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Leonardo Sá inaugura poço artesiano com recursos próprios na zona rural em Pinheiro 

 
 
O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), juntamente com o vereador Riba do Bom 
Viver (PDT), estarão presentes na inauguração do poço artesiano no povoado Madeira, 
em Pinheiro, neste sábado (29), às 16h. 
 
O evento contará com diversas atrações, como bingo, atividades recreativas e um 
torneio de futebol beneficente a Eduardo, morador do povoado, além de um churrasco 
oferecido pelo deputado, a todo o público presente, para que a população local possa 
comemorar mais esta conquista, a partir das 15h. 
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O Dr. Leonardo Sá apoia esta iniciativa em prol da saúde e do bem-estar de todos no 
povoado, que já sofrem a tantos anos com a falta de água. “A gente sabe da importância 
que água tem na saúde das famílias e a importância para a vida do ser humano. Estou 
muito feliz em poder participar deste momento de alegria do povoado Madeira, junto 
com o vereador Riba do Bom Viver, e gostaria de contar com a presença de todos. Um 
grande abraço”, declarou o deputado. 
 
O poço artesiano foi feito com recursos próprios do deputado e apoio do vereador, uma 
vez que o Poder Executivo municipal não resolveu o problema enfrentado até o 
momento. A iniciativa dos parlamentares irá beneficiar centenas de famílias da 
comunidade, na zona rural da chapada pinheirense, fornecendo, enfim, água de 
qualidade. 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: Boi de Axixá é homenageado na Assembleia Legislativa 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 01/07/2019 

Boi de Axixá é homenageado na Assembleia Legislativa 

 
 
Por solicitação do deputado Zé Inácio (PT), a Assembleia Legislativa do Maranhão 
(Alema) fez, nesta sexta-feira (28) pela manhã, sessão solene em homenagem aos 60 
anos do Boi de Axixá e à memória do criador da brincadeira, Francisco Naiva. O 
parlamentar disse que a manifestação mereceu a homenagem por ser o bumba meu boi, 
sotaque de orquestra, mais antigo do estado e pela dedicação e amor que tem em favor 
da cultura maranhense. 
 
A filha do fundador e presidente de honra do boi, Leila Naiva, prestigiou o evento e, 
durante o seu discurso, foi às lágrimas, ao falar do trabalho do pai e das dificuldades 
financeiras para colocar a brincadeira nos arraiais. O autor da proposta explicou a 
importância da homenagem. “É uma justa homenagem a uma brincadeira que tem 
dedicado 60 anos ao fortalecimento da cultura do Maranhão. Nada mais justo que, nós 
parlamentares da Assembleia Legislativa, façamos essa deferência ao boi de orquestra 
mais velho do estado e que tem uma história marcante. É uma homenagem justa 
também pelo amor, carinho e dedicação à propagação da cultura do Maranhão”, disse. 
 
“Nós, que sempre demos apoio à cultura maranhense, através dessa homenagem que 
vamos fazer repercutir em todo o estado do Maranhão, é uma forma de valorizar e 
contribuir para que brincadeiras como essa continuem sendo apoiadas pelo poder 
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público. Com a Assembleia Legislativa fazendo essa sessão solene, mostrando para o 
conjunto das autoridades do Maranhão como é importante os poderes estarem 
apoiando essas brincadeiras e, assim, vamos estar valorizando ainda mais a cultura do 
estado”, destacou Zé Inácio. “Sou de Bequimão, baixadeiro, por isso, o bumba meu boi 
está no meu sangue”, completou. 
 
Convidados e emoção 
 
A sessão solene foi aberta pelo deputado Wellington do Curso (PSDB), com a 
participação na Mesa de Leila Naiva; o secretário de Cultura de São Luís, Marlon Botão; 
o de Articulação Política da capital, Nonato Chocolate; o vereador Sá Marques, 
representando a Câmara Municipal de São Luís; o empresário Zildene Falcão, ex-
padrinho do boi; o jornalista Robson Paz, secretário-adjunto de Comunicação e Assuntos 
Políticos, representante do Governo do Estado, outros convidados e familiares do 
fundador. 
 
O deputado Wellington do Curso devolveu a condução dos trabalhos ao colega Zé Inácio 
e o elogiou por haver prestado a homenagem. “É um momento muito importante para 
valorizar a cultura maranhense. Parabéns ao deputado Zé Inácio, por seu respeito à 
cultura popular e homenagear um boi que tem sua história”, afirmou. 
 
Em seguida, Leila Naiva falou da homenagem e recebeu, também, uma placa com 
gravura marcando os 60 anos de fundação da brincadeira. Emocionada, ela dedicou a 
honraria aos participantes do boi e agradeceu também ao deputado Zé Inácio. “Essa 
placa dedico a vocês e ao meu pai maravilhoso, que fez o boi com muito amor e 
sacrifícios para conseguir os recursos. Vivar um boi é sacerdócio ao qual se dedica toda 
vida. Meu pai sempre tratou os brincantes como iguais. O Boi de Axixá é uma marca 
forte, que precisa do apoio de todos. É cultura, mas tem que gerar renda. 
Reconhecimento é importante e nos faz crescer. Muito obrigado deputado Inácio pelo 
reconhecimento à importância do Boi”, assegurou. 
 
Houve apresentação de várias cantorias em Plenário, com a participação de vários 
brincantes e dos próprios deputados. Foi cantada também a toada escrita em 
comemoração aos 60 anos de fundação; e o sucesso Bela Mocidade, que o deputado Zé 
Inácio anunciou que está propondo que se transforme em hino da cultura do Estado. 
 
