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Sancionado projeto de Othelino Neto que institui o Abril Marrom

O governador Flávio Dino sancionou a Lei Nº 10.998, de 29 de março de 2019, que
institui, no Maranhão, o Abril Marrom – Mês Estadual de Prevenção e Combate à
Cegueira, oriunda de projeto de autoria do deputado estadual Othelino Neto (PCdoB),
presidente da Assembleia Legislativa, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Casa.
A partir de agora, no Maranhão, todo mês de abril será dedicado à conscientização da
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de
deficiência visual. O marrom, cor que dá nome ao movimento, foi escolhido por ser a cor
de íris, predominante nos brasileiros, e por ser o órgão responsável por controlar a
entrada de luz nos olhos
O Abril Marrom será celebrado, anualmente, com a realização de campanhas que
propiciem o estímulo a visitas periódicas ao oftalmologista e exames preventivos. A Lei
prevê, ainda, a mobilização de entidades médicas, centros hospitalares e governos
federal, estadual e municipal, bem como a divulgação de dados e informações acerca do
problema, a fim de reduzir a sua incidência.
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“Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das doenças
visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou Othelino Neto, ressaltando
que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse sentido, uma vez que as principais
causas da cegueira podem ser evitadas se monitoradas desde o início.
Estima-se que, hoje, no Brasil, cerca de 1,2 milhão de pessoas sofram de cegueira. No
entanto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% a 80% dos casos
poderiam ser evitados ou tratados. Diabéticos, crianças, adultos acima de 40 anos e
idosos acima de 60 anos devem ter maior atenção aos cuidados com a visão. As doenças
mais comuns que podem causar cegueira são catarata, retinopatia diabética e glaucoma.
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Sancionado projeto de Othelino Neto que institui o Abril Marrom

Agência Assembleia
O governador Flávio Dino sancionou a Lei Nº 10.998, de 29 de março de 2019, que
institui, no Maranhão, o Abril Marrom – Mês Estadual de Prevenção e Combate à
Cegueira, oriunda de projeto de autoria do deputado estadual Othelino Neto (PCdoB),
presidente da Assembleia Legislativa, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Casa.
A partir de agora, no Maranhão, todo mês de abril será dedicado à conscientização da
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de
deficiência visual. O marrom, cor que dá nome ao movimento, foi escolhido por ser a cor
de íris, predominante nos brasileiros, e por ser o órgão responsável por controlar a
entrada de luz nos olhos
O Abril Marrom será celebrado, anualmente, com a realização de campanhas que
propiciem o estímulo a visitas periódicas ao oftalmologista e exames preventivos. A Lei
prevê, ainda, a mobilização de entidades médicas, centros hospitalares e governos
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federal, estadual e municipal, bem como a divulgação de dados e informações acerca do
problema, a fim de reduzir a sua incidência.
“Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das doenças
visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou Othelino Neto, ressaltando
que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse sentido, uma vez que as principais
causas da cegueira podem ser evitadas se monitoradas desde o início.
Estima-se que, hoje, no Brasil, cerca de 1,2 milhão de pessoas sofram de cegueira. No
entanto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% a 80% dos casos
poderiam ser evitados ou tratados. Diabéticos, crianças, adultos acima de 40 anos e
idosos acima de 60 anos devem ter maior atenção aos cuidados com a visão. As doenças
mais comuns que podem causar cegueira são catarata, retinopatia diabética e glaucoma.
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Deputados governistas se reúnem nesta segunda-feira para definir posição em relação
ao empréstimo

