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César Pires volta a cobrar solução para a crise na Previdência estadual 

 
 
O deputado César Pires (PV) voltou a denunciar o grave problema causado pela retirada 
irregular de R$ 1,5 bilhão do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA), que, até 
o final deste ano, pode inviabilizar o pagamento de benefícios a aposentados e 
pensionistas estaduais. Ele cobrou esclarecimentos do Governo do Maranhão, com 
dados oficiais e verdadeiros, sobre a atual situação da Previdência estadual. 
 
“Quando denunciamos, ano passado, o desvio de R$ 1,5 bilhão do FEPA, parecia que era 
coisa da oposição, mas os líderes do Governo jamais vieram aqui contestar o que 
falamos. E, agora, a imprensa publica declaração do procurador Jairo Cavalcante, do 
Ministério Público de Contas, em que ele afirma que, a partir de outubro, o Estado não 
terá mais recurso para pagar aposentados e pensionistas”, ressaltou. 
 
César Pires afirmou que não há mais como negar o desvio de recursos do FEPA para os 
cofres do Estado. “E, por esse motivo, o governo não pode continuar negando 
informações aos parlamentares, para que possam exercer a prerrogativa de fiscalizar o 
Executivo”, disse. 
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“Em novembro do ano passado, questionei o presidente do Iprev, Joel Fernandes Benin, 
quais eram os bens que o Estado pretendia alienar, como incluiu na LOA, para suprir esse 
déficit da Previdência. Para minha surpresa, no ofício 1050/2018, ele afirmou não ter 
informações financeiras e orçamentárias e que avaliam medidas tomadas por institutos 
de outros estados para definir um plano de recuperação de déficit do FEPA”, completou 
César Pires. 
 
De acordo com o Portal da Transparência, o gasto do FEPA com pagamento de inativos 
cresceu 27,8% de 2015 a 2018, subindo de R$ 1,17 bilhão para R$ 1,45 bilhão nesse 
período. “Hoje, o servidor estadual dá entrada na aposentadoria e o processo fica lá 
retido, porque quebraram a Previdência estadual”, afirmou o parlamentar. 
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Eliziane Gama ressalta importância da Semana de Retiros Culturais em entrevista à Rádio 
Assembleia 

 
 
A senadora Eliziane Gama (PPS) disse, na tarde desta quinta-feira (28), durante 
entrevista ao programa Som do Povo, na Rádio Assembleia online, apresentado pelo 
radialista Emanoel de Jesus, que a Semana Maranhense de Retiros Culturais, lançada no 
Palácio dos Leões pelo governador Flávio Dino (PC do B), é de suma importância para a 
sociedade maranhense. 
 
Voltado para a comunidade evangélica e para as pessoas que buscam se integrar, o 
evento será finalizado dia 6 de março, de acordo com a senadora, e da programação 
participarão consagrados nomes da música gospel, a exemplo de Aline Barros. A 
parlamentar destacou o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de São Luís. 
 
Esta é a 13ª edição do evento, assegurado pela Lei 8.904/08, de autoria da senadora, 
quando ainda cumpria o mandato de deputada estadual. Ela afirmou que os retiros 
tornaram-se tradição para a juventude evangélica, que os promove no período do 
Carnaval. 
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“No total, serão cinco dias de retiro, com palestras e devocionais bíblicos. São atividades 
diversificadas, que envolvem teatro, dança e músicas cristãs. No encerramento, na Praça 
Maria Aragão, dia 6, são esperadas 100 mil pessoas, em conjunto com o Ora São Luis”, 
disse a congressista. 
 
Eliziane revelou que participarão caravanas de diversos municípios maranhenses e 
ressaltou que, nesse período, são formados em torno de 700 grupos em retiros, em 
praticamente todas as regiões. 
 
Durante a entrevista, a senadora também falou sobre seus primeiros movimentos no 
Senado. Destacou que tem tido muito trabalho, uma vez que foi escolhida pelos colegas 
de partido para ser a líder do PPS naquela casa parlamentar. 
 