De acordo com Leila Naiva, a brincadeira é formada por 120 brincantes, entre índias, 
vaqueiros campeadores, vaqueiros de fita e orquestra. Foi fundado em 1º de janeiro de 
1959, por Francisco Naiva por amor à brincadeira, à cultura popular; e que, inicialmente, 
era composto pelos personagens soldados, caboclos de flecha, índios e campeadores. 
Depois da saída dos índios e soldados, as mulheres que eram proibidas de participar 
foram inseridas como índias, sendo assim até a atualidade. 
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Duarte Jr visita crianças em tratamento no Hospital Aldenora Bello 

 
 
Na manhã do sábado 29 de junho, o deputado estadual Duarte Jr realizou uma visita às 
crianças em tratamento no Hospital do Câncer Aldenora Belo e Casa de Apoio Criança 
Feliz, com entrega de brinquedos e participação de um time de cosplayers de heróis, 
levando entretenimento, leveza e alegria para os pequenos guerreiros da vida, além de 
colchas, lençóis e travesseiros, necessidades identificadas em diálogo prévio. 
 
As crianças ficaram muito felizes com a ação e a vista de heróis como Homem de Ferro, 
Pantera Negra e Mulher Maravilha, entre outros, que foi acompanhada pelos 
profissionais da saúde da instituição e familiares, como Rosiele Gomes, mãe da Amanda 
Ramos, de sete anos, em tratamento contra o câncer há oito meses. “Ela estava deitada 
na cama, quando viu a ação saiu correndo, ficou feliz”, disse Rosiele, que gostou da ação. 
“Animou o dia, as crianças precisam disso, elas ficam animadas”, completou. 
 
A auxiliar-administrativa do Hospital Aldenora Belo, Jovelina Clara, informa que ações 
sociais como a desenvolvida por Duarte Jr são muito importantes para uma instituição 
que precisa constantemente de doações. “Aqui é onde estão os pacientes e as crianças 
do interior que fazem tratamento. A casa é mantida pelas doações, mantimentos, 
material de higiene e limpeza pessoal, toda doação é bem-vinda. A gente precisa muito 
também de cesta básica, porque quando as crianças têm alta, elas têm direito de levar 
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uma cesta básica pra casa e às vezes a gente não tem nenhuma pra dar pra elas. Então a 
gente precisa muito de doação”, afirma Jovelina, que se mostrou satisfeita com a ação. 
“Quero agradecer pelas doações e pela alegria que vocês trouxeram para as crianças na 
pediatria e na Casa de Apoio”, concluiu. 
 
César Casagrande, pediatra, esclarece que as visitas têm um forte poder de proporcionar 
alívio aos jovens que passam por um tratamento nem sempre fácil. “Às vezes sinto falta 
de vir alguém ler um livro pra eles, brincar, contar uma história… Já faz toda a diferença 
nos momentos que eles ficam aqui. O tratamento deles é muito prolongado, passam a 
maior parte do tempo aqui internados, então pra eles ter alguma coisa e diferente, uma 
visão lúdica, é muito importante pra eles”. 
 
O deputado Duarte Jr convida a população a também realizar ações do tipo, que 
envolvem mais a entrega de sentimentos e atenção do que questões materiais: “Muito 
mais do que doações, compartilhamos amor com as crianças e adultos que lutam contra 
o câncer no Hospital Aldenora Bello. Foi visível a alegria de todos com a chegada do time 
de super-heróis que animou a rotina hospitalar dos pacientes e também dos que 
trabalham bravamente em prol do direito à vida. Nos divertimos e vimos como é bom 
ver o sorriso estampado no rosto dessas crianças. Agradeço a presença de todos os 
voluntários, por compartillharem tanto sentimento e amor”, finalizou o deputado. 
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Othelino Neto prestigia atividades em comemoração aos 75 anos de Presidente Dutra 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta sexta-feira (28), de diversas atividades em comemoração ao aniversário 
de 75 anos de emancipação política do município de Presidente Dutra, entre 
inaugurações e vistorias de obras e projetos em execução. 
 
Ao lado do deputado estadual Ciro Neto (PP) e do prefeito da cidade, Juran Carvalho, 
Othelino Neto vistoriou as obras de construção dos novos prédios da Prefeitura e da 
Câmara Municipal. O primeiro executado com recursos próprios e, o segundo, por meio 
de convênio com o Governo do Estado. 
 
“Um prazer estar em Presidente Dutra comemorando o aniversário, visitando grandes 
obras em construção e entregando produtos à população. Agradeço ao deputado Ciro, 
assim como ao prefeito Juran pelo convite, ao mesmo tempo em que parabenizo-os pela 
organização dos eventos e por presentear a população com tantos benefícios”, acentuou 
Othelino. 
 
Depois, a comitiva visitou as instalações do Sistema Centro Norte de Comunicação e as 
obras do Centro de Abastecimento da cidade, onde os produtos produzidos na região 
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deverão ser comercializados, dando, ainda, oportunidade de emprego e renda aos 
produtores da região. 
 
“Temos a satisfação de visitar essas obras, com a presença de Othelino Neto, um grande 
político maranhense e, em especial, a construção do mercado, em parceria com o 
Governo do Estado, para que ele também possa nos ajudar a concluí-la, destinando 
recursos”, falou o prefeito. 
 