A paciência dos deputados governistas em relação ao trato do executivo com o
legislativo está acabando. Um grupo de parlamentares se reúnem nesta segunda-feira
(1), após a sessão ordinária na Assembleia Legislativa, para definir o posicionamento em
relação ao pedido de empréstimo solicitado pelo governador Flávio Dino (PCdoB). De
acordo com os legisladores até o presente momento o governo não abriu nenhum tipo
de conversa para discutir pagamento de emendas parlamentares e até mesmo
atendimento as demandas apresentadas, através de requerimentos.
A cobrança parte principalmente dos dois bloquinhos compostos por PR e PMN e o PP e
SD, os quais juntos possuem dez parlamentares. Além dos deputados desses partidos,
alguns membros do Blocão governista também vão participar da reunião. O encontro
pode até contar com a presença dos oposicionistas, o que deve totalizar um número
superior a 20 legisladores.
De acordo com os deputados, o que deixa a relação mais instável entre o executivo e o
legislativo é a falta de um nome para conduzir o diálogo, uma vez que Rodrigo Lago até
o momento não tem conseguido fazer isso.
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Campanha Abril Marrom alerta para a prevenção e combate à cegueira
Lei de autoria do deputado Othelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, foi
sancionada pelo governador Flávio Dino.
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Sancionado projeto de Othelino Neto que institui o Abril Marrom
O governador Flávio Dino sancionou a Lei Nº 10.998, de 29 de março de 2019, que
institui, no Maranhão, o Abril Marrom – Mês Estadual de Prevenção e Combate à
Cegueira, oriunda de projeto de autoria do deputado estadual Othelino Neto (PCdoB),
presidente da Assembleia Legislativa, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Casa.

A partir de agora, no Maranhão, todo mês de abril será dedicado à conscientização da
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de
deficiência visual. O marrom, cor que dá nome ao movimento, foi escolhido por ser a cor
de íris, predominante nos brasileiros, e por ser o órgão responsável por controlar a
entrada de luz nos olhos
O Abril Marrom será celebrado, anualmente, com a realização de campanhas que
propiciem o estímulo a visitas periódicas ao oftalmologista e exames preventivos. A Lei
prevê, ainda, a mobilização de entidades médicas, centros hospitalares e governos
federal, estadual e municipal, bem como a divulgação de dados e informações acerca do
problema, a fim de reduzir a sua incidência.
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“Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das doenças
visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou Othelino Neto, ressaltando
que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse sentido, uma vez que as principais
causas da cegueira podem ser evitadas se monitoradas desde o início.
Estima-se que, hoje, no Brasil, cerca de 1,2 milhão de pessoas sofram de cegueira. No
entanto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% a 80% dos casos
poderiam ser evitados ou tratados. Diabéticos, crianças, adultos acima de 40 anos e
idosos acima de 60 anos devem ter maior atenção aos cuidados com a visão. As doenças
mais comuns que podem causar cegueira são catarata, retinopatia diabética e glaucoma.
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Deputado Wellington participa do ParlaNordeste e apresenta assuntos relevantes para
o Maranhão
Na manhã da última sexta (27), o deputado Wellington do Curso participou, juntamente
com deputados estaduais, do III Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas do
Nordeste, sediado na capital maranhense, onde apresentou assuntos relevantes para o
Maranhão.

Neste encontro, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto foi
eleito para presidir o ParlaNordeste em 2019, dando visibilidade às ações desenvolvidas
no Estado.
Dentre todas às ações foi assinada a Carta para São Luís-MA, que conta com quatro
principais pontos, sendo eles o Pacto Federativo, a Criação do Consórcio dos Estados do
Nordeste, a Previdência Social e fortalecimento de organismos de desenvolvimento do
Nordeste.
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O deputado Wellington apresentou mais quatro pontos importantes para o Maranhão,
a serem discutidos na próxima pauta, provavelmente em Salvador no mês de maio deste
ano.

“Na manhã de hoje, os deputados estaduais puderam colaborar com assuntos relevantes
que pudessem ser discutidos como prioridade já a partir da próxima pauta. No momento
aproveitei para apresentar mais quatro pontos relevantes para o desenvolvimento do
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nosso Estado. Já é um trabalho realizado pela Unale. Modificar a composição do fundo
partidário com participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios no Pacto
Federativo; Estabelecer iniciativa popular para proposta de emenda à Constituíção na
área da saúde pública; E o último muito importante para o Maranhão e para o Nordeste,
que é a redução do ICMS no preço dos combustíveis”, declarou o deputado Wellington.

Com o aumento do ICMS no preço dos combustíveis no Maranhão foi reduzido, por
exemplo, o número de vôos de São Luís e Imperatriz. Com pedido de redução do ICMS
melhora o turismo e a geração de emprego e renda em todo o Estado.
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Prefeito de São Bernardo supera crise com apoio de Hildo Rocha…
Ao lado também do deputado estadual César Pires, João Igor aproveitou o aniversário
da cidade para entregar obras com os aliados que representam o município nos
parlamentos.

