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Deputado Vinicius Louro destaca sucesso da Expoema 2019

O deputado estadual Vinicius Louro (PL), em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão
de terça-feira (29), destacou o sucesso da 61ª edição da Exposição Agropecuária do Maranhão (Expoema), que
reuniu milhares de pessoas em 7 dias de evento, no Parque Independência.
“Quero agradecer e parabenizar pela realização da Expoema 2019. Agradeço o apoio do Governo do Estado, em
nome do nosso governador Flávio Dino (PCdoB), que contribuiu junto às instituições Emap, Secretaria de
Indústria e Comércio, Sagrima e Aged. Agradeço, também, ao prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior
(PDT), por toda a estrutura, iluminação e contribuição para a realização da Expoema. Agradeço ao senhor
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), e a todos os deputados que
contribuíram para o evento”, discursou.
Vinicius Louro também agradeceu a participação da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem), em nome do presidente, prefeito de Igarapé Grande, Erlânio Xavier (PDT). “A Famem montou uma
grande estrutura naquela festividade. Passaram pela Expoema mais de 90 prefeitos maranhenses. Agradeço ao
prefeito Erlânio por essa parceria”.
Presente na festividade, o senador Weverton Rocha (PDT) também foi citado pelo parlamentar. “Agradeço ao
senador Weverton, que contribuiu bastante para essa realização. É um senador presente no nosso estado, nas
bases, que conversa com a população e participou ativamente da Expoema”, enalteceu Vinicius Louro.
Ainda em seu discurso, o parlamentar deu destaque para o comércio do local, em sua totalidade. Informou que
90% dos produtos em exposição foram comercializados. “Isso mostra a grandeza do agronegócio no Maranhão,
comprova a genética e a qualidade dos produtos ali ofertados. Fico muito feliz, pois a população compareceu e
os agropecuaristas também, tanto aqueles que foram expor, quanto os que foram comprar. Realmente, foi um
sucesso”, afirmou o deputado. 
Por fim, Vinicius Louro enalteceu o trabalho do presidente da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão
(Ascem), Ivaldeci Mendonça, que percorreu dezenas de órgãos públicos em busca de recursos para a realização
da festividade. “Quero parabenizar o senhor Ivaldeci Mendonça pela luta, garra, perseverança, pois foi um
verdadeiro herói para a concretização dessa Expoema. Ele andou em todos os órgãos institucionais do
Maranhão. Foi ao Tribunal de Justiça, Governo do Estado, Prefeitura, Famem, Assembleia Legislativa e,
realmente, conseguiu importantes apoios”, declarou.
O deputado Vinicius Louro, que teve a iniciativa de arrecadar investimentos para a Expoema dentro da
Assembleia Legislativa e conseguiu destinar em torno de R$ 740 mil para o evento, reafirmou o seu
compromisso de continuar ajudando e contribuindo para futuras edições. “Não podemos deixar que a Expoema
se acabe. Se depender de mim, não permitirei que isso ocorra. Nós temos importantes lutas para serem
travadas, mas, para isso, precisamos contribuir. Já estou engajado para a edição de 2020 e espero que meus
colegas de parlamento estejam comigo”, concluiu Vinicius Louro.
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Espionagem: Portela diz que Aluisio promove ‘circo’ para atingi-lo

Publicado em 31 de outubro de 2019 por gilbertoleda
 

O secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela, declarou nesta quinta-feira, 31, durante
entrevista ao Bom Dia Mirante, que o deputado federal Aluisio Mendes (PSC) promove um “circo” para atacá-lo.

O titular da SSP referia-se à visita da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, presidida pelo
deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), que ouvirá em São Luís, na próxima semana, o procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho a respeito de denúncias de espionagem no Maranhão.

Portela cobrou sua própria convocação para participar de audiência do colegiado. “Aluisio, cumpra com o dever
da verdade e me chame para essa audiência”, solicitou.

Ele também negou que a “Operação Constelação”, que teve como alvo assessores do vereador Astro de Ogum
(saiba mais), tenha sido usada para atingir o parlamentar, que acabou preso por posse ilegal de arma no dia da
deflagração da ação policial.

“A Operação Constelação começou com assessores de Astro de Ogum, andou pela Seic e houve interceptação
legal com a lista [de telefones] autorizada pelo Poder Judiciário”, acrescentou.

Apuração

O objetivo da visita da comissão da Câmara à capital maranhense é obter informações sobre como anda a
apuração da denúncia de espionagem contra o secretário, que tem sido acusado pelos delegados Ney Anderson
Gaspar e Tiago Bardal de ter determinado grampos ilegais contra desembargadores e políticos maranhenses. 
Ele nega.

