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ENQUANTO PROFESORES DE JATOBÁ
COBRAM ABONO, PREFEITO PAGA
ALIADOS COM RECURSOS DO
FUNDEB
Leandro de Sá

Renê Armando
Menu
Enquanto os professores da Rede Municipal de Ensino
de Jatobá buscam seus direitos junto à gestão
municipal, que é receber o rateio do Fundeb, a gestão
do prefeito Robertinho usa outras formas para
beneficiar aliados e esquecer os professores. Uma
denúncia chegou ao BLOG DO DE SÁ , por meio de
um grupo de professores da cidade, informando que o
diretor geral de cultura do município é um funcionário
que recebe seu salário via os recursos do Fundeb.
Renê Armando Oliveira da Silva é um servidor que não
soube o que foi pisar numa sala de aula, exatamente
porque não é professor, mas recebe recursos da
educação como mostra o documento abaixo.
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MARIDO DA EX-PREFEITA TAMBÉM RECEBE
O esposo da ex-prefeita Edinaura, José Roberto
Oliveira da Silva (O Zé do Povo), que também é
cunhado do atual prefeito Robertinho, é outro que
recebe recursos do Fundeb, como mostra o
documento abaixo enviado ao BLOG DO DE SÁ por
professores daquela cidade. O Zé do Povo, como é
conhecido na pequena Jatobá, é um servidor
concursado da prefeitura do município mas não
trabalha segundo denúncias. Há relatos de que Zé do
Povo nunca pisou um dia sequer nas dependências
para trabalhar como auxiliar de serviços gerais, cargo
que ele ocupa, como consta no documento.
OS PROFESSORES NADA.
Enquanto isso acontece nas barbas do Ministério
Público, os professores do município até já fizeram
manifesto para receber o tão sonhado abono, que era
para ter saído até o dia 31 de dezembro de 2021, mas
nada até agora. O BLOG DO DE SÁ está com o
espaço aberto para as pessoas que foram citadas aqui
na matéria caso queiram se pronunciar.
José Roberto
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Delegada e investigador da Polícia Civil são
presos no Maranhão
A delegada Sarah Bomfim e um investigador da
Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), que não teve o
nome divulgado, foram presos nessa segunda-feira
(17), suspeitos de envolvimento em um esquema
criminoso de jogos de azar na capital maranhense,
São Luís.
Os mandados de prisão foram expedidos e cumpridos
pela Superintendência de Prevenção e Combate à
Corrução (Seccor).
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do
Maranhão (SSP-MA) informou que a operação segue
em sigilo para tentar identificar outros suspeitos.
Site: http://portalguanare.com.br/2022/01/18/delegada-einvestigador-da-policia-civil-sao-presos-no-maranhao/
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Delegada foi presa em São Luís acusada de
favorecer jogos de azar
Cláudio Sabá

A
delegada Sarah Bomfim e um investigador da Polícia
Civil do Maranhão (PC-MA),
que não foi identificado, foram presos, nesta segundafeira (17), suspeitos de
favorecerem um esquema criminoso de jogos de azar
em bairros de São Luís.
Os
mandados de prisão foram expedidos e cumpridos
pela Superintendência de
Prevenção e Combate à Corrução (Seccor). O g1
entrou em contato com a Polícia
Civil para obter mais informações sobre a operação,
mas a corporação ainda não
havia se manifestado até a publicação desta
reportagem.
Em
nota, a Secretaria de Segurança Pública do
Maranhão (SSP-MA) informou que a
operação segue em sigilo para tentar identificar outros
suspeitos.
Sarah
Bomfim é delegada titular do 13º Distrito do bairro
Cohatrac, na capital
maranhense.
( Do G1 MA )
Site: http://www.blogdosaba.com.br/2022/01/delegadafoi-presa-em-sao-luis-acusada.html
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