COM CÉSAR PIRES E JOÃO IGOR, HILDO ROCHA corta faixa de mais uma inauguração

Na última sexta-feira, dia em que completou 81 anos de emancipação política e
administrativa, o município de São Bernardo ganhou um grandioso e moderno prédio
para abrigar a prefeitura da cidade; um belíssimo balneário; uma academia da saúde; um
caminhão compactador de lixo e duas patrulhas mecanizadas.
Os recursos financeiros para concluir a construção do balneário foram conseguidos pelo
deputado Hildo Rocha, que também, por meio de emenda parlamentar, destinou
recursos para comprar o caminhão compactador de lixo.
“Esse caminhão que foi doado ao município pela Codevasf, tem capacidade para
substituir quatro caçambas porque o lixo vai sendo coletado e compactado. Isso evita
que parte do material recolhido volte para as ruas levados pelo vento que costuma
espalhar o lixo que já está acumulado nas carrocerias das caçambas que fazem a coleta”,
explicou o deputado Hildo Rocha, durante a entrega do veículo.
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Progresso histórico

O deputado enfatizou que São Bernardo vivencia um progresso jamais visto na história
do município.
“O ex-prefeito Neto Carvalho, transformou Magalhães de Almeida numa das mais belas
cidades da região. Agora é o seu filho, João Igor, quem está fazendo história em São
Bernardo. A população elegeu João Igor apostando na mudança, no progresso, na
melhoria de vida. Essa confiança está sendo correspondida porque o município está
prosperando. Com o seu trabalho, com o seu talento, sua dedicação, com sua juventude
o João Igor também está fazendo história. Portanto, nesta data festiva, em que o
município completa 81 anos de emancipação política, a população tem muitos motivos
para comemorar, por isso que os bernardenses estão aqui em uma enorme quantidade”,
afirmou Hildo Rocha.
“Vejo tantas coisas grandiosas acontecendo graças ao trabalho de um jovem que está
superando as dificuldades e transformando a realidade do município. Com o seu talento,
com o seu esforço, o prefeito João Igor está mudando a história política de São Bernardo.
Quantas décadas se passaram sem que a população pudesse comemorar conquistas
dignas e relevantes como por exemplo esse prédio da prefeitura que foi inaugurado no
dia em que a cidade comemora o seu aniversário”, comentou o deputado estadual César
Pires.
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Conquistas e projetos

O prefeito João Igor enumerou as principais realizações da sua administração e destacou
projetos que já estão com recursos assegurados graças ao trabalho dos deputados Hildo
Rocha e César Pires.
“Agora a prefeitura do nosso município tem um prédio digno; implantamos uma
academia de saúde; entregamos o balneário; estamos construindo dois sistemas de
abastecimento de água ; teremos duas novas ambulâncias, uma de médio e a outra de
grande porte; conseguimos duas patrulhas mecanizadas; ganhamos um caminhão
compactador de lixo; vamos asfaltar a estrada do Coqueiro onde também iremos
construir uma grande escola. Vamos iniciar a construção da segunda fase do balneário e
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a construção de um novo mercado público. Portanto, estamos superando o atraso
deixado pela inércia, pela falta de compromisso daqueles que durante décadas
governaram o município”, declarou o prefeito.
Balneário do Rio Buriti
Durante a inauguração do Balneário do Rio Buriti o prefeito João Igor anunciou que em
breve será iniciada a segunda etapa da obra, com recursos conseguidos pelos deputados
Hildo Rocha e César Pires.
Adutora vai acabar com a falta d’água
O prefeito destacou que em breve a prefeitura irá iniciar a implantação de uma grande
adutora que também foi viabilizada por emenda do deputado Hildo Rocha com o apoio
do deputado César Pires.
“Essa obra irá acabar a falta de água que atormenta a população. Por meio dessa
adutora, a água será captada no Rio Parnaíba e levada para as torneiras de cada casa na
sede. Os recursos já estão garantidos e a licitação já foi feita”, afiançou João Igor.
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César Pires mostra trechos intrafegáveis da MA-315…