“É uma grande responsabilidade. Estamos no início do mandato no Senado, mas tive 
embate com a ministra da Agricultura, por não concordar com algumas decisões do 
governo. Estou atenta e não sou radical. Votarei matérias do governo que sejam 
coerentes e me posicionarei contra qualquer medida que possa ser prejudicial ao povo”, 
afirmou. 
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Plenário aprova projeto de Zé Gentil e Duarte Jr. que cria o RG + 

 
 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta quarta-feira (27), projeto 
de lei 054, de autoria do deputado Zé Gentil (PRB) e coautoria do deputado Duarte Jr. 
(PDT), que cria o RG +, permitindo que a Carteira de Identidade reúna dados de outros 
documentos e condições de saúde especiais. 
 
Os dois parlamentares concordaram em assinar o projeto de forma conjunta, por conta 
de terem apresentado propostas semelhantes, no mesmo dia.  Por meio de questão de 
ordem, Duarte Jr. propôs a parceria, aceita por Zé Gentil. O presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), parabenizou os dois por conta “da bela iniciativa de apresentar 
projetos com objetos semelhantes” em benefício da população. 
 
O parecer ao projeto em Plenário foi dado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), presidida, interinamente, pelo deputado Dr Yglésio, que atuou, 
também, como relator. “Eu, enquanto relator da matéria, comunico que foi votado o 
parecer na forma do substitutivo por nós apresentado e aprovado por unanimidade”, 
informou. 
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Pelo projeto aprovado, caso a pessoa queira, poderá colocar, no documento de 
identidade ou RG (Registro Geral), o número e a data de validade da carteira de 
motorista, título de eleitor, registro profissional e carteira de trabalho. 
 
Além disso, poderá constar no RG+ a identidade profissional (por exemplo: OAB e CRM), 
identidade de contribuinte do imposto de renda, certificado militar, PIS/PASEP e a 
certidão de nascimento, com comarca, cartório, livro, folha e o número do registro, de 
forma resumida. 
 
No RG+ também podem constar tipo sanguíneo e informações sobre condições especiais 
de saúde do titular do documento ou a declaração da vontade da pessoa ser doadora de 
órgãos. O RG+ poderá ser expedido em qualquer unidade do VIVA Cidadão ou no 
Instituto de Identificação (IDENT). 
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O deputado Wellington do Curso presidiu a mesa na Audiência Pública sobre Doenças 
Genéticas e Raras, no auditório Plenarinho, com mais sete horas de duração e 
transmissão ao vivo pela TV Assembleia, nesta quarta (27). 

 
 
Com o lema “Raros sim! Invisíveis não!”, pais e mães de crianças e outras pessoas com 
doenças genéticas e raras estiveram presentes em importante audiência pública. 
Estiveram presentes também a secretária adjunta de saúde do Estado do Maranhão, 
Lídia Schramm; a coordenadora do Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência 
da Defensoria Pública do Maranhão, Lívia Carvalho; o presidente da Associação 
Maranhense de Doenças Genéticas e Raras, Paulo Ricarte; o diretor do Núcleo de 
Relações Internacionais da UFMA, Leonardo Teixeira; o vice-presidente da Fundação 
Antônio Dino, Antônio Dino Tavares. 
 
Na ocasião, as mães e pais expuseram solicitações de políticas públicas que possam ser 
efetivadas para garantir o acesso à saúde, entre elas a criação do Centro de Referência 
para Tratamento de Pessoas com Doenças Genéticas e Raras. 
 
“Nossos filhos precisam de atendimento. São raros, possuem doenças raras, mas eles 
não são invisíveis e possuem uma importância imensurável para nós. Precisamos que o 
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Estado garanta um Centro de Referência. Estamos cansados de ter dificuldade para 
diagnosticar até mesmo o que nossos filhos possuem. É a saúde deles. É a nossa vida”, 
desabafou uma das mães. 
 

 
 
Entre debates e discussões, a médica geneticista, Dra. Maria Juliana expôs alguns pontos, 
entre eles a necessidade de o Estado aumentar a demanda de médicos para garantir o 
atendimento à população que necessita. 
 