Termos de posse 
 
Em seguida, reuniram-se na Unidade Escolar Prefeito Remyr Alves Soares, localizada no 
bairro São José, para entregar oficialmente termos de legitimação de posse a 114 
famílias da região. 
 
“É um momento importante para os proprietários, já que estamos passando um 
momento em que programas sociais têm sido extintos pelo Governo Federal, até mesmo 
para aqueles que são regularizados. Então, essencial esse título para lhes garantir 
direitos também a outros benefícios como, por exemplo, transformar o imóvel em um 
empreendimento, vender ou alugar”, destacou o presidente da Alema. 
 
Para Ciro Neto, é mais uma etapa do projeto de desenvolvimento do bairro em parceria 
com a Prefeitura. “Desde a gestão do meu tio até a do Dr. Juran, meu pai, temos 
trabalhado em prol da população local. Foi desde a doação do bairro, a chegada da 
eletricidade e de água e ao asfaltamento, meio fio, posto de saúde. Demos, agora, mais 
um grande passo com a regularização fundiária dessas famílias”, disse, ressaltando, 
ainda, a importância da presença do presidente Othelino no evento. “Aproxima a 
Assembleia Legislativa do município”, acentuou. 
 
Inauguração 
 
Por último, Othelino Neto acompanhou a cerimônia de inauguração oficial do Parque de 
Exposição e Vaquejada Sebastião Boiadeiro e conheceu toda sua estrutura. 
 
“Certamente, um dos melhores e mais bem estruturados parques de vaquejada do 
Maranhão. O prefeito Juran e o deputado Ciro estão de parabéns por esta bela obra que, 
sem dúvidas, vai atrair muitos investimentos turísticos e do esporte de vaquejada para 
Presidente Dutra”, elogiou Othelino. 
 
Também esteve presente o deputado estadual Fernando Pessoa (Solidariedade). “O 
prefeito Juran tem feito um grande trabalho na cidade. Na Assembleia, ao lado de Ciro e 
de Othelino, temos trabalhado para dar dias melhores à população de Presidente Dutra 
e de toda a região norte maranhense”, ressaltou. 
 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

O deputado federal André Fufuca, que estava à frente da Câmara Federal quando a 
vaquejada voltou a ser regulamentada como esporte em todo o Brasil, também 
prestigiou o evento. 
 
“É uma enorme alegria saber que faço parte da história da vaquejada, que havia sido 
extinta, durante um curto período, dos parques do Nordeste. Quando voltou a ser um 
esporte regulamentado e fazer parte da nossa cultura, tive a felicidade de estar no 
comando da Câmara Federal“, contou Fufuca. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Deputado Zé Inácio realiza sessão solene em 

homenagem aos 60 anos do Boi de Axixá 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 01/07/2019 

Deputado Zé Inácio realiza sessão solene em homenagem aos 60 anos do Boi de Axixá 

Por solicitação do deputado Zé Inácio (PT), a Assembleia Legislativa do Maranhão 
(Alema) fez ontem, sexta-feira (28) pela manhã, sessão solene em homenagem aos 60 
anos do Boi de Axixá e à memória do criador da brincadeira, Francisco Naiva. O 
parlamentar disse que a manifestação mereceu a homenagem por ser o bumba meu 
boi, sotaque de orquestra, mais antigo do estado e pela dedicação e amor que tem em 
favor da cultura maranhense. 
 

 
 
A filha do fundador e presidente de honra do boi, Leila Naiva, prestigiou o evento e, 
durante o seu discurso, foi às lágrimas, ao falar do trabalho do pai e das dificuldades 
financeiras para colocar a brincadeira nos arraiais. O autor da proposta explicou a 
importância da homenagem. “É uma justa homenagem a uma brincadeira que tem 
dedicado 60 anos ao fortalecimento da cultura do Maranhão. Nada mais justo que, nós 
parlamentares da Assembleia Legislativa, façamos essa deferência ao boi de orquestra 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

mais velho do estado e que tem uma história marcante. É uma homenagem justa 
também pelo amor, carinho e dedicação à propagação da cultura do Maranhão”, disse. 
 
“Nós, que sempre demos apoio à cultura maranhense, através dessa homenagem que 
vamos fazer repercutir em todo o estado do Maranhão, é uma forma de valorizar e 
contribuir para que brincadeiras como essa continuem sendo apoiadas pelo poder 
público. Com a Assembleia Legislativa fazendo essa sessão solene, mostrando para o 
conjunto das autoridades do Maranhão como é importante os poderes estarem 
apoiando essas brincadeiras e, assim, vamos estar valorizando ainda mais a cultura do 
estado”, destacou Zé Inácio. “Sou de Bequimão, baixadeiro, por isso, o bumba meu boi 
está no meu sangue”, completou. 
 

 
 
Convidados e emoção 
 
A sessão solene foi aberta pelo deputado Wellington do Curso (PSDB), com a 
participação na Mesa de Leila Naiva; o secretário de Cultura de São Luís, Marlon Botão; 
o de Articulação Política da capital, Nonato Chocolate; o vereador Sá Marques, 
representando a Câmara Municipal de São Luís; o empresário Zildene Falcão, ex-
padrinho do boi; o jornalista Robson Paz, secretário-adjunto de Comunicação e Assuntos 
Políticos, representante do Governo do Estado, outros convidados e familiares do 
fundador. 
 