O deputado César Pires (PV) testemunhou, in loco, os perigos que motoristas e pedestres
estão enfrentando ao trafegar na MA-315, no trecho entre os municípios de Paulino
Neves e Barreirinhas, inaugurada recentemente pelo governo Flávio Dino (PCdoB).
Em vídeo postado em suas redes sociais, César Pires mostra trechos com grandes
buracos e alagados, que colocam em risco a vida das pessoas que por ali transitam.
“Essa é famosa estrada de Paulino Neves a Barreirinhas, inaugurada recentemente e tão
divulgada pelo governo estadual. O que vemos aqui é uma obra mal projetada e mal
executada, que não levou em conta as características da região. Os motoristas ficam com
medo de passar em alguns trechos totalmente alagados e cheios de buracos”, alertou
César Pires, ao trafegar de carro pela MA-315, no último domingo (31).
César Pires retornava de uma agenda nos municípios de São Bernardo, Magalhães de
Almeida, Santa Quitéria e Araioses, e resolveu retornar a São Luís pela MA-315, passando
por Tutóia, Paulino Neves e Barreirinhas.
“Já tínhamos conhecimento da péssima qualidade da obra, mas não imaginávamos que
alguns trechos estavam tão perigosos. E não há nenhuma sinalização sequer alertando
os motoristas sobre as áreas esburacadas e alagadas. O governo precisa tomar medidas
urgentes para evitar que ocorram mortes naquela rodovia”, enfatizou ele.
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Em encontro realizado no último sábado, presidente do Solidariedade reafirmou
também a candidatura do deputado estadual Rildo Amaral em Imperatriz

SIMPLÍCIO COM HELENA DUAILIBE e os demais representantes do Solidariedade em todo o Maranhão

Reconduzido ao posto de presidente regional do Solidariedade, o secretário de Indústria
e Comércio do Maranhão, Simplício Araújo, confirmou participação efetiva do partido
nas eleições de 2020, em praticamente todo o estado.
Em São Luís, o partido quer ter a deputada estadual Helena Duailibe como candidata a
prefeita; Para Imperatriz, o nome cotado é o do também deputado estadual Rildo
Amaral.
– Nas eleições de 2020 vamos eleger vereadores e prefeitos em mais 30 de cidades. As
capacitações só reforçam o cuidado da Nacional em preparar nossos filiados, para fazer
mais pelo nosso estado – disse Simplício Araújo.
Além de São Luís e Imperatriz, o Solidariedade pretende ter candidatos próprios em
Pedreiras, Trizidela do Vale, Bacabal, Açailândia, Loreto, Grajaú, Tuntum, Barra do Corda,
Buriticupu e Governador Edson Lobão.
Com três deputados estaduais e a presença de Simplício Araújo na Câmara Federal –
como ocorreu recentemente – o Solidariedade quer se fortalecer ainda mais nas eleições
de 2020.
O encontro do partido aconteceu no sábado, 30, em São Luís…
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Propostas do deputado Wellington podem modificar o Pacto Federativo

Deputado Wellington introduziu no Maranhão a discussão sobre mudanças no Pacto Federativo

O deputado estadual Wellington do Curso apresentou, na Assembleia Legislativa,
propostas que objetivam garantir a ampliação da autonomia dos estados e municípios e
do poder do cidadão, através do Pacto Federativo. As propostas foram formalizadas por
meio de projeto de Decreto Legislativo.
Ao se pronunciar, Wellington fez referência ao deputado de Santa Catarina, Kennedy
Nunes (PSD), que já percorreu as assembleias com a proposta, já que é necessário que
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haja mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação para
emendar a Constituição.
“A matéria aqui tratada não é de competência estadual e para que a emenda à
Constituição seja aprovada faz-se necessário que haja mais da metade das assembleias
legislativas das unidades da federação. Fomos quem introduziu essa discussão aqui no
Maranhão. Por isso, apresentamos o projeto de Decreto Legislativo que tem como
objetivo implantar as reformas constitucionais previstas no Pacto Federativo a partir dos
poderes legislativos estaduais, seguindo o que dita a própria Constituição federal”, disse.
VEJA A MINUTA DAS QUATRO PROPOSTAS APRESENTADAS:
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Dar autonomia para os estados legislarem sobre descriminalização, propaganda
comercial e agronegócio;
Permitir que eleitores apresentem emendas à Constituição Federal;
Incluir o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Imposto sobre Importação (IPI), a
Contribuição Social sobre o lucro Líquido (CSLL) e o Imposto sobre Grandes Fortunas (que
poderá ser criado) na repartição de recursos com estados e municípios, além de
aumentar a parcela dos estados no FPE de 21,5% par 31,5% e dos municípios no FPM de
22,5% para 32,5%.
Tornar obrigatória a destinação de 10% da receita corrente bruta da União para
investimentos em saúde pública.
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Sancionado projeto de Othelino Neto que institui o Abril Marrom