“Ao contrário do discurso vago de que não há recursos para garantir o tratamento das 
pessoas com doenças genéticas e raras, é preciso entender que há recursos sim. Se há 
recursos para desviar, há também para aplicar. Aqui no Maranhão, apenas eu, como 
geneticista, atendo essas pessoas. Essa realidade tem que mudar. A saúde das pessoas 
tem que ser prioridade”, disse a médica, que já é geneticista há 10 anos. 
 
Após ouvir as solicitações, o deputado Wellington elencou todos os encaminhamentos e 
se comprometeu a dar prosseguimento às ações para garantir a efetivação de políticas 
públicas. 
 
“Vocês não estão mais sozinhos. Eu agradeço a confiança depositada em nosso trabalho. 
Elenquei todos os encaminhamentos e estaremos na luta para efetiva-los como políticas 
públicas. É inadmissível que, no Maranhão, para ter acesso à saúde as mães tenham que 
judicializar. Tanto Flávio Dino quanto os prefeitos precisam entender que com a saúde 
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das pessoas não se brinca e a nós cabe a luta para transformar direitos em realidade. 
Contem comigo!”, afirmou o deputado Wellington. 
 
Além de Wellington do Curso, estiveram presentes os deputados estaduais Rafael Leitoa 
(PDT); Dr. Leonardo Sá (PR); Dra. Helena Duailibe (Solidariedade); Dr. Yglésio (PDT); Rildo 
Amaral (Solidariedade); Fernando Pessoa e Daniella Tema (DEM). 
 
Após mais de sete horas de audiência, vários encaminhamentos foram elencados, entre 
eles estão a criação de um Centro de Referência para Tratamento de Pessoas com 
Doenças Genéticas e Raras; a ampliação do fornecimento de exames para diagnósticos 
na Rede Pública Hospitalar, além de disponibilização de ortopedistas e fisioterapeutas, 
e visita de inspeção ao HEMOMAR. 
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Helena Duailibe é eleita e empossada no cargo de Procuradora da Mulher da Assembleia 

A deputada Helena Duailibe (Solidariedade) é a nova Procuradora da Mulher da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A eleição e posse aconteceram na sessão 
plenária desta quarta-feira (27). A parlamentar foi eleita, por unanimidade, para ocupar 
o cargo durante o biênio 2019/2020. 
 

 
 
Após a eleição, o presidente Othelino Neto (PC do B) parabenizou e desejou êxito a 
Helena Duailibe, afirmando que a deputada pode contar com o apoio da Presidência para 
o que for necessário, a fim de que a Procuradoria da Mulher continue sendo um espaço 
de promoção de políticas públicas de proteção à mulher. 
 
“Desejo-lhe êxito e sucesso nessa importante missão de ser a nova Procuradora da 
Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma missão muito importante que, no 
biênio anterior, foi desempenhada com muita competência pela deputada Valéria 
Macedo”, disse Othelino. 
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O presidente da Assembleia afirmou, ainda, ter plena certeza de que, sob o seu comando 
de Helena Duailibe, o trabalho da Procuradoria continuará sendo desenvolvido de forma 
brilhante. 
 
“Conte com todo o apoio desta Presidência para que a Procuradoria da Mulher continue 
sendo local de promoção de políticas públicas de proteção às mulheres e de combate a 
práticas tão nocivas que, infelizmente, ainda hoje assustam a sociedade brasileira”, 
enfatizou Othelino Neto. 
 
Responsabilidade 
 
Helena Duailibe disse que, a partir de agora, terá a grande responsabilidade de dar 
continuidade ao trabalho iniciado pela ex-deputada Valéria Macêdo. Ela informou que 
buscará alternativas junto a todos os segmentos que trabalham com a causa das 
mulheres, fazendo com que políticas públicas de prevenção sejam cada vez melhor 
implementadas. 
 
“Não podemos mais ouvir nos noticiários que pessoas foram assassinadas. Nós temos 
que trabalhar políticas de prevenção. Vai ser um grande desafio. Vamos procurar 
informar as mulheres dos seus direitos e onde elas podem buscar as ações. Este vai ser 
o grande elo nosso com as mulheres”, acentuou a deputada. 
 