O deputado Wellington do Curso devolveu a condução dos trabalhos ao colega Zé Inácio 
e o elogiou por haver prestado a homenagem. “É um momento muito importante para 
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valorizar a cultura maranhense. Parabéns ao deputado Zé Inácio, por seu respeito à 
cultura popular e homenagear um boi que tem sua história”, afirmou. 
 
Em seguida, Leila Naiva falou da homenagem e recebeu, também, uma placa com 
gravura marcando os 60 anos de fundação da brincadeira. Emocionada, ela dedicou a 
honraria aos participantes do boi e agradeceu também ao deputado Zé Inácio. “Essa 
placa dedico a vocês e ao meu pai maravilhoso, que fez o boi com muito amor e 
sacrifícios para conseguir os recursos. Vivar um boi é sacerdócio ao qual se dedica toda 
vida. Meu pai sempre tratou os brincantes como iguais. O Boi de Axixá é uma marca 
forte, que precisa do apoio de todos. É cultura, mas tem que gerar renda. 
Reconhecimento é importante e nos faz crescer. Muito obrigado deputado Inácio pelo 
reconhecimento à importância do Boi”, assegurou. 
 
Houve apresentação de várias cantorias em Plenário, com a participação de vários 
brincantes e dos próprios deputados. Foi cantada também a toada escrita em 
comemoração aos 60 anos de fundação; e o sucesso Bela Mocidade, que o deputado Zé 
Inácio anunciou que está propondo que se transforme em hino da cultura do Estado. 
 
De acordo com Leila Naiva, a brincadeira é formada por 120 brincantes, entre índias, 
vaqueiros campeadores, vaqueiros de fita e orquestra. Foi fundado em 1º de janeiro de 
1959, por Francisco Naiva por amor à brincadeira, à cultura popular; e que, inicialmente, 
era composto pelos personagens soldados, caboclos de flecha, índios e campeadores. 
Depois da saída dos índios e soldados, as mulheres que eram proibidas de participar 
foram inseridas como índias, sendo assim até a atualidade. 
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Amiga do 2º BPM de Caxias 

Ao receber das mãos do Tenente-Coronel Márcio, comandante do 2º Batalhão de Polícia 
Militar de Caxias, o Certificado de Amigo do 2º BPM da cidade, a Deputada Estadual Dra. 
Cleide Coutinho agradeceu a gentileza e se mostrou muito grata pela oportunidade de 
trabalhar pelos bravos homens e mulheres que compõe a Polícia Militar do Maranhão, 
especialmente os de Caxias. 
 

 
 
Dra. Cleide recordou sua iniciativa, junto ao então Governador Jackson Lago, para trazer 
a Caxias o Grupamento do Corpo de Bombeiros que, desde então, presta um serviço 
imensurável aos caxienses. 
 
Lembrou também o extraordinário trabalho que o Governador Flávio Dino tem feito na 
área de segurança pública, particularmente no fortalecimento da Polícia Militar. É da 
iniciativa do atual governador as promoções automáticas na corporação, o aumento do 
efetivo, a incorporação de centenas de viaturas, motos e estrutura digna de trabalho nos 
quarteis em todo o estado. Todas estas iniciativas do governador reduziram 
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substâncialmente os índices de violência no estado e deram aos policiais maranhenses 
um dos melhores salários do país na área. 
 
Por tudo isto, a deputada reafirmou ao Coronel Márcio seu compromisso de trabalhar 
muito mais pelos policiais militares e civis do Maranhão e se sentir honrada por ser 
considerada uma amiga do 2º BPM de Caxias. 
 
Na visita à deputada, O tenente coronel Márcio esteve acompanhado do sargento PM 
Isaías Rodrigues. 
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Leonardo Sá inaugura poço artesiano com recursos próprios na zona rural em Pinheiro 

O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), juntamente com o vereador Riba do Bom 
Viver (PDT), estarão presentes na inauguração do poço artesiano no povoado Madeira, 
em Pinheiro, neste sábado (29), às 16h. 
 

 
 
O evento contará com diversas atrações, como bingo, atividades recreativas e um 
torneio de futebol beneficente a Eduardo, morador do povoado, além de um churrasco 
oferecido pelo deputado, a todo o público presente, para que a população local possa 
comemorar mais esta conquista, a partir das 15h. 
 
O Dr. Leonardo Sá apoia esta iniciativa em prol da saúde e do bem-estar de todos no 
povoado, que já sofrem a tantos anos com a falta de água. “A gente sabe da importância 
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que água tem na saúde das famílias e a importância para a vida do ser humano. Estou 
muito feliz em poder participar deste momento de alegria do povoado Madeira, junto 
com o vereador Riba do Bom Viver, e gostaria de contar com a presença de todos. Um 
grande abraço”, declarou o deputado. 
 
O poço artesiano foi feito com recursos próprios do deputado e apoio do vereador, uma 
vez que o Poder Executivo municipal não resolveu o problema enfrentado até o 
momento. A iniciativa dos parlamentares irá beneficiar centenas de famílias da 
comunidade, na zona rural da chapada pinheirense, fornecendo, enfim, água de 
qualidade. 
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Deputado estadual e pré-candidato a prefeito de São Luís esteve presente nos festejos 
juninos da capital maranhense – com a família ou com aliados – e mostrou forte empatia 
com o público 

 
A RECEPTIVIDADE DO PÚBLICO À PRESENÇA DO DEPUTADO DO DEM CONFIRMA NÚMEROS DAS PESQUISAS,  
que o apontam como menos rejeitados em São Luís 

 
O deputado estadual e pré-candidato do DEM a prefeito de São Luís, Neto Evangelista, 
mostrou forte empatia com o público presente nos arraiais de São Luís, durante o 
período junino. 
 
