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Edilázio Jr. sobre o PSD: “Não temos nenhuma dificuldade em apoiar o Osmar ou o Neto
Evangelista”

Novo presidente do PSD no Maranhão, o deputado federal Edilázio Jr. disse, em conversa
com o editor do blog nesta quinta-feira (1), que o partido está aberto a compor com
nomes de outras siglas na eleição para prefeito de São Luís, inclusive agremiações que
fazem parte da base de apoio do governador Flávio Dino. “O PSD pode apoiar o Osmar
Filho (PDT), o Neto Evangelista (DEM) e outros, menos a candidatura do PCdoB, partido
do governador Flávio Dino”, afirmou.
O mandatário do PSD revelou ao blog que o deputado Eduardo Braide esteve muito
próximo de se filiar ao partido. “Tivemos conversas muito boas com o Eduardo, mas
depois não avançaram e ele decidiu em ir para o Podemos”, disse Edilázio.
Edilázio demonstrou simpatia maior pela candidatura de Osmar Filho, porém disse que
irá aguardar até o final do ano até tomar uma posição. “Vamos aguardar o Osmar se
consolidar, estamos abertos ao diálogo, não temos nenhum problema em apoiar o
Osmar, o Neto Evangelista”, assinalou, ao acrescentar que ele conversa com três précandidatos que fazem parte de outras sigas. O blog apurou que um desses nomes é o do
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deputado Wellington do Curso, que deve deixar o PSDB. “Não fecho nenhuma porta,
com exceção do PCdoB”, reiterou.
No campo nacional, Edilázio Jr. disse que continuará tendo uma postura independente.
“Só sei dizer que sou contra o lado em que o Flávio Dino estiver”, finalizou.
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Othelino Neto prestigia encerramento do tradicional Festejo de Santo Inácio de Loyola,
em Pinheiro
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
prestigiou, nesta quarta-feira (31), o encerramento do Festejo de Santo Inácio de Loyola,
padroeiro do município de Pinheiro. O deputado Ricardo Rios (PDT) também participou
do momento de fé e devoção.

Ao lado da sua esposa, Ana Paula Lobato, presidente do Grupo de Esposas de Deputados
do Estado do Maranhão (Gedema), Othelino Neto acompanhou a tradicional procissão
pelas ruas da cidade. O presidente da Alema destacou a importância do festejo,
considerado um dos mais tradicionais do Maranhão e ressaltou a satisfação em
participar, por mais um ano, da homenagem ao santo padroeiro da cidade de Pinheiro.
“O Festejo de Santo Inácio de Loyola é tradicional na cidade de Pinheiro, onde vêm
pessoas de toda a Baixada Maranhense e de diversas outras cidades do Maranhão, até
de outros estados, para homenagear o padroeiro. Eu tenha a satisfação de todos os anos,
participar da programação, renovando a fé e saindo daqui com o espírito renovado”,
declarou.
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“Sou filha de Pinheiro e, assim como todos os filhos, vim prestigiar Santo Inácio, que,
para a gente, é uma data que já faz parte do nosso calendário. A gente vem prestigiar o
Festejo de Santo Inácio de Loyola, que passa o mês inteiro com missas e festa no largo
da igreja”, completou Ana Paula Lobato.
O deputado Ricardo Rios, que é da Baixada Maranhense, também destacou a alegria em
prestigiar o encerramento do festejo ao lado da população pinheirense.
“Estou feliz em estar, mais uma vez, na cidade de Pinheiro. Baixadeiro que sou, da cidade
de Vitória do Mearim, mas um político da baixada, fico feliz em estar nesse dia especial
com os pinheirenses, na procissão do nosso santo padroeiro”, afirmou.
“Hoje é um momento especial para a nossa cidade, dia do nosso padroeiro, Santo Inácio
de Loyola. Dia em que a cidade para e toda a população da zona rural e as igrejas estão
presentes na procissão. É uma honra receber pessoas de fora, lideranças políticas,
deputados, prefeitos, que estão conosco nesse momento tão importante”, disse o
vereador de Pinheiro, Lucas do Beiradão.
Este ano, o festejo católico abordou a participação dos jovens na vida cristã, celebrando,
ainda, os 80 anos da Igreja de Santo Inácio de Loyola. Foram dez dias de programação
religiosa e cultural, reunindo centenas de devotos da região da Baixada Maranhense.
O festejo teve como tema “Jovens amigos de Cristo, missionários, comprometidos e
apaixonados por Deus, a exemplo de Santo Inácio”. Já o lema faz uma reflexão sobre a
igreja do Deus vivo na terra: “Somos tua igreja, tua vinha, Senhor”.
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Último dia de inscrições para o Prêmio Novos Poetas – Gonçalves Dias