Othelino Neto que reduzir incidência de doenças visuais na população maranhense

O governador Flávio Dino sancionou a Lei Nº 10.998, de 29 de março de 2019, que
institui, no Maranhão, o Abril Marrom – Mês Estadual de Prevenção e Combate à
Cegueira, oriunda de projeto de autoria do deputado estadual Othelino Neto (PCdoB),
presidente da Assembleia Legislativa, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Casa.
A partir de agora, no Maranhão, todo mês de abril será dedicado à conscientização da
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de
deficiência visual. O marrom, cor que dá nome ao movimento, foi escolhido por ser a cor
de íris, predominante nos brasileiros, e por ser o órgão responsável por controlar a
entrada de luz nos olhos
O Abril Marrom será celebrado, anualmente, com a realização de campanhas que
propiciem o estímulo a visitas periódicas ao oftalmologista e exames preventivos. A Lei
prevê, ainda, a mobilização de entidades médicas, centros hospitalares e governos
federal, estadual e municipal, bem como a divulgação de dados e informações acerca do
problema, a fim de reduzir a sua incidência.
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“Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das doenças
visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou Othelino Neto, ressaltando
que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse sentido, uma vez que as principais
causas da cegueira podem ser evitadas se monitoradas desde o início.
Estima-se que, hoje, no Brasil, cerca de 1,2 milhão de pessoas sofram de cegueira. No
entanto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% a 80% dos casos
poderiam ser evitados ou tratados. Diabéticos, crianças, adultos acima de 40 anos e
idosos acima de 60 anos devem ter maior atenção aos cuidados com a visão. As doenças
mais comuns que podem causar cegueira são catarata, retinopatia diabética e glaucoma.
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Em reunião do ParlaNordeste, deputado Wellington defende redução de ICMS, Pacto
Federativo e emendas impositivas

Deputado Wellngton teve participação destacada no ParlaNordeste a apresentou propostas e reivindicações

O deputado estadual Wellington do Curso participou de toda a programação do
Parlanordeste, evento que reuniu, na última sexta-feira (29), os presidentes e deputados
estaduais das Assembleias Legislativas da Região Nordeste. Entre os presentes,
estiveram o presidente da Assembleia do Maranhão, Othelino Neto; presidente da
Assembleia do Piauí, Themístocles Filho; presidente da Assembleia do Ceará,José Sarto;
presidente da Assembleia do Parnaíba, Adriano Galdinho; presidente da Assembleia da
Bahia, Nelson Leal.
Entre os pontos que foram debatidos durante o evento, abordou-se o Consórcio
Nordeste, Pacto Federativo, entre outros.
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“É um momento importante para discutirmos questões relevantes para o nosso
Maranhão. Na ocasião, assinamos a ‘Carta de São Luís’, que conta com quatro principais
pontos, entre eles a criação do consórcio dos estados do Nordeste! Apresentamos,
também, pontos que serão incluídos na próxima pauta, como a redução no ICMS que
incide sobre os combustíveis das aeronaves, tendo por objetivo garantir mais voos
saindo de São Luís em destino a outros estados! Assim, estaremos incentivando o
turismo e gerando emprego e renda. Esse é o nosso papel: atuar em defesa da nossa
gente!”, afirmou o deputado Wellington.
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Governador Sanciona Projeto de Othelino Neto que institui o Abril Marrom