O parlamentar foi aos principais arraiais, geralmente acompanhado da família ou de 
aliados políticos. E pode sentir a receptividade do público à sua presença. 
 
– Fico muito honrado de receber o carinho da população da minha cidade; por isso, aço 
questão de participar ativamente das festas juninas – comemorou o parlamentar. 
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COM A FAMÍLIA, NETO EVANGELISTA VISITOU TODAS OS LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO PÚBLICA  
das festas juninas do Maranhão 

 
Além de visitar, com a família, a bela decoração do Centro Histórico e do Arraial do Ipem, 
Neto esteve com o presidente da Assembleia, Othelino Neto (PCdoB), no arraial da Praça 
Maria Aragão, quando posou para inúmeras selfies com eleitores. 
 

 
O CARISMA DE EVANGELISTA SE REFLETIU TAMBÉM NA ESPONTANEIDADE DO SORRISO DO ELEITOR  
maranhense durante as apresentações 

 
A receptividade do público ao parlamentar reforça os índices das pesquisas de intenção 
de votos já divulgadas; além de figurar nas primeiras posições, Evangelista é os menos 
rejeitados dentre todos os pré-candidatos já apresentados. 
E as festas populares são o teste de fogo para os políticos… 
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Série Estado Quebrado – Caema 

 
Adriano alerta para prejuízo acumulado da Caema de mais de R$ 1 bilhão 

 
Por Adriano Sarney* 
 
Aos domingos publicarei uma série de artigos intitulados “Estado Quebrado.” Cada texto 
tratará de um segmento da administração estadual, como previdência, orçamento, 
saúde, educação e segurança, etc. Com números oficiais, confirmarei o que já venho 
alertando há muito tempo: o atual governo do Maranhão quebrou o estado e utiliza-se 
de propaganda milionária para dizer o contrário. Meu intuito é alertar a população, as 
autoridades e o governo. Contudo, não ficarei apenas nos fatos, darei sugestões para 
sairmos do buraco em que nos colocaram. Hoje relato a situação da estatal de água 
Caema. 
 
Depois de uma provocação da oposição na Assembleia Legislativa, o presidente da 
Caema, Sr. Carlos Rogério, foi convocado para prestar informações sobre a falta de água 
que, mais uma vez, assombrou São Luis. Perguntamos de forma bem objetiva se o 
problema seria resolvido definitivamente. A resposta deles foi um sonoro não. A Caema 
não tem dinheiro suficiente para terminar a substituição dos tubos antigos por novos no 
Italuís. O único trecho que permanecerá com tubos novos é o construído pelo governo 
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Roseana no Campo de Perizes. O rompimento da última semana se deu nas proximidades 
da Eletronorte, onde os tubos têm décadas de existência. 
 
Já que o problema da Caema é a falta de recurso, procuramos nos aprofundar nos 
números da empresa. O deputado Cesar Pires (PV), munido de informações do diário 
oficial e balancetes da empresa, apresentou a triste realidade: a Caema teve um prejuízo 
acumulado superior a R$ 1 bilhão em 2018 e a receita operacional líquida caiu de R$ 514 
milhões em 2017 para R$ 417 milhões em 2018, apesar de ter tido um aumento 
substancial na tarifa cobrada aos consumidores. Para piorar o problema, fomos 
informados que o prejuízo mensal da Caema é de R$ 20 milhões, pois fatura R$ 30 
milhões e tem despesas de R$ 50 milhões. Dessas despesas, R$ 10 milhões são para pagar 
folha dos funcionários. O número de comissionados também é alto, subiu de 30 para 110 
cargos de indicação. A realidade é que, assim como o governo do estado, a Caema está 
quebrada. 
 
As obras do PAC Saneamento (recurso federal) que foram iniciadas em governos 
passados estão andando a passos curtos. E todo aquele marketing político que víamos 
no início do primeiro governo comunista de que o saneamento passaria de 4% das casas 
para 70% delas, foi por água abaixo. Também se evaporou a falácia das praias 
despoluídas. Sem falar, é claro, das frases de efeito do governador em que sacramentava 
“vinte anos sem falta de água na ilha” ou “andar com a lata na cabeça é coisa do passado 
no Maranhão.” Se hoje a propaganda comunista parece mais uma fake news, 
antigamente era conhecida simplesmente como enganação. 
 
Mas o que podemos fazer para reverter essa situação? Temos duas saídas: fazer uma 
gestão séria e profissional ou privatizá-la. Eu prefiro a primeira opção no momento. 
Contudo, temos que entender que a missão não vai ser fácil e precisaremos de ajuda 
especializada. Primeiro passo é contratar consultorias de peso para readequar todos os 
processos administrativos, operacionais e financeiros da empresa, organizar e estruturar 
as dívidas, informatizar, etc. Depois, a gestão teria que colocar em prática o plano de 
reestruturação aliado a um governo com vontade de fazer as mudanças necessárias. 
Devemos nos espelhar na gestão e modelo da paulista Sabesp, a maior empresa do seu 
setor no Brasil, suas ações são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova 
York. Sonho em ver a Caema grande, atuando também em outros estados do país, com 
ações na bolsa de valores, gerando empregos, receitas e orgulho para os maranhenses. 
 
*Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris 
(Sorbonne, França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Por solicitação do deputado Zé Inácio, Assembleia presta homenagem aos 60 anos do 
Boi de Axixá 

 
Zé Inácio entrega placa à presidente do Boi de Axixá, Leila Naiva 

 
Por solicitação do deputado Zé Inácio (PT), a Assembleia Legislativa do Maranhão 
(Alema) fez, nesta sexta-feira (28) pela manhã, sessão solene em homenagem aos 60 
anos do Boi de Axixá e à memória do criador da brincadeira, Francisco Naiva. O 
parlamentar disse que a manifestação mereceu a homenagem por ser o bumba meu boi, 
sotaque de orquestra, mais antigo do estado e pela dedicação e amor que tem em favor 
da cultura maranhense. 
 
A filha do fundador e presidente de honra do boi, Leila Naiva, prestigiou o evento e, 
durante o seu discurso, foi às lágrimas, ao falar do trabalho do pai e das dificuldades 
financeiras para colocar a brincadeira nos arraiais. O autor da proposta explicou a 
importância da homenagem. “É uma justa homenagem a uma brincadeira que tem 
dedicado 60 anos ao fortalecimento da cultura do Maranhão. Nada mais justo que, nós 
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parlamentares da Assembleia Legislativa, façamos essa deferência ao boi de orquestra 
mais velho do estado e que tem uma história marcante. É uma homenagem justa 
também pelo amor, carinho e dedicação à propagação da cultura do Maranhão”, disse. 
 
“Nós, que sempre demos apoio à cultura maranhense, através dessa homenagem que 
vamos fazer repercutir em todo o estado do Maranhão, é uma forma de valorizar e 
contribuir para que brincadeiras como essa continuem sendo apoiadas pelo poder 
público. Com a Assembleia Legislativa fazendo essa sessão solene, mostrando para o 
conjunto das autoridades do Maranhão como é importante os poderes estarem 
apoiando essas brincadeiras e, assim, vamos estar valorizando ainda mais a cultura do 
estado”, destacou Zé Inácio. “Sou de Bequimão, baixadeiro, por isso, o bumba meu boi 
está no meu sangue”, completou. 
 
Convidados e emoção 
 
A sessão solene foi aberta pelo deputado Wellington do Curso (PSDB), com a 
participação na Mesa de Leila Naiva; o secretário de Cultura de São Luís, Marlon Botão; 
o de Articulação Política da capital, Nonato Chocolate; o vereador Sá Marques, 
representando a Câmara Municipal de São Luís; o empresário Zildene Falcão, ex-
padrinho do boi; o jornalista Robson Paz, secretário-adjunto de Comunicação e Assuntos 
Políticos, representante do Governo do Estado, outros convidados e familiares do 
fundador. 
 
O deputado Wellington do Curso devolveu a condução dos trabalhos ao colega Zé Inácio 
e o elogiou por haver prestado a homenagem. “É um momento muito importante para 
valorizar a cultura maranhense. Parabéns ao deputado Zé Inácio, por seu respeito à 
cultura popular e homenagear um boi que tem sua história”, afirmou. 
 

 
Deputado Zé Inácio faz reverência ao Boi de Axixá na tribuna da Assembleia 
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Em seguida, Leila Naiva falou da homenagem e recebeu, também, uma placa com 
gravura marcando os 60 anos de fundação da brincadeira. Emocionada, ela dedicou a 
honraria aos participantes do boi e agradeceu também ao deputado Zé Inácio. “Essa 
placa dedico a vocês e ao meu pai maravilhoso, que fez o boi com muito amor e 
sacrifícios para conseguir os recursos. Vivar um boi é sacerdócio ao qual se dedica toda 
vida. Meu pai sempre tratou os brincantes como iguais. O Boi de Axixá é uma marca 
forte, que precisa do apoio de todos. É cultura, mas tem que gerar renda. 
Reconhecimento é importante e nos faz crescer. Muito obrigado deputado Inácio pelo 
reconhecimento à importância do Boi”, assegurou. 
 
Houve apresentação de várias cantorias em Plenário, com a participação de vários 
brincantes e dos próprios deputados. Foi cantada também a toada escrita em 
comemoração aos 60 anos de fundação; e o sucesso Bela Mocidade, que o deputado Zé 
Inácio anunciou que está propondo que se transforme em hino da cultura do Estado. 
 
De acordo com Leila Naiva, a brincadeira é formada por 120 brincantes, entre índias, 
vaqueiros campeadores, vaqueiros de fita e orquestra. Foi fundado em 1º de janeiro de 
1959, por Francisco Naiva por amor à brincadeira, à cultura popular; e que, inicialmente, 
era composto pelos personagens soldados, caboclos de flecha, índios e campeadores. 
Depois da saída dos índios e soldados, as mulheres que eram proibidas de participar 
foram inseridas como índias, sendo assim até a atualidade. 
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“Essa conversa extrapola as diferenças Políticas Locais”, diz Othelino sobre reunião de 
Dino com Sarney 

 
 
O inesperado encontro entre o governador Flávio Dino (PCdoB) e ex-presidente José 
Sarney, na tarde quarta-feira (26), balançou as estrutura da política local, com forte 
repercussão nos bastidores e até em Brasília, palco da reunião histórica entre os dois 
adversários que disputaram o poder no Estado nas últimas eleições, mas que decidiram 
baixar as armas em torno de uma causar maior: a defesa da democracia. 
 