Feminicídio 
 
Segundo a parlamentar, ação voltada à questão do feminicídio será o grande enfoque da 
Procuradoria da Mulher.  “A gente sabe que os números que são informados são muito 
pequenos porque as pessoas têm medo de denunciar. Eu quero tirar esse medo; quero 
fazer com que as mulheres encontrem a forma certa de denunciar.  Vamos, juntas, 
encontrar soluções, pois é muito triste ouvir relatos informando que não há mais jeito”, 
disse Helena. 
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Dra. Thaiza discute melhorias para o campus do IFMA em Pinheiro 

A deputada estadual Dra. Thaiza (PP) reuniu-se com o diretor Vandeberg Araújo, do IFMA 
campus Pinheiro, para tratar de melhorias que beneficiarão o ensino no Instituto Federal 
do Maranhão no município que é referência na Baixada Maranhense. 
 

 
 
“Primeiramente, quero agradecer à deputada pela reunião importantíssima, onde fiz 
uma breve apresentação do IFMA campus Pinheiro, e na qual discutimos parcerias para 
conseguirmos recursos no âmbito estadual e no federal. Dessa forma, melhoraremos 
nossa estrutura e ofereceremos uma educação com mais qualidade para os nossos 
alunos”, destacou o diretor do IFMA. 
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A deputada disponibilizou-se a buscar parcerias importantes a nível federal e apoio junto 
à Prefeitura de Pinheiro para viabilizar melhorias para o campus e a construção de uma 
biblioteca. 
 
“Sem educação é impossível construir um futuro de desenvolvimento para nossa região 
e o IFMA tem uma missão importante nessa área e muito importante para a Baixada 
Maranhense. Darei atenção especial aos problemas levantados pelo diretor Vandeberg, 
pertinentes, sem dúvida, e buscarei parcerias para melhorar os serviços prestados aos 
nossos alunos, porque nosso mandato também prioriza a educação”, disse a deputada. 
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Rigo Teles destaca papel da Unale e elogia a inauguração de mais escolas dignas; confira 
o vídeo 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fcS7m3l8sv0
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Helena Duailibe será procuradora da Mulher na Assembleia… 

 
 
A deputada Helena Duailibe (Solidariedade) é a nova Procuradora da Mulher da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A eleição e posse aconteceram na sessão 
plenária desta quarta-feira (27). A parlamentar foi eleita, por unanimidade, para ocupar 
o cargo durante o biênio 2019/2020. 
 
Após a eleição, o presidente Othelino Neto (PC do B) parabenizou e desejou êxito a 
Helena Duailibe, afirmando que a deputada pode contar com o apoio da Presidência para 
o que for necessário, a fim de que a Procuradoria da Mulher continue sendo um espaço 
de promoção de políticas públicas de proteção à mulher.   
 
“Desejo-lhe êxito e sucesso nessa importante missão de ser a nova Procuradora da 
Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma missão muito importante que, no 
biênio anterior, foi desempenhada com muita competência pela deputada Valéria 
Macedo”, disse Othelino. 
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O presidente da Assembleia afirmou, ainda, ter plena certeza de que, sob o seu comando 
de Helena Duailibe, o trabalho da Procuradoria continuará sendo desenvolvido de forma 
brilhante. 
 
“Conte com todo o apoio desta Presidência para que a Procuradoria da Mulher continue 
sendo local de promoção de políticas públicas de proteção às mulheres e de combate a 
práticas tão nocivas que, infelizmente, ainda hoje assustam a sociedade brasileira”, 
enfatizou Othelino Neto. 
 
Responsabilidade 
 
Helena Duailibe disse que, a partir de agora, terá a grande responsabilidade de dar 
continuidade ao trabalho iniciado pela ex-deputada Valéria Macêdo. Ela informou que 
buscará alternativas junto a todos os segmentos que trabalham com a causa das 
mulheres, fazendo com que políticas públicas de prevenção sejam cada vez melhor 
implementadas. 
 
“Não podemos mais ouvir nos noticiários que pessoas foram assassinadas. Nós temos 
que trabalhar políticas de prevenção. Vai ser um grande desafio. Vamos procurar 
informar as mulheres dos seus direitos e onde elas podem buscar as ações. Este vai ser 
o grande elo nosso com as mulheres”, acentuou a deputada. 
 