Adriano é o autor da lei que instituiu a data de 10 de agosto como o Dia da Poesia

O concurso Novos Poetas Maranhenses “Prêmio Gonçalves Dias” está com inscrições
abertas até esta quinta-feira, dia 1º de agosto.
O Prêmio é uma parceria entre o deputado estadual Adriano Sarney (PV) e a Associação
Maranhense de Escritores Independentes (AMEI). O concurso marcará o Dia Estadual da
Poesia, instituído pela Lei 10.545/2016, de autoria de Adriano, a ser comemorado no dia
10 de agosto
O primeiro classificado no concurso Novos Poetas Maranhenses receberá um prêmio no
valor de R$ 1.000,00; o segundo colocado receberá R$ 500,00.
Para mais informações acesse: https://www.ameimais.org/premio-amei-novos-poetas2019
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Wellington denuncia Flávio Dino por descumprir decisão judicial que obriga Estado a
custear cirurgia a recém-nascido

Wellington manifestou solidariedade à mãe do recém-nascido

Embora a Assembleia Legislativa do Maranhão esteja em período de recesso
parlamentar, o deputado estadual Wellington do Curso permanece em defesa da
população e visitou, no início da tarde de hoje (30), a mãe de um recém-nascido de
apenas 14 dias que está internado na UTI neonatal do Hospital Materno Infatil. A visita
do deputado Wellington foi motivada pela solicitação da própria mãe, que não aguenta
mais sofrer com o descaso do governador Flávio Dino que descumpre decisão judicial e
nega a transferência do paciente para fazer o tratamento em outro estado.
Após conversar com a mãe da criança, o deputado estadual Wellington do Curso cobrou,
em caráter de urgência, que o governador Flávio Dino se pronuncie sobre o caso e, pelo
menos, cumpra a decisão judicial.
“Uma criança de apenas 14 dias padece internado em hospital e aguarda transferência
para um local em que possa fazer a cirurgia da qual necessita. A família já conseguiu
decisão favorável e o governador Flávio Dino, em sua frieza, descumpre decisão judicial
e nega cirurgia para criança de apenas 14 dias. Governador, não estamos contando com
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sua boa vontade e, muito menos, sensibilidade; mas entenda que é uma decisão judicial
e deve ser cumprida! Pare de maltratar a população mais carente do Maranhão”, disse
o deputado Wellington.

Bebê padece internado à espera de transferência e cirurgia

Sobre o caso, a mãe da criança desabafou e pediu que o Governo do estado faça algo
pelo seu filho.
“Nem mesmo a liminar foi cumprida. Até agora, não fizeram nada. Pra mim, o mais
importante é a saúde do meu filho e eles, infelizmente, não fazem nada”, desabafou
Luzia, mãe do pequeno João Neto.
ENTENDA O CASO
João Neto é uma criança de apenas 14 dias que tem a síndrome da hipoplasia do coração
esquerdo, que é um defeito congênito em que o lado esquerdo do coração está
subdesenvolvido. A família já ingressou na justiça e conseguiu decisão favorável em que
o Governo do estado fica obrigado a garantir o tratamento fora de domicílio. Apesar
disso, o governador Flávio Dino negou a transferência da criança, que segue internada
na UTI e corre risco de morte.
Assista ao vídeo:
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Disputa em Imperatriz será polarizada entre Assis Ramos e Professor Marco Aurélio

Assis Ramos e Marco Aurélio devem polarizar; Sebastião Madeira e Ildon Marques travarão uma
guerra paralela

