipal de Saúde de São Luís, Lula Fylho, pela disposição
em estabelecer uma agenda positiva com a Frente Parlamentar em Defesa dos
Diabéticos e Hipertensos do Maranhão, no sentido de atender às demandas desses
pacientes na capital.
Ele recebeu o gestor de Saúde para discutir o fornecimento de insumos aos diabéticos.
“Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa de Diabéticos e Hipertensos,
promovi uma audiência pública com a participação de outros deputados e de
representantes da Secretaria de Estado da Saúde, do Judiciário e dos próprios pacientes
para discutir a assistência à saúde dessas pessoas. Naquela oportunidade o secretário
Lula Fylho não pode estar presente, mas agora fez questão de vir ao nosso gabinete para
que discutíssemos o assunto com a presença do presidente da Associação dos Diabéticos
do Maranhão, Edilson Wanderley”, destacou César Pires.
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Na reunião, Lula Fylho explicou com transparência que há dificuldades financeiras para
manter a regularidade no fornecimento de insumos aos diabéticos, mas informou que o
problema está resolvido até outubro e garantiu que a administração municipal está
buscando solucionar o problema e melhorar a assistência a esses pacientes na rede
municipal de saúde. Ele colocou-se à disposição da Frente Parlamentar para discutir e
buscar solução para as demandas dos diabéticos.
“Apesar das dificuldades, o secretário não se recusou a evoluir nessa discussão e em
atender às demandas dos pacientes, o que é mais importante. Por essa postura,
parabenizo Lula Fylho pelo gesto nobre de estar conosco nessa luta em prol dos
diabéticos e hipertensos”, finalizou.
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Zé Inácio anuncia que vai destinar emenda para recuperação da barragem do Rio
Pericumã

Deputado Zé Inácio quer garantir bom funcionamento da barragem

O deputado Zé Inácio Lula (PT) anunciou, na sessão desta quinta-feira (23), que destinará
emenda parlamentar para a recuperação da Barragem do Rio Pericumã, situada na
cidade de Pinheiro. “Anuncio, publicamente, que destinarei uma emenda parlamentar
via Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado para que o aterro seja recuperado
e a barragem possa ter a garantia da segurança para o seu bom funcionamento”,
afirmou.
Em seu pronunciamento, o deputado, que é filho de Bequimão, município da Baixada
Maranhense, destacou a importância que tem a Barragem do Rio Pericumã para o
desenvolvimento dessa região, principalmente para o município de Pinheiro e sua terra
natal. Ele fez também um breve relato da vistoria que a Comissão de Obras e Serviços
Públicos da Assembleia fez a barragem, na última terça-feira (23), constatando seu
abandono.
Segundo Zé Inácio, cabe a Assembleia chamar a atenção e cobrar do poder público, não
só em nível estadual, mas, sobretudo, do Governo Federal, para que faça um reparo a
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essa barragem, pois se trata de uma obra importante, não só para o município de
Pinheiro, mas para toda a região da Baixada.
“A barragem representa não somente o controle da água para evitar novas inundações,
como também para garantir a reprodução do pescado típico daquela região, que
contribui não só para alimentar a população, mas fomenta a economia daquela região.
Evita que a água salgada adentre sobre a área dos campos, fazendo com que a água
continue adequada para a reprodução do pescado, para a criação de pequenos animais,
a criação de gados, possibilitando a irrigação para a agricultura familiar, que é feita à
margem dos campos”, esclareceu.
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Wellington do Curso destaca decisão do Judiciário que reconhece aluna do Curso da
PMMA como militar da ativa e reforça direito dos soldados formados e não nomeados

Deputado Wellington argumentou que a decisão da juíza que denunciou aprovada reforça o direito dos
soldados formados à nomeação