Feminicídio 
 
Segundo a parlamentar, ação voltada à questão do feminicídio será o grande enfoque da 
Procuradoria da Mulher.  
 
“A gente sabe que os números que são informados são muito pequenos porque as 
pessoas têm medo de denunciar. Eu quero tirar esse medo; quero fazer com que as 
mulheres encontrem a forma certa de denunciar.  Vamos, juntas, encontrar soluções, 
pois é muito triste ouvir relatos informando que não há mais jeito”, disse Helena. 
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Deputado Adriano alerta para assédio sexual a mulheres no Carnaval e cita lei de sua 
autoria que pune esse tipo de crime no transporte público 

 
Deputado Adriano dá importante contribuição ao combate ao assédio sexual e a outros crimes contra as mulheres 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da Oposição na Assembleia Legislativa, 
lembrou a lei de sua autoria que instituiu o Programa de Combate ao Assédio Sexual no 
Transporte Coletivo em âmbito estadual. Em tempos de Carnaval, quando os ônibus são 
muito utilizados por foliões, e na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, é 
mais do que oportuno conscientizar a população sobre tão importante legislação. 
 
Em vigor desde outubro do ano passado, a Lei Adriano Sarney prevê punição a todo 
comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física. “É 
importante lembrar que essa lei combate o assédio dentro dos transportes. Segundo 
pesquisa, mais de 68% das mulheres que utilizam ônibus já foram assediadas 
sexualmente”, informa o parlamentar. 
 
Adriano diz que pretende conversar com as empresas de transporte coletivo para que 
criem uma ouvidoria para receber as denúncias de assédio. A lei também prevê a 
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capacitação de motoristas e cobradores para que esses profissionais saibam como agir 
diante das ocorrências e o uso do GPS para fornecer dados à polícia, tais como data e 
local do crime. 
 
O deputado diz estar preparando uma grande campanha de divulgação, em todo o 
Maranhão, sobre importância do combate ao assédio sexual. “Mulheres de todo o 
Maranhão, mais uma vez, o deputado Adriano Sarney está na Assembleia Legislativa a 
seu serviço, ao seu dispor, para que a gente possa criar novas leis para combater tanto 
o assédio, quanto outros tipos de crime contra a mulher, a exemplo do feminicídio”, 
enfatiza. 
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“Vocês não estão mais sozinhos”, diz deputado Wellington ao defender acesso à saúde 
para pessoas com doenças genéticas e raras 

 
Após ouvir as solicitações, o deputado Wellington elencou todos os encaminhamentos e se comprometeu a 
dar prosseguimento às ações para garantir a efetivação de políticas públicas 

 
O deputado Wellington do Curso presidiu a mesa na Audiência Pública sobre Doenças 
Genéticas e Raras, no auditório Plenarinho, com mais sete horas de duração e 
transmissão ao vivo pela TV Assembleia, nesta quarta (27). 
 
Com o lema “Raros sim! Invisíveis não!”, pais e mães de crianças e outras pessoas com 
doenças genéticas e raras estiveram presentes em importante audiência pública. 
Estiveram presentes também a secretária adjunta de saúde do Estado do Maranhão, 
Lídia Schramm; a coordenadora do Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência 
da Defensoria Pública do Maranhão, Lívia Carvalho; o presidente da Associação 
Maranhense de Doenças Genéticas e Raras, Paulo Ricarte; o diretor do Núcleo de 
Relações Internacionais da UFMA, Leonardo Teixeira; o vice-presidente da Fundação 
Antônio Dino, Antônio Dino Tavares. 
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Na ocasião, as mães e pais expuseram solicitações de políticas públicas que possam ser 
efetivadas para garantir o acesso à saúde, entre elas a criação do Centro de Referência 
para Tratamento de Pessoas com Doenças Genéticas e Raras. 
 
“Nossos filhos precisam de atendimento. São raros, possuem doenças raras, mas eles 
não são invisíveis e possuem uma importância imensurável para nós. Precisamos que o 
Estado garanta um Centro de Referência. Estamos cansados de ter dificuldade para 
diagnosticar até mesmo o que nossos filhos possuem. É a saúde deles. É a nossa vida”, 
desabafou uma das mães. 
 