A reunião pode ter servido de galhofa àqueles que, por absoluta má fé, fingem acreditar 
que Dino foi tomar benção ao velho cacique maranhense., mas a realidade trata-se de 
um gesto de responsabilidade com a manutenção da democracia brasileira, somente isso 
seria capaz de promover uma reunião entre contrários, sem implicar qualquer mudança 
de cenário na política local. 
 
Embora a reunião tenha sido recebida com euforia por alguns parlamentares, o 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, em boa hora, observou 
que o encontro vai além das questões locais. E“ssa conversa extrapola as diferenças 
políticas locais quando um e outro, com a importância política que cada um tem, se 
dispõe a deixar as questões paroquiais de lado e discutir soluções para o país”, afirmou 
 
O deputado Roberto Costa (MDB), por exemplo, avaliou como positivo o encontro. Assim 
como o presidente Othelino, o deputado emedebista observou que “este encontro é 
histórico não apenas para o Maranhão, mas para o Brasil, e uma demonstração de 
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amadurecimento político que o país precisa para que a gente possa debelar todas essas 
crises”. 
 
E a discussão não se limitou ao Poder Legislativo do Maranhão e às rodas de conversas 
sobre política. Em Brasília, o deputado federal Márcio subiu à tribuna para explicar o 
surpreendente encontro entre os dois adversários da política local. “É importante um 
esforço de um amplo diálogo nacional, de uma frente ampla em defesa da democracia e 
do desenvolvimento”, afirmou. 
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Othelino Neto participa do aniversário de 75 anos de Presidente Dutra 

 
Othelino Neto acompanhou a cerimônia de inauguração oficial do Parque de Exposição e Vaquejada Sebastião  
Boiadeiro e conheceu toda sua estrutura 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou de diversas atividades em comemoração ao aniversário de 75 anos de 
emancipação política do município de Presidente Dutra, entre inaugurações e vistorias 
de obras e projetos em execução. 
 
Ao lado do deputado estadual Ciro Neto (PP) e do prefeito da cidade, Juran Carvalho, 
Othelino Neto vistoriou as obras de construção dos novos prédios da Prefeitura e da 
Câmara Municipal. O primeiro executado com recursos próprios e, o segundo, por meio 
de convênio com o Governo do Estado. 
 
“Um prazer estar em Presidente Dutra comemorando o aniversário, visitando grandes 
obras em construção e entregando produtos à população. Agradeço ao deputado Ciro, 
assim como ao prefeito Juran pelo convite, ao mesmo tempo em que parabenizo-os pela 
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organização dos eventos e por presentear a população com tantos benefícios”, acentuou 
Othelino.  
 
Depois, a comitiva visitou as instalações do Sistema Centro Norte de Comunicação e as 
obras do Centro de Abastecimento da cidade, onde os produtos produzidos na região 
deverão ser comercializados, dando, ainda, oportunidade de emprego e renda aos 
produtores da região. 
 
Em seguida, reuniram-se na Unidade Escolar Prefeito Remyr Alves Soares, localizada no 
bairro São José, para entregar oficialmente termos de legitimação de posse a 114 
famílias da região. “É um momento importante para os proprietários, já que estamos 
passando um momento em que programas sociais têm sido extintos pelo Governo 
Federal, até mesmo para aqueles que são regularizados. Então, essencial esse título para 
lhes garantir direitos também a outros benefícios como, por exemplo, transformar o 
imóvel em um empreendimento, vender ou alugar”, destacou o presidente da Alema. 
 
Por último, Othelino Neto acompanhou a cerimônia de inauguração oficial do Parque de 
Exposição e Vaquejada Sebastião Boiadeiro e conheceu toda sua estrutura. Também 
esteve presente o deputado estadual Fernando Pessoa (Solidariedade). “O prefeito Juran 
tem feito um grande trabalho na cidade. Na Assembleia, ao lado de Ciro e de Othelino, 
temos trabalhado para dar dias melhores à população de Presidente Dutra e de toda a 
região norte maranhense”, ressaltou. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: Série Estado Quebrado – CAEMA 

SITE: http://gilbertoleda.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 01/07/2019 

Série Estado Quebrado – CAEMA 

 
 
Por Adriano Sarney 
 
Aos domingos publicarei uma série de artigos intitulados “Estado Quebrado.” Cada texto 
tratará de um segmento da administração estadual, como previdência, orçamento, 
saúde, educação, segurança, etc. Com números oficiais, confirmarei o que já venho 
alertando há muito tempo: o atual governo do Maranhão quebrou o estado e utiliza-se 
de propaganda milionária para dizer o contrário. Meu intuito é alertar a população, as 
autoridades e o governo. Contudo, não ficarei apenas nos fatos, darei sugestões para 
sairmos do buraco em que nos colocaram. Hoje relato a situação da estatal de água 
Caema. 
 
Depois de uma provocação da oposição na Assembleia Legislativa, o presidente da 
Caema, Sr. Carlos Rogério, foi convocado para prestar informações sobre a falta de água 
que, mais uma vez, assombrou São Luis. Perguntamos de forma bem objetiva se o 
problema seria resolvido definitivamente. A resposta deles foi um sonoro não. A Caema 
não tem dinheiro suficiente para terminar a substituição dos tubos antigos por novos no 
Italuís. O único trecho que permanecerá com tubos novos é o construído pelo governo 
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Roseana no Campo de Perizes. O rompimento da última semana se deu nas proximidades 
da Eletronorte, onde os tubos têm décadas de existência. 
 