Além do PGJ, a Comissão ouvirá, na sede da Polícia Federal no Maranhão, o próprio Ney Anderson e o
ex-delegado Tiago Bardal, no dia 8 de novembro, às 9h. No caso deste, foi encaminhada solicitação ao juiz da 1ª
Vara Criminal de São Luís, Ronaldo Maciel, para garantir o deslocamento do delegado para a sede da PF.

“Ciente de que o convidado se encontra preso, solicitamos, com a máxima urgência, tendo em vista a
exiguidade do prazo, autorização de V. Exa. para que o preso acima citado possa se deslocar do local da
respectiva prisão para as dependências da sede da Polícia Federal em São Luís, sob a escolta da Polícia Federal,
garantindo-se assim que seja ouvido, nos termos da lei”, diz trecho da solicitação.
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Descontos salariais de servidores dos Detran-MA já estão sendo
restituídos

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (DETRAN-MA) informou, ontem, que os descontos salariais
verificados nos contracheques do mês de outubro de determinados servidores foram procedidos por
determinação da Procuradoria Geral do Estado (PGE-MA).
No entanto, em reunião realizada hoje, 30, com o presidente do SINDESTRAN, foi acordado, pela direção do
órgão, que os valores descontados serão restituídos e que será aguardado o trânsito em julgado da decisão de
mérito do processo judicial em tramitação no TJ- MA.

Já estão sendo tomadas as providências cabíveis pelo DETRAN junto à SEGEP para que as referidas restituições
sejam feitas no menor prazo possível.
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Decisão suspende vestibular do CFO da Uema

 

Atendendo pedido do Ministério Público do Maranhão, a 6ª Câmara Cível do Tribunal Justiça suspendeu, em 17
de outubro, o vestibular da Universidade Estadual do Maranhão para o Curso de Formação de Oficiais (Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros) até que sejam disponibilizadas vagas para pessoas com deficiência no edital do
certame.

A decisão acolheu recurso (agravo de instrumento) interposto pela promotora de justiça Theresa Maria Muniz
Ribeiro de La Iglesia. De acordo com a representante do MPMA, a Constituição Federal prevê a obrigação de
reserva de percentual de vagas para pessoas com deficiência em cargos e empregos públicos. “A ausência desta
previsão é, portanto, inconstitucional e fulmina a possibilidade de integração ao trabalho da pessoa com
deficiência”, completou.

O vestibular da Uema para o CFO foi realizado no dia 20 de outubro. Prevalecendo a decisão, o Edital nº
42/2019 do certame deverá ser modificado, passando a conter a previsão de 5% de vagas para pessoas com
deficiência. No entendimento da promotora de justiça, uma nova prova deverá ser aplicada. 

“A Justiça reconheceu este direito constitucional, destinado à integração social das pessoas com deficiência”,
ressaltou Theresa Maria de La Iglesia.

Redação: CCOM-MPMA
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Decisão suspende vestibular do CFO da Uema

Publicada em 30/10/2019 às 21h18Versão para impressão

Atendendo pedido do Ministério Público do Maranhão, a 6ª Câmara Cível do Tribunal Justiça suspendeu, em 17
de outubro, o vestibular da Universidade Estadual do Maranhão para o Curso de Formação de Oficiais (Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros) até que sejam disponibilizadas vagas para pessoas com deficiência no edital do
certame.

 

A decisão acolheu recurso (agravo de instrumento) interposto pela promotora de justiça Theresa Maria Muniz
Ribeiro de La Iglesia. De acordo com a representante do MPMA, a Constituição Federal prevê a obrigação de
reserva de percentual de vagas para pessoas com deficiência em cargos e empregos públicos. “A ausência desta
previsão é, portanto, inconstitucional e fulmina a possibilidade de integração ao trabalho da pessoa com
deficiência”, completou.

O vestibular da Uema para o CFO foi realizado no dia 20 de outubro. Prevalecendo a decisão, o Edital nº
42/2019 do certame deverá ser modificado, passando a conter a previsão de 5% de vagas para pessoas com
deficiência. No entendimento da promotora de justiça, uma nova prova deverá ser aplicada.

“A Justiça reconheceu este direito constitucional, destinado à integração social das pessoas com deficiência”,
ressaltou Theresa Maria de La Iglesia.
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Deputado Adriano volta a cobrar melhorias para o Mercado da
Cidade Operária

Adriano relatou, em vídeo, o drama vivido por feirantes, lojistas e clientes que convivem com o mau cheiro do
lixo que ocupa a feira e os urubus que circulam pela obra inacabada.