O deputado estadual Wellington do Curso fez referência, na Assembleia Legislativa do
Maranhão, à decisão da juíza Cleonice Conceição do Nascimento, do Juizado Especial da
Fazenda Pública que reconheceu que uma aluna do Curso de Formação da PMMA é
militar da ativa. Na decisão, ficou determinado que o Governo do Estado e a Polícia
Militar do Maranhão procedessem à manutenção da aluna no curso de formação e
demais etapas, nas mesmas condições dos demais, até o julgamento final ação.
Ao destacar a decisão, o deputado Wellington fez uso dos argumentos para evidenciar
que isso apenas reforça o direito dos soldados formados e não nomeados.
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Alunos do Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar não foram nomeados, como havia prometido Flávio Dino

“O Judiciário reconheceu que uma aluna do Curso de Formação da PMMA é militar da
ativa. Se a aluna em si é militar da ativa, o que falar então dos que já foram até aprovados
no curso de formação? O que falar sobre quem foi aprovado em todas as etapas? São
homens e mulheres que estudaram, foram aprovados em todas as etapas, foram usados
por Flávio Dino na propaganda e, agora, estão tendo seus direitos violados. Essa decisão
só reforça que eles são sim militares da ativa, nos termos da Lei”, afirmou Wellington.
A decisão da magistrada tomou como base o artigo 2º da Lei 6.513/95, que reconhece
os alunos dos cursos de formação de policiais-militares como policiais da ativa.
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Zé Inácio destaca Prêmio Camões de Literatura concedido a Chico Buarque

Deputado Zé Inácio destacou a figura do escritor Chico Buarque

O deputado estadual Zé Inácio (PT) destacou, na sessão desta quarta-feira (22), que o
poeta, compositor, escritor e dramaturgo brasileiro Chico Buarque foi o grande vencedor
do Prêmio Camões de Literatura 2019, anunciado ontem (21).
“Quero registrar que o poeta, compositor, escritor e dramaturgo Chico Buarque recebeu
o Prêmio Camões de Literatura, a maior comenda, o maior troféu da Literatura
Portuguesa. As poesias, as canções de Chico Buarque foram além das fronteiras
brasileiras, como uma referência para a literatura contemporânea mundial”, afirmou.
O parlamentar enfatizou a figura do escritor. “Faço este registro porque sua poesia, suas
canções serviram de referência não só para reflexão, mas para a resistência nos
momentos que o país viveu, momentos de repressão, de enfrentamento ao golpe. E
continuam sendo importantes para a reflexão, para fazer a resistência e, também, para
que continuemos lutando por um Brasil e um mundo cada vez melhores”, enalteceu.
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Importância do Prêmio
O Prêmio Camões é um dos maiores reconhecimentos da literatura em língua
portuguesa. O anúncio foi feito na sede da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, pela
presidente da instituição, Helena Severo.
A 31ª edição do prêmio, organizado pelos governos de Portugal e do Brasil, dá ao
vencedor 100 mil euros. O júri responsável pela escolha, formado por representantes do
Brasil, de Portugal e de países africanos de língua oficial portuguesa, anunciou o
ganhador após reunião de quase duas horas.
Ainda não há previsão para a data da cerimônia de entrega do prêmio.
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Zé Inácio vai destinar emenda para recuper barragem do Rio Pericumã

Anúncio, publicamente, que destinarei uma emenda parlamentar via Secretaria de Infraestrutura do Governo do
Estado para que o aterro seja recuperado e a barragem possa ter a garantia da segurança para o seu bom
funcionamento”, afirmou Zé Inácio

