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Líder da oposição na Câmara Alessandro Molon se reúne com o presidente da
Assembleia Othelino Neto

Na tarde desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu a visita dos deputados federais Alessandro
Molon (PSB), líder da oposição na Câmara dos Deputados, e Bira do Pindaré, vice-líder
do PSB.
O encontro foi acompanhado pelos deputados estaduais Vinícius Louro (PL) e Paulo Neto
(DEM), bem como por Silvio Bembem, professor da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), e Anthony Dantas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de
Celulose e Papel do Sul do Maranhão (Sindcelma).
Alessandro Molon e Bira do Pindaré vieram a São Luís para participar, como palestrantes,
da 12ª edição do evento “Diálogos Insurgentes: Educação, Previdência e os Caminhos
para o Brasil”, que acontece na noite de hoje, no Teatro Alcione Nazaré, no Centro de
Criatividade Odylo Costa, filho (Praia Grande).
A conversa entre Othelino Neto e os dois deputados federais girou, principalmente, em
torno da Reforma da Previdência. “É uma honra receber a visita do deputado Alessandro
Molon, acompanhado do estimado deputado Bira do Pindaré. Ambos desenvolvem um
importante trabalho na Câmara do Deputados, fazendo oposição ao Governo Federal e
defendendo bandeiras importantes para o Brasil, o Nordeste e o Maranhão”, disse.
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O presidente disse ainda que a Reforma da Previdência é necessária, mas não nos moldes
propostos. “De acordo com o que está sendo apresentado, a Previdência Social será
destruída e não reformada. Nesse sentido, as bancadas do PSB, PCdoB, PT, PDT e demais
partidos de oposição, estão juntas para tentar impedir seu desmonte, com graves
prejuízos à população”.
Alessandro Molon enfatizou ser necessário ajustar regras às novas características da
população brasileira. No entanto, conforme ele, a proposta de Reforma da Previdência
é cruel para com quem trabalha mais e ganha menos.
“Ela sacrificará, sobretudo, os trabalhadores mais sofridos e as classes médias brasileiras.
Por isso, não apoiamos esta proposta, embora estejamos abertos a discutir alguma saída
para a Previdência Social brasileira”, enfatizou o deputado, que recebeu das mãos de
Othelino Neto, um exemplar do livro “Natural do Maranhão”, obra de documentação
fotográfica do Maranhão realizada por Christian Knepper, fotógrafo alemão radicado no
Brasil, além de uma caneta.
Bira do Pindaré lembrou que, enquanto líder da oposição, Alexandro Molon tem sido
figura central em toda a articulação no Congresso Nacional, sobretudo em temas como
a Reforma da Previdência, em fase conclusiva na Comissão Especial.
“Infelizmente, o projeto que está na Câmara Federal é extremamente prejudicial ao
povo trabalhador, sobretudo para os mais pobres. É preciso que haja ajustamentos, para
que se construa uma maioria no Congresso Nacional e a Reforma da Previdência possa
ser aprovada de alguma maneira. Mas do jeito que está, com as perversidades
verificadas, é impossível. Estamos felizes pelo trabalho de Alessandro Molon e de toda a
bancada do PSB, da oposição, nessa resistência democrática, construindo um caminho
alternativo para o Brasil”, disse.
Tempo de contribuição
Entre os pontos polêmicos da Reforma da Previdência, Bira do Pindaré destacou o tempo
de contribuição. “Querem aumentar de 15 para 20, mas nós entendemos que é preciso
manter nos 15, que é a contribuição mínima para o trabalhador se aposentar. É preciso,
também, manter a fórmula de cálculo, pois querem modificá-la para reduzir o valor de
benefício. Nós discordamos dessa diminuição da renda do trabalhador”, exemplificou.
Bira citou ainda que é preciso uma transição mais adequada tanto no regime geral
quanto no próprio. “Eles querem um pedágio de 100%, e isto significa que a pessoa que
está com cinco anos para se aposentar terá de trabalhar mais cinco. Esses ajustes
precisam ser feitos para que possamos preservar o mínimo de dignidade ao povo e
preservar o direito de se aposentar, pois a proposta ora apresentada é a proposta para
o povo não se aposentar e isso não é correto”.
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Deputado Ciro Neto participa das festividades do aniversário de Presidente Dutra