Entre debates e discussões, a médica geneticista, Dra. Maria Juliana expôs alguns pontos, 
entre eles a necessidade de o Estado aumentar a demanda de médicos para garantir o 
atendimento à população que necessita. 
 
“Ao contrário do discurso vago de que não há recursos para garantir o tratamento das 
pessoas com doenças genéticas e raras, é preciso entender que há recursos sim. Se há 
recursos para desviar, há também para aplicar. Aqui no Maranhão, apenas eu, como 
geneticista, atendo essas pessoas. Essa realidade tem que mudar. A saúde das pessoas 
tem que ser prioridade”, disse a médica, que já é geneticista há 10 anos. 
 
Após ouvir as solicitações, o deputado Wellington elencou todos os encaminhamentos e 
se comprometeu a dar prosseguimento às ações para garantir a efetivação de políticas 
públicas. 
 

 
Pais, mães e representantes de entidades de defesa dos direitos de portadores de doenças genéticas raras  
compareceram à audiência pública 
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“Vocês não estão mais sozinhos. Eu agradeço a confiança depositada em nosso trabalho. 
Elenquei todos os encaminhamentos e estaremos na luta para efetiva-los como políticas 
públicas. É inadmissível que, no Maranhão, para ter acesso à saúde as mães tenham que 
judicializar. Tanto Flávio Dino quanto os prefeitos precisam entender que com a saúde 
das pessoas não se brinca e a nós cabe a luta para transformar direitos em realidade. 
Contem comigo!”, afirmou o deputado Wellington. 
 
Além de Wellington do Curso, estiveram presentes os deputados estaduais Rafael Leitoa 
(PDT); Dr. Leonardo Sá (PR); Dra. Helena Duailibe (Solidariedade); Dr. Yglésio (PDT); Rildo 
Amaral (Solidariedade); Fernando Pessoa e Daniella Tema (DEM). 
 
Após mais de sete horas de audiência, vários encaminhamentos foram elencados, entre 
eles estão a criação de um Centro de Referência para Tratamento de Pessoas com 
Doenças Genéticas e Raras; a ampliação do fornecimento de exames para diagnósticos 
na Rede Pública Hospitalar, além de disponibilização de ortopedistas e fisioterapeutas, 
e visita de inspeção ao HEMOMAR. 
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Com o desafio de dar sobrevida ao Grupo, Adriano Sarney se declara pré-candidato a 
prefeito de São Luís 

 
Adriano Sarney quer encarar o desafio de representar o Grupo 
numa disputa em São Luís 

 
“O Grupo Sarney tem pré-candidato à Prefeitura de São Luís. Sou eu”.  A afirmação, feita 
de maneira categórica, partiu do deputado estadual Adriano Sarney (PV), ontem, no 
plenário da Assembleia Legislativa, numa conversa informal com o titular da Coluna e 
com o blogueiro Diego Emir. O parlamentar não citou nenhum outro nome, deixando no 
ar a impressão de que a cúpula do Grupo liderado por seu avô, o ex-presidente José 
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Sarney (MDB), está de fato trabalhando com essa possibilidade. “E eu estou pronto para 
ser o candidato”, acrescentou Adriano Sarney, reconhecendo, com visível franqueza, 
que, se entrar mesmo na corrida ao Palácio de la Ravardière, poderá enfrentar 
candidatos com elevadíssimo poder de fogo político e eleitoral, como o deputado federal 
Eduardo Braide (sem partido) e os deputados estaduais Neto Evangelista (DEM), Duarte 
Jr. (PCdoB) e Wellington do Curso (PSDB), ou ainda um nome que reúna o apoio dos 
principais partidos da aliança liderada pelo governador Flávio Dino (PCdoB), como o 
deputado federal Márcio Jerry (PCdoB), entre várias outras possibilidades. 
 