Todas as evidências indicam que a disputa pela Prefeitura de Imperatriz, a segunda maior
do estado, caminha para uma polarização entre o prefeito Assis Ramos (DEM) e o
deputado estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB). Ainda que possa haver outros
candidatos, como os ex-prefeitos Sebastião Madeira (PSDB) e Ildon Marques (PP), por
exemplo, o desenho do embate eleitoral na Princesa do Tocantins dificilmente mudará,
exatamente pelo fato de que Assis Ramos tem a seu favor a poderosa máquina
administrativa municipal e Professor Marco Aurélio conta com o poder de fogo do
Palácio dos Leões. O prefeito já começa a trabalhar focado no projeto de reeleição,
inaugurando obras e agilizando as que estão em andamento, numa maratona muito mais
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intensa do que algum tempo atrás. Por sua vez, Professor Marco Aurélio vem aos poucos
assumindo a condição de pré-candidato governista e assumindo o papel de principal
representante político do Governo Flávio Dino, inclusive fazendo um acompanhamento
exigente das obras do Governo em desenvolvimento na antiga Vila do Frei. Se entrar
mesmo, o tucano Sebastião Madeira só levará os resultados dos seus oito anos no
comando da cidade, que qualifica como revolucionários. É o caso de Ildon Marques, que
governou a cidade primeiro como interventor, nomeado no primeiro mandato de
Roseana Sarney no Governo do Estado, em 1995, e depois como prefeito em dois
mandatos. Os dois ex-prefeitos devem travar uma disputa para ver quem irá mais longe.
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Lei de Fábio Macedo abre novo horizonte na luta contra o alcoolismo no Maranhão

Fábio Macedo: boa lei reflete o drama que ele próprio enfrenta

O deputado estadual Fábio Macedo (PDT) volta hoje ao batente na Assembleia
Legislativo com o que se pode definir como um troféu arduamente conquistado: a
sanção, pelo governador Flávio Dino, de projeto de lei de sua autoria que institui no
estado a Política de Atenção, Acompanhamento e Tratamento do Alcoolismo. A nova lei
estadual abrirá caminho para uma nova política de prevenção, controle e assistência às
pessoas com dependência alcoólica. O parlamentar justifica o seu importante produto
legislativo: “O alcoolismo é um problema de saúde grave, que atinge homens e mulheres
no Maranhão. Nossa lei implementa uma rede de atenção e cuidados aos dependentes
do álcool, através de ações de educação, proteção, recuperação da saúde e prevenção
de danos”. A lei prevê ações conjuntas das secretarias estaduais da Saúde, Educação,
Trabalho e Economia Solidária, Mulher, Segurança Pública e Ciência, Tecnologia e
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Informação, de modo que a política pública compreenderá três níveis de atenção: básica,
média e alta complexidade.
Com a sua conquista, o deputado Fábio Macedo dá a milhares de maranhenses que
amargam a dependência alcoólica a oportunidade de contar com o apoio do Estado para
lutar contra esse grave problema de saúde. A chave da sua motivação para legislar nessa
área é ele próprio, que vem lutando há tempos para livrar-se do uso do álcool. Essa
dependência várias vezes o levou a viver situações dramáticas, como o escândalo que,
alcoolizado, produziu há alguns meses em Teresina, durante um show do cantor
“Cachorrão”, quando perdeu o controle, brigou e só não foi preso no Piauí por
interferência do presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), que
conseguiu a sua liberação.
A lei agora sancionada demonstra que, além de prestar um bom serviço à luta contra o
flagelo do alcoolismo, o deputado Fábio Macedo realizou, com a lei, um excelente
trabalho parlamentar.
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Daniella Tema estaria inclinada a disputar a Prefeitura de Presidente Dutra

Daniella Tema: nome forte em Presidente Dutra

A deputada Daniella Tema (DEM) não confirmou nem desmentiu a especulação segundo
a qual ela estaria avaliando seriamente a possibilidade de disputar a Prefeitura de
Presidente Dutra, sua terra natal. Casada com o médico Cleomar Tema (PSB), prefeito
de Tuntum e com forte liderança em toda a região, Daniella Tema detém cacife político
para entrar numa disputa desse quilate. Além da força política e do potencial eleitoral, a
parlamentar conta ainda com um fator de peso: nutricionista por formação, durante
quase três anos ela dirigiu com competência e eficiência o importante e estratégico
Hospital Regional de Presidente Dutra, que dá suporte emergencial a mais de uma
dezena de municípios da região. Seu trabalho ali foi elogiado pelo secretário de Saúde
Carlos Lula e até pelo governador Flávio Dino. Há quem diga que Daniella Tema prefere
continuar cumprindo seus compromissos com seus eleitores como membro a
Assembleia Legislativa, o que está fazendo com desenvoltura surpreendente. Mas há
quem garanta que ela está inclinada a encarar o desafio da guerra eleitoral em
Presidente Dutra. Se fizer a opção pela disputa municipal, os outros candidatos que se
preparem, porque ela é um adversário difícil de ser batido.
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