O governador Flávio Dino sancionou a Lei Nº 10.998, de 29 de março de 2019, que
institui, no Maranhão, o Abril Marrom – Mês Estadual de Prevenção e Combate à
Cegueira, oriunda de projeto de autoria do deputado estadual Othelino Neto (PCdoB),
presidente da Assembleia Legislativa, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Casa.
A partir de agora, no Maranhão, todo mês de abril será dedicado à conscientização da
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de
deficiência visual. O marrom, cor que dá nome ao movimento, foi escolhido por ser a cor
de íris, predominante nos brasileiros, e por ser o órgão responsável por controlar a
entrada de luz nos olhos
O Abril Marrom será celebrado, anualmente, com a realização de campanhas que
propiciem o estímulo a visitas periódicas ao oftalmologista e exames preventivos. A Lei
prevê, ainda, a mobilização de entidades médicas, centros hospitalares e governos
federal, estadual e municipal, bem como a divulgação de dados e informações acerca do
problema, a fim de reduzir a sua incidência.
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“Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das doenças
visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou Othelino Neto, ressaltando
que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse sentido, uma vez que as principais
causas da cegueira podem ser evitadas se monitoradas desde o início.
Estima-se que, hoje, no Brasil, cerca de 1,2 milhão de pessoas sofram de cegueira. No
entanto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% a 80% dos casos
poderiam ser evitados ou tratados. Diabéticos, crianças, adultos acima de 40 anos e
idosos acima de 60 anos devem ter maior atenção aos cuidados com a visão. As doenças
mais comuns que podem causar cegueira são catarata, retinopatia diabética e glaucoma.
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Dra. Helena Duailibe pode ser um dos nomes na disputa pela prefeitura de São Luís

Na eleição para deputada estadual, Helena ficou na terceira colocação em São Luís e saiu das urnas com 14.879 mil
votos somente na capital

Ex-secretária de Estado da Saúde, ex-vice-prefeita, ex-vereadora de São Luís, a atual
deputado estadual, Dra. Helena Duailibe, pode ser um dos nomes na sucessão do
prefeito Edivaldo Holanda Jr. em 2020.
O Solidariedade, partido de Helena, já confirmou que vai trabalhar o nome da médica
para a disputa pela prefeitura de São Luís.
Helena Duailibe, que também já foi secretária municipal de Saúde na capital, tem forte
presença nas comunidades, movimentos sociais e com grupos da igreja católica.
Na eleição para deputada estadual, Helena ficou na terceira colocação em São Luís e saiu
das urnas com 14.879 mil votos somente na capital.
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Flávio Dino sanciona projeto de Othelino Neto que institui o Abril Marrom

O Abril Marrom será celebrado, anualmente, com a realização de campanhas que propiciem o estímulo
a visitas periódicas ao oftalmologista e exames preventivos

O governador Flávio Dino sancionou a Lei Nº 10.998, de 29 de março de 2019, que
institui, no Maranhão, o Abril Marrom – Mês Estadual de Prevenção e Combate à
Cegueira, oriunda de projeto de autoria do deputado estadual Othelino Neto (PCdoB),
presidente da Assembleia Legislativa, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Casa.
A partir de agora, no Maranhão, todo mês de abril será dedicado à conscientização da
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de
deficiência visual. O marrom, cor que dá nome ao movimento, foi escolhido por ser a cor
de íris, predominante nos brasileiros, e por ser o órgão responsável por controlar a
entrada de luz nos olhos.
“Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das doenças
visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou Othelino Neto, ressaltando
que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse sentido, uma vez que as principais
causas da cegueira podem ser evitadas se monitoradas desde o início.
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IN LOCO: César Pires mostra trecho intrafegável da MA-315