Primogênito da terceira geração da linhagem política iniciada por José Sarney e único 
sobrevivente da família no crivo das urnas em 2018 – seu pai, Sarney Filho, não 
conseguiu eleger-se senador, e sua tia, Roseana Sarney, foi derrotada para o Governo do 
Estado -, o que lhe dá a enorme responsabilidade de mantê-la viva na seara política 
estadual, o deputado Adriano Sarney não esconde a consciência que tem do seu papel 
no contexto familiar e no seu campo político. Tanto que lidera uma bancada de três 
deputados sem unidade, mas sem abrir mão de fazer Oposição sem trégua ao Governo 
Flávio Dino, mesmo ciente de que não tem qualquer chance de sequer arranhar a bem 
armada muralha governista. É nesse contexto que Adriano Sarney se apresenta como 
pré-candidato a prefeito de São Luís. 
 
O parlamentar do PV sabe que, em princípio, o cenário não lhe é favorável, por conta de 
dois fatores básicos. O primeiro é que o tabuleiro da política ludovicense está fortemente 
ocupado pela aliança comandada pelo governador Flávio Dino, tendo no momento o PDT 
como detentor do controle da máquina municipal; e o segundo é que historicamente o 
Grupo Sarney nunca venceu uma eleição para prefeito de São Luís, mesmo quando José 
Sarney foi presidente da República – naquele período a banda sarneysista sofreu duas 
derrotas, uma com o candidato Jaime Santana (PFL), derrotado por Gardênia Castelo 
(PDS), em 1985, e outra com Jackson Lago (PDT), que derrotou a Carlos Guterres (PMDB), 
candidato da aliança Sarney/Cafeteira, em 1988. Adriano Sarney sabe que suas chances 
nessa corrida são reduzidas, mas minimiza a perspectiva desfavorável com o argumento 
de que, independentemente do cenário pouco estimulante, é mais inteligente entrar na 
luta do que dela se omitir. 
 
– É bom para mim e para o nosso grupo ser candidato a prefeito – avalia, parecendo 
estar movido pela máxima esportiva segundo a qual “o importante é competir”. 
 
Ao afirmar ser pré-candidato a prefeito de São Luís, o deputado Adriano Sarney dispara 
uma ducha de água fria nas especulações que sugeriram uma série de nomes como 
potenciais pré-candidatos do Grupo Sarney. Três exemplos: a arquiteta e presidente 
nacional do IPHAN, Kátia Bogea – que também disse a vários interlocutores que não está 
interessada na disputa, preferindo continuar onde está -, o empresário e ex-suplente de 
senador Lobão Filho (MDB), e a própria ex-governadora Roseana Sarney (MDB), que teria 
admitido a possibilidade de candidatar-se em conversa com aliados. Não será surpresa 
se a pré-candidatura de Adriano Sarney seja mais que um projeto pessoal e que a cúpula 
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do restou do sarneysismo esteja mesmo enxergando nele o caminho para restaurar pelo 
menos parte do poder que já exerceu no Maranhão. 
 
E a julgar pelo ânimo com que o parlamentar se proclama pré-candidato ao Palácio de la 
Ravardière, é provável que ele já esteja escalado para entrar na guerra pesada que será 
a disputa de 2020, a começar pelo fato de que a aliança comandada pelo governador 
Flávio Dino está determinada a continuar no   comando da Capital elegendo o sucessor 
do prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT). 
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Rildo Amaral prevê que se os aliados de Flávio Dino se juntarem, a aliança vencerá a 
eleição em Imperatriz 

 
Rildo Amaral afirma estar na corrida para ser o candidato de  
uma aliança dinista à Prefeitura de Imperatriz 

 
Se o governador Flávio Dino entabular um acordo que contemple seus aliados, não há 
dúvidas de que o candidato que for lançado por seu grupo será eleito prefeito de 
Imperatriz, o segundo maior e mais importante município do Maranhão, hoje controlado 
pelo MDB, exatamente porque as correntes aliadas de Flávio Dino não se uniram em 
2016. A avaliação é do deputado estadual Rildo Amaral (SD), que aponta como pré-
candidatos da aliança dinista o deputado Marco Aurélio (PCdoB), atual líder do Bloco 
governista na Assembleia Legislativa, o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton 
Noleto, e ele próprio. 
 