O deputado Zé Inácio Lula (PT) anunciou, na sessão desta quinta-feira (23), que destinará
emenda parlamentar para a recuperação da Barragem do Rio Pericumã, situada na
cidade de Pinheiro. Em seu pronunciamento, o deputado, que é filho de Bequimão,
município da Baixada Maranhense, destacou a importância que tem a Barragem do Rio
Pericumã para o desenvolvimento dessa região, principalmente para o município de
Pinheiro e sua terra natal. Ele fez também um breve relato da vistoria que a Comissão
de Obras e Serviços Públicos da Assembleia fez a barragem, na última terça-feira (23),
constatando seu abandono.
Segundo Zé Inácio, cabe a Assembleia chamar a atenção e cobrar do poder público, não
só em nível estadual, mas, sobretudo, do Governo Federal, para que faça um reparo a
essa barragem, pois se trata de uma obra importante, não só para o município de
Pinheiro, mas para toda a região da Baixada.
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“A barragem representa não somente o controle da água para evitar novas inundações,
como também para garantir a reprodução do pescado típico daquela região, que
contribui não só para alimentar a população, mas fomenta a economia daquela região.
Evita que a água salgada adentre sobre a área dos campos, fazendo com que a água
continue adequada para a reprodução do pescado, para a criação de pequenos animais,
a criação de gados, possibilitando a irrigação para a agricultura familiar, que é feita à
margem dos campos”, esclareceu.
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Carta-compromisso para destinar R$ 4,2 milhões ao Hospital Aldenora Bello é assinada
por deputados

Cada deputado estadual destinou R$ 100 mil de suas emendas para custeio da Fundação Antônio Dino e
Hospital Aldenora Bello, totalizando R$ 4,2 milhões em emendas

Na sessão plenária de quarta-feira (22), o deputado estadual Dr. Yglésio (PDT) agradeceu
aos parlamentares por assinarem a carta-compromisso que destina R$ 100 mil das
emendas de cada parlamentar à Fundação Antonio Dino. A iniciativa de colher as
assinaturas partiu do parlamentar, que destacou a importância das 42 assinaturas.
“É uma demonstração do compromisso do Parlamento maranhense com o atendimento
de qualidade aos pacientes oncológicos no Maranhão”, disse.
Cada deputado estadual destinou R$ 100 mil de suas emendas para custeio da Fundação
Antônio Dino e Hospital Aldenora Bello, totalizando R$ 4,2 milhões em emendas.
O pedetista ressaltou o reconhecimento da Assembleia Legislativa ao protagonismo da
Fundação Antônio Dino no combate ao câncer no Maranhão. “A causa da saúde tem sido
uma causa nossa. É uma causa com a qual me identifico, primeiro pela profissão que
tenho, de médico militante no Sistema Único de Saúde, e segundo pela sensibilidade
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com o ser humano. Hoje, nós temos cerca de 7 mil novos casos por ano de câncer no
Maranhão. Desses, em torno de 60 % são atendidos dentro da Fundação Antonio Dino.
Logo, o compromisso com a saúde do povo do Maranhão é o objeto principal da nossa
atuação parlamentar, lutando por uma saúde de qualidade e que atenda a todos”,
ressaltou o Dr. Yglésio.
O deputado frisou que, a partir de agora, essa ação passa a ser da Assembleia. “Nós
esperamos capitalizar mais de R$ 4 milhões para que possamos destinar esses recursos
para o Aldenora Bello, que hoje tem um déficit de R$ 7 milhões anual, para realizar suas
atividades de maneira adequada. Esperamos que outros parlamentares, deputados
federais e senadores completem esta destinação”, finalizou.
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Confirmada bonificação de 20% para alunos de escolas públicas na segunda chamada do
Sisu