Já que o problema da Caema é a falta de recurso, procuramos nos aprofundar nos 
números da empresa. O deputado Cesar Pires (PV), munido de informações do diário 
oficial e balancetes da empresa, apresentou a triste realidade: a Caema teve um prejuízo 
acumulado superior a R$ 1 bilhão em 2018 e a receita operacional líquida caiu de R$ 514 
milhões em 2017 para R$ 417 milhões em 2018, apesar de ter tido um aumento 
substancial na tarifa cobrada aos consumidores. 
 
Para piorar o problema, fomos informados que o prejuízo mensal da Caema é de R$ 20 
milhões, pois fatura R$ 30 milhões e tem despesas de R$ 50 milhões. Dessas despesas, 
R$ 10 milhões são para pagar folha dos funcionários. O número de comissionados 
também é alto, subiu de 30 para 110 cargos de indicação. A realidade é que, assim como 
o governo do estado, a Caema está quebrada. 
 
As obras do PAC Saneamento (recurso federal) que foram iniciadas em governos 
passados estão andando a passos curtos. E todo aquele marketing político que víamos 
no início do primeiro governo comunista de que o saneamento passaria de 4% das casas 
para 70% delas, foi por água abaixo. Também se evaporou a falácia das praias 
despoluídas. Sem falar, é claro, das frases de efeito do governador em que sacramentava 
“vinte anos sem falta de água na ilha” ou “andar com a lata na cabeça é coisa do passado 
no Maranhão.” Se hoje a propaganda comunista parece mais uma fake news, 
antigamente era conhecida simplesmente como enganação. 
 
Mas o que podemos fazer para reverter essa situação? Temos duas saídas: fazer uma 
gestão séria e profissional ou privatizá-la. Eu prefiro a primeira opção no momento. 
Contudo, temos que entender que a missão não vai ser fácil e precisaremos de ajuda 
especializada. Primeiro passo é contratar consultorias de peso para readequar todos os 
processos administrativos, operacionais e financeiros da empresa, organizar e estruturar 
as dívidas, informatizar, etc. 
 
Depois, a gestão teria que colocar em prática o plano de reestruturação aliado a um 
governo com vontade de fazer as mudanças necessárias. Devemos nos espelhar na 
gestão e modelo da paulista Sabesp, a maior empresa do seu setor no Brasil, suas ações 
são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York. Sonho em ver a Caema 
grande, atuando também em outros estados do país, com ações na bolsa de valores, 
gerando empregos, receitas e orgulho para os maranhenses. 
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Othelino prestigia atividades em comemoração aos 75 anos de Presidente Dutra 

 
Foram entregues oficialmente termos de legitimação de posse a 114 famílias da região. 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta sexta-feira (28), de diversas atividades em comemoração ao aniversário 
de 75 anos de emancipação política do município de Presidente Dutra, entre 
inaugurações e vistorias de obras e projetos em execução. 
 
Ao lado do deputado estadual Ciro Neto (PP) e do prefeito da cidade, Juran Carvalho, 
Othelino Neto vistoriou as obras de construção dos novos prédios da Prefeitura e da 
Câmara Municipal. O primeiro executado com recursos próprios e, o segundo, por meio 
de convênio com o Governo do Estado. 
 
“Um prazer estar em Presidente Dutra comemorando o aniversário, visitando grandes 
obras em construção e entregando produtos à população. Agradeço ao deputado Ciro, 
assim como ao prefeito Juran pelo convite, ao mesmo tempo em que parabenizo-os pela 
organização dos eventos e por presentear a população com tantos benefícios”, acentuou 
Othelino. 
 
Depois, a comitiva visitou as instalações do Sistema Centro Norte de Comunicação e as 
obras do Centro de Abastecimento da cidade, onde os produtos produzidos na região 
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deverão ser comercializados, dando, ainda, oportunidade de emprego e renda aos 
produtores da região. 
 
“Temos a satisfação de visitar essas obras, com a presença de Othelino Neto, um grande 
político maranhense e, em especial, a construção do mercado, em parceria com o 
Governo do Estado, para que ele também possa nos ajudar a concluí-la, destinando 
recursos”, falou o prefeito. 
 
Termos de posse 
 
Em seguida, reuniram-se na Unidade Escolar Prefeito Remyr Alves Soares, localizada no 
bairro São José, para entregar oficialmente termos de legitimação de posse a 114 
famílias da região. 
 
Para Ciro Neto, é mais uma etapa do projeto de desenvolvimento do bairro em parceria 
com a Prefeitura. “Desde a gestão do meu tio até a do Dr. Juran, meu pai, temos 
trabalhado em prol da população local. Foi desde a doação do bairro, a chegada da 
eletricidade e de água e ao asfaltamento, meio fio, posto de saúde. Demos, agora, mais 
um grande passo com a regularização fundiária dessas famílias”, disse, ressaltando, 
ainda, a importância da presença do presidente Othelino no evento. “Aproxima a 
Assembleia Legislativa do município”, acentuou. 
 
Inauguração 
 
Por último, Othelino Neto acompanhou a cerimônia de inauguração oficial do Parque de 
Exposição e Vaquejada Sebastião Boiadeiro e conheceu toda sua estrutura. 
 
Também esteve presente o deputado estadual Fernando Pessoa (Solidariedade). “O 
prefeito Juran tem feito um grande trabalho na cidade. Na Assembleia, ao lado de Ciro e 
de Othelino, temos trabalhado para dar dias melhores à população de Presidente Dutra 
e de toda a região norte maranhense”, ressaltou. 

 