IMIRANTE.COM, COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA

31/10/2019 às 10h00

Deputado Adriano volta a cobrar melhorias para o Mercado da Cidade Operária

SÃO LUÍS - A situação da feira do bairro Cidade Operária foi tema do pronunciamento do deputado estadual
Adriano Sarney (PV) nessa quarta-feira (30), na Assembleia Legislativa. O parlamentar apresentou proposta de
melhorias das condições sanitárias e de infraestrutura dos mercados de São Luís.

Adriano relatou, em vídeo, o drama vivido por feirantes, lojistas e clientes que convivem com o mau cheiro do
lixo que ocupa a feira e os urubus que circulam pela obra inacabada do mercado da Cidade Operária.

“Há mais de um ano travo uma luta para que saia do papel a reforma de inúmeras feiras administradas pela
Prefeitura de São Luís, mas esta específica, da Cidade Operária, é de responsabilidade do Governo do Estado.
No entanto, até agora a obra não foi realizada”, disse o deputado.

De acordo com Adriano, o Ministério Público ingressou com mais uma ação na Justiça contra o Governo do
Maranhão para que seja feita a reforma imediata do mercado da Cidade Operária. A obra deveria ser concluída
no dia 30 de julho de 2018, mas nunca foi entregue.

“Conversei com feirantes que ali estavam e me disseram que não é mais uma associação que toma conta do
mercado, mas a Sagrima, de responsabilidade do Governo do Estado, que não estava pagando nem o vigia para
tomar conta do local”, afirmou o deputado.

O parlamentar encaminhou um ofício à Shammah, empresa responsável pela obra, requerendo informações
quanto ao repasse do dinheiro público para reforma da feira e do mercado da Cidade Operária.

“Precisamos dar uma resposta à sociedade e a esse povo que trabalha na Cidade Operária. Consumidores,
feirantes, lojistas, açougueiros, peixeiros e famílias que dependem desse local para sobreviver e para gerar
renda”, destacou Adriano.
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ESTADO MAIOR

• A direção do Detran-MA aplicou uma punição aos servidores do órgão que aderiram ao movimento grevista
ocorrido em junho e efetuou cortes nos salários, que devem ser pagos hoje.

• A denúncia foi feita pelos próprios servidores, que apresentaram à imprensa imagens dos contracheques com
descontos descritos como: “Ausência não remunerada”.

• Os servidores afirmam que os cortes são ilegais e contrariam decisão do desembargador Jorge Rachid, que
havia determinado que descontos só poderiam ocorrer após análise do mérito do caso.
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Portela diz que Aluisio promove "circo" para atingi-lo

O titular da SSP referia-se a visita da Comissão de Segurança da Câmara, que ouvirá em São Luís o
procurador-geral de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho a respeito de denúncias de espionagem
no Maranhão.

GILBERTO LÉDA

31/10/2019 às 07h34

Portela diz que Aluisio promove "circo" para atingi-lo
Arquivo
O secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela, declarou nesta quinta-feira, 31, durante
entrevista ao Bom Dia Mirante, que o deputado federal Aluisio Mendes (PSC) promove um "circo" para atacá-lo.

O titular da SSP referia-se à visita da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, presidida pelo
deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), que ouvirá em São Luís, na próxima semana, o procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho a respeito de denúncias de espionagem no Maranhão.

Portela cobrou sua própria convocação para participar de audiência do colegiado.

"Aluisio, cumpra com o dever da verdade e me chame para essa audiência", solicitou.

O objetivo da visita da comissão da Câmara à capital maranhense é obter informações sobre como anda a
apuração da denúncia de espionagem contra o secretário, que tem sido acusado pelos delegados Ney Anderson
Gaspar e Tiago Bardal de ter determinado grampos ilegais contra desembargadores e políticos maranhenses.
Ele nega.

Além do PGJ, a Comissão ouvirá, na sede da Polícia Federal no Maranhão, o próprio Ney Anderson e o
ex-delegado Tiago Bardal, no dia 8 de novembro, às 9h. No caso deste, foi encaminhada solicitação ao juiz da 1ª
Vara Criminal de São Luís, Ronaldo Maciel, para garantir o deslocamento do delegado para a sede da PF.

“Ciente de que o convidado se encontra preso, solicitamos, com a máxima urgência, tendo em vista a
exiguidade do prazo, autorização de V. Exa. para que o preso acima citado possa se deslocar do local da
respectiva prisão para as dependências da sede da Polícia Federal em São Luís, sob a escolta da Polícia Federal,
garantindo-se assim que seja ouvido, nos termos da lei”, diz trecho da solicitação.