Em discurso realizado na manhã desta quinta-feira (23), na Assembleia Legislativa do
Maranhão, o deputado estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB) confirmou o
acréscimo de 20% nas notas de alunos que cursaram o último ano do Ensino
Fundamental (9º ano) e os três anos do Ensino Médio (1º ao 3º ano) em escolas públicas
ou privadas do Maranhão. A informação foi divulgada no site do Sistema de Seleção
Unificada – SISU, que disponibilizou o número de vagas para as universidades federais
do país no segundo semestre. Ao todo, a Universidade Federal do Maranhão-UFMA
ofertará 3433 vagas nos 10 campi maranhenses. Destas, 1716 vagas contarão com o
acréscimo de 20%, todas na ampla concorrência.
A primeira vez que a bonificação foi discutida na Assembleia Legislativa foi em 2015,
quando o recém empossado deputado Marco Aurélio destacou a importância de
estimular o ingresso de alunos residentes no Maranhão nas universidades locais,
mantendo a mão de obra qualificada no próprio estado, sobretudo nos cursos mais
concorridos como o de Medicina, que conta com suas vagas ocupadas na sua maioria
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por alunos oriundos de outros estados e acabam abandonando o curso antes mesmo da
conclusão.
“É com muita alegria que venho a essa tribuna dar essa notícia, fruto de um trabalho que
durou mais de quatro anos e que não seria possível se não fosse a união das forças de
várias instituições e representantes que lutaram pela sua aprovação. Destaco o papel da
Assembleia Legislativa e grande parte dos deputados, que ajudaram a dar voz a
Bonificação, seja com seus discursos, seja com a participação na Frente Parlamentar em
Defesa da Bonificação, criada por nós e que contou com vários deputados. Agradeço
também à reitora da UFMA, Nair Portela, e todo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, que acolheu essa sugestão e ajudou a tornar o sonho de milhares de
estudantes possível. Não foi um processo rápido, mas deu certo.” destacou o deputado.
Em um breve comparativo de notas, o parlamentar explicou como o simples acréscimo
de 20% nas notas dos alunos contemplados pode ajudar a diminuir a evasão. “Com a
bonificação, aquele aluno que tirou 700 pontos no Enem, que apesar de ser uma boa
nota não o coloca apto a garantir uma vaga no curso de Medicina, passaria para 840
pontos e poderia assegurar seu direito entrar na universidade.” lembrou o parlamentar.
Em discurso realizado na manhã desta quinta-feira (23), na Assembleia Legislativa do
Maranhão, o deputado estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB) confirmou o
acréscimo de 20% nas notas de alunos que cursaram o último ano do Ensino
Fundamental (9º ano) e os três anos do Ensino Médio (1º ao 3º ano) em escolas públicas
ou privadas do Maranhão. A informação foi divulgada através do site do Sistema de
Seleção Unificada – SISU, que disponibilizou o número de vagas para as universidades
federais do país no segundo semestre. Ao todo, a Universidade Federal do MaranhãoUFMA ofertará 3433 vagas nos 10 Campi maranhenses, destas, 1716 vagas contarão com
o acréscimo de 20%, todas na ampla concorrência.
A primeira vez que a bonificação foi discutida na Assembleia Legislativa foi em 2015,
quando o recém empossado deputado Marco Aurélio destacou a importância de
estimular o ingresso de alunos residentes no Maranhão nas universidades locais,
mantendo assim a mão de obra qualificada no próprio estado, sobretudo nos cursos mais
concorridos como o de medicina, que conta com suas vagas ocupadas na sua maioria por
alunos oriundos de outros estados e acabam abandonando o curso antes mesmo da
conclusão.
“É com muita alegria que venho a essa tribuna para dar essa notícia, fruto de um trabalho
que durou mais de quatro anos e que não seria possível se não fosse a união das forças
de várias instituições e representantes que lutaram pela sua aprovação. Destaco o papel
da Assembleia Legislativa e grande parte dos deputados, que ajudaram a dar voz a
Bonificação, seja com seus discursos, seja com a participação na Frente Parlamentar em
Defesa da Bonificação, criada por nós e que contou com vários deputados. Agradeço
também à reitora da UFMA, Professor Nair Portela e todo Conselho de Ensino, Pesquisa
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e Extensão, que acolheu essa sugestão e ajudou a tornar o sonho de milhares de
estudantes possível. Não foi um processo rápido, mas deu certo.” destacou o deputado.
Em um breve comparativo de notas, o parlamentar explicou como o simples acréscimo
de 20% nas notas dos alunos contemplados pode ajudar a diminuir a evasão. “Com a
bonificação, aquele aluno que tirou 700 pontos no Enem, que apesar de ser uma boa
nota não o coloca apto a garantir uma vaga no curso de medicina, passaria para 840
pontos e poderia assegurar seu direito entrar na universidade.” lembrou o parlamentar.
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