O deputado César Pires testemunhou, in loco, os perigos que motoristas e pedestres
estão enfrentando ao trafegar na MA 315, no trecho entre os municípios de Paulino
Neves e Barreirinhas, inaugurada recentemente pelo governo Flávio Dino.
Irregularidades na obra são alvo de ação na Justiça do Maranhão (saiba mais).
Em vídeo postado em suas redes sociais, César Pires mostra trechos com grandes
buracos e alagados, que colocam em risco a vida das pessoas que por ali transitam.
“Essa é famosa estrada de Paulino Neves a Barreirinhas, inaugurada recentemente e tão
divulgada pelo governo estadual. O que vemos aqui é uma obra mal projetada e mal
executada, que não levou em conta as características da região. Os motoristas ficam com
medo de passar em alguns trechos totalmente alagados e cheios de buracos”, alertou
César Pìres, ao trafegar de carro pela MA-315, no último domingo (31).
César Pires retornava de uma agenda nos municípios de São Bernardo, Magalhães de
Almeida, Santa Quitéria e Araioses, e resolveu retornar a São Luís pela MA 315, passando
por Tutóia, Paulino Neves e Barreirinhas.
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“Já tínhamos conhecimento da péssima qualidade da obra, mas não imaginávamos que
alguns trechos estavam tão perigosos. E não há nenhuma sinalização sequer alertando
os motoristas sobre as áreas esburacadas e alagadas. O governo precisa tomar medidas
urgentes para evitar que ocorram mortes naquela rodovia”, enfatizou ele.
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César Pires leva benefícios a Santa Quitéria

As comunidades dos povoados Santa Luzia e Buriti dos Ferreiras, zona rural de Santa
Quitéria, receberam duas patrulhas mecanizadas para utilizar na produção agrícola,
aumentar a renda e melhorar as condições de vida dos pequenos produtores. Os
equipamentos agrícolas foram entregues sábado (30) pelo deputado César Pires e outras
lideranças.
Os equipamentos agrícolas viabilizados por César Pires e Hildo Rocha atenderam a
reivindicação dos líderes políticos de Santa Quitéria, Samia Moreira e Eliezer Fontinele.
As máquinas adquiridas com recursos da Codevasf serão utilizadas por agricultores dos
dois povoados. “É um sonho realizado, porque poderemos produzir mais gastando
menos tempo, e aumentar a nossa renda. Só temos a agradecer”, declarou o presidente
da Associação de Moradores de Santa Luzia, José da Cruz.
“Somos gratos por ter o apoio de dois deputados sérios, honestos e compromissados em
atender às necessidades do povo”, enfatizou Samia Moreira.
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Lembrando a contribuição dada por Samia Moreira à sua gestão na Secretaria de Estado
da Educação, como secretária-adjunta, César Pires destacou a competência, a seriedade
e a sensibilidade da líder política de Santa Quitéria como gestora pública.
“Já conhecemos o seu excelente desempenho como administradora, e agora
acompanhamos o grande trabalho que ela está realizando como secretária de Educação
de São Bernardo. Temos certeza que ainda trará muitos benefícios para a sua terra natal,
que é Santa Quitéria, e ela terá todo o nosso apoio como parlamentares”, enfatizou o
deputado.
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Com apoio de Simplício, Helena Duailibe é opção do Solidariedade em SLZ

Reconduzido ao posto de presidente regional do Solidariedade, o secretário de Estado
da Indústria e Comércio do Maranhão, Simplício Araújo, confirmou participação efetiva
do partido nas eleições de 2020 no estado.
Em São Luís, o partido quer ter a deputada estadual Helena Duailibe como candidata a
prefeita. Para Imperatriz, o nome cotado é o do também deputado estadual Rildo
Amaral.
“Nas eleições de 2020 vamos eleger vereadores e prefeitos em mais 30 de cidades. As
capacitações só reforçam o cuidado da Nacional em preparar nossos filiados, para fazer
mais pelo nosso estado”, disse Simplício Araújo.
Além de São Luís e Imperatriz, o Solidariedade pretende ter candidatos próprios em
Pedreiras, Trizidela do Vale, Bacabal, Açailândia, Loreto, Grajaú, Tuntum, Barra do Corda,
Buriticupu e Governador Edson Lobão.
Com três deputados estaduais e a presença de Simplício Araújo na Câmara Federal –
como ocorreu recentemente – o Solidariedade quer se fortalecer ainda mais nas eleições
de 2020.
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Se for mesmo lançada pelo SD em São Luís, Helena Duailibe é nome a ser considerado