O deputado estadual Ciro Neto (PP) participou das festividades em comemoração ao
aniversário de 75 anos de emancipação política de Presidente Dutra, na última sextafeira (29). Na ocasião, a cidade recebeu políticos de relevância nacional e estadual, e
contou com uma vasta programação, incluindo desde a inauguração de obras a visitas
em projetos ainda em andamento.
O prefeito do município, Juran Carvalho (PP), na companhia do deputado estadual Ciro
Neto, do senador Weverton Rocha (PDT), e do prefeito de Igarapé Grande e presidente
da FAMEM, Erlanio Xavier, participaram de programação no povoado Palma, localizado
às margens da BR-135, onde foram entregues obras de asfaltamento, meio-fio e sarjeta.
Além da visita ao povoado, os parlamentares Ciro Neto, Vinicius Louro (PL), o senador
Weverton, o presidente Erlanio Xavier, junto com o prefeito e vice-prefeito de Presidente
Dutra, Juran e Itamar Lucena, respectivamente, visitaram o Parque de Exposição e
Vaquejada Sebastião Boiadeiro. Logo depois, participaram de almoço na Chácara Arapuá
para membros da política regional.
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Estiveram presentes no almoço o pré-candidato a Prefeito de Graça Aranha, Clailson
Nascimento, vereadores, membros do secretariado de Presidente Dutra, bem como
lideranças políticas de toda região. Ainda durante o almoço na Chácara Arapuá, o
deputado Ciro Neto recebeu o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB).

Visitas
O presidente do Poder Legislativo, junto com o prefeito Juran Caralho, o deputado Ciro
Neto, e a secretária de Assistência Social Municipal, Winistan Carvalho, visitaram as
obras de construção da sede própria da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente
Dutra, no bairro Tarumã. As autoridades também visitaram as obras do Centro de
Abastecimento, no bairro Cibrazem.
Ainda como parte da comemoração do aniversário da cidade, Othelino Neto, Ciro Neto
e Juran Carvalho participaram da cerimônia de entrega de 114 títulos de posse e
regularização fundiária urbana, no bairro São José. No momento da entrega de títulos, o
presidente do Poder Legislativo falou sobre a importância da representatividade de
Presidente Dutra na Alema.
“Presidente Dutra cobrava a volta de um deputado da cidade, e isso realmente isso será
muito bom, porque ele conhece as necessidades do município, que poderá mandar suas
emendas parlamentares para as necessidades especificas da cidade”, afirmou Othelino
Neto.
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Zé Inácio volta a pedir cumprimento de lei que determina vigilância armada 24h nos
bancos do Estado

O deputado Zé Inácio subiu a tribuna da assembleia nesta segunda-feira (01) para
comentar a decisão proferida pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Dr.
Douglas de Melo Martins, no último dia 27, que determina a obrigatoriedade por parte
dos Bancos públicos e privados do cumprimento, nos próximos trinta dias, da Lei
10.605/2017, de autoria do parlamentar.
A referida Lei dispõe, entre outros, sobre a contratação de vigilância armada para atuar
24 horas por dia nas agências bancárias públicas e privadas, inclusive em finais de
semana e feriados.
“Nesses últimos meses, aqui na capital, nós tivemos vários assaltos a agências bancária.
Já foram dez agências assaltadas somente aqui na capital neste ano de 2019. E nós, há
quinze dias, logo após o assalto à agência do Banco do Brasil aqui da Holandeses,
subimos a essa tribuna e pedimos providências por parte dos órgãos de defesa do
consumidor. Porque, assim que a