Com a segurança e a autoridade de quem se elegeu três vezes vereador em Imperatriz e 
de lá saiu com 23 mil votos na corrida à Assembleia Legislativa, o deputado Rildo Amaral 
avalia que o prefeito Assis Ramos (MDB) será candidato forte à reeleição, mas não terá 
cacife para se reeleger se as correntes aliadas ao governador Flávio Dino se mobilizarem 
em torno de um candidato, que poderá ser ele próprio. Isso porque Assis Ramos irá para 
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as urnas sem uma base de apoio forte, já que as forças ao Grupo Sarney na antiga Vila 
do Frei foram dizimadas nas eleições de 2018. Nem o empresário Ribinha Cunha (PSC), 
que ficou em quarto lugar na disputa municipal de 2016, apoiado pelo então prefeito 
Sebastião Madeira (PSDB) e derrotado fragorosamente em 2018 como vice na chapa de 
Roseana Sarney, terá ânimo para entrar na briga pela Prefeitura. 
 
A avaliação do deputado Rildo Amaral – que responde a cada pergunta com a precisão 
de quem sabe exatamente o que está dizendo – parece fazer todo sentido, já que até 
aqui não há sinais de que o prefeito Assis Ramos tenha encantado os imperatrizenses 
com um Governo espetacular nem que haja uma força emergente na corrida para a 
Prefeitura. Isso mesmo levado em conta o fato de que o ex-prefeito Sebastião Madeira, 
ainda curando as feridas acusadas pelo desastre tucano em 2018, esteja saindo da 
inércia e começando a se movimentar para procurar o caminho das urnas de 2020. 
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Já presidente da Comissão de Saúde, Helena Duailibe assume a Procuradoria da Mulher 
da Assembleia Legislativa 

 
Helena Duailibe (de branco) no ato da posse, tendo os deputados Adelmo Soares e Rigo Teles à esquerda e  
as deputadas Daniella Tema e Thaíza Hortegal à direita. 

 
A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa já tem nova titular: a deputada 
Helena Duailibe (Solidariedade). Ela foi eleita por unanimidade e empossada na quarta-
feira (27) para comandar o órgão legislativo no biênio 2019/2020. Helena Duailibe será 
a segunda deputada a exercer o cargo, que foi criado em 2016 e assumido pela então 
deputada Valéria Macedo (PDT), que o exerceu por dois anos. Com a posse, Helena 
Duailibe amplia fortemente seu espaço de influência na atual legislatura, já que há duas 
semanas foi eleita para a presidência da movimentada e influente Comissão de Saúde da 
Casa. 
 
Ao empossá-la, o presidente Othelino Neto (PCdoB) desejou êxito à deputada Helena 
Duailibe e assegurou que ela terá todas as condições necessárias para cumprir sua 
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missão com desvelo, de modo a valorizar o espalho de promoção de políticas públicas 
de proteção da mulher. O presidente da Assembleia manifestou plena certeza de que, 
sob o seu comando de Helena Duailibe, o trabalho da Procuradoria continuará sendo 
desenvolvido de forma brilhante, a exemplo do que aconteceu com a primeira 
procuradora, a deputada Valéria Macedo (PDT), no biênio 2016/2018. “Conte com todo 
o apoio desta Presidência para que a Procuradoria da Mulher continue sendo espaço de 
combate a práticas tão nocivas que, infelizmente, ainda hoje assustam a sociedade 
brasileira”, enfatizou Othelino Neto. 
 
Helena Duailibe disse que terá a grande responsabilidade de dar continuidade ao 
trabalho iniciado pela ex-deputada Valéria Macêdo. E informou que buscará alternativas 
junto a todos os segmentos que trabalham com a causa das mulheres, fazendo com que 
políticas públicas de prevenção sejam cada vez melhor implementadas, de modo a 
enfrentar questões dramáticas como a do feminicídio, por exemplo. 
 
– Não podemos mais ouvir nos noticiários que pessoas foram assassinadas. Nós temos 
que trabalhar políticas de prevenção. Vai ser um grande desafio. Vamos procurar 
informar as mulheres dos seus direitos e onde elas podem buscar as ações. Este vai ser 
o grande elo nosso com as mulheres – acentuou Helena Duailibe. 

 