Não surpreendeu a especulação segundo a qual o comando estadual do Solidariedade
poderá lançar a deputada estadual Helena Duailibe como candidata a prefeita de São
Luís. Esse projeto é acalentado pela parlamentar há muito tempo, estando entre os
objetivos da sua carreira política. Helena Duailibe tem lastro para entrar nessa guerra.
Primeiro atuou como médica, o que a levou à Secretaria Municipal de Saúde e à pasta
estadual da mesma área, tendo criado uma teia de apoios no município e no estado com
força suficiente para mantê-la e ao marido, o vereador Afonso Manoel no complicado
tabuleiro da política. Militante da direita católica, estando entre os líderes mais
destacados dos movimentos reformistas da Igreja em São Luís e em todo o estado,
Helena Duailibe surpreendeu ao eleger-se deputada estadual num ambiente em que
muitos apostavam que ela não seria eleita. Sua presença na Assembleia Legislativa tem
mostrado que ela sabe se movimentar nesse cenário, onde já viveu altos e baixos –
depois de ter sido a poderosa secretária de Saúde do Governo José Reinaldo Tavares, ela
ocupou o cargo em São Luís no Governo João Castelo, tendo sido demitida pelo prefeito
numa entrevista de rádio. Se manteve discreta, elegeu-se vereadora em 2012, abriu mão
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da reeleição em 2016 para dar vaga ao marido Afonso Manoel e preservando seu cacife
para 2018, quando saiu das urnas para a Assembleia Legislativa. Se a candidatura vingar,
será um nome a ser observado com atenção.
Palácio dos Leões deve escolher entre Marco Aurélio e Clayton Noleto para disputar
em Imperatriz

Marco Aurélio e Clayton Noleto: nomes fortes para a Prefeitura de Imperatriz
com o apoio do governador Flávio Dino e da base governista

As conversas que correm nos bastidores do Governo começam a desenhar o caminho
por meio do qual o Palácio dos Leões pretende levar um aliado à Prefeitura de Imperatriz.
Na base governista, dois nomes ganham destaque, o deputado estadual Marco Aurélio
(PCdoB) e o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto. Segundo uma fonte
bem informada e confiável com trânsito na seara governista, o aspirante eleitoralmente
mais forte é o deputado Marco Aurélio, apontado como líder em todas as pesquisas
feitas até agora. Político considerado e respeitado na base do governista pelo seu
trabalho parlamentar, Marco Aurélio não esconde de ninguém que sonha com a
candidatura e que está disposto a entrar na briga. Ao mesmo tempo, se mantém numa
posição discreta, evitando pressionar o Palácio dos Leões. Já o secretário Clayton Noleto,
que é militantes do PCdoB, segundo a mesma fonte, é também nome muito forte na
cúpula do partido, principalmente pela sua eficiência como secretário. O fato é que é
que o governador Flávio Dino, que tem o apoio da maioria dos imperatrizenses, tem na
sua mesa de decisões dois nomes em condições de disputar para valer com o prefeito
Assis Ramos (MDB), que já avisou que está se preparando para renovar o mandato.
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Flávio Dino sanciona projeto de Othelino Neto que institui o Abril Marrom

O Abril Marrom será celebrado, anualmente, com a realização de campanhas que propiciem o estímulo a
visitas periódicas ao oftalmologista e exames preventivos

O governador Flávio Dino sancionou a Lei Nº 10.998, de 29 de março de 2019, que
institui, no Maranhão, o Abril Marrom – Mês Estadual de Prevenção e Combate à
Cegueira, oriunda de projeto de autoria do deputado estadual Othelino Neto (PCdoB),
presidente da Assembleia Legislativa, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Casa.
A partir de agora, no Maranhão, todo mês de abril será dedicado à conscientização da
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de
deficiência visual. O marrom, cor que dá nome ao movimento, foi escolhido por ser a cor
de íris, predominante nos brasileiros, e por ser o órgão responsável por controlar a
entrada de luz nos olhos.
“Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das doenças
visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou Othelino Neto, ressaltando
que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse sentido, uma vez que as principais
causas da cegueira podem ser evitadas se monitoradas desde o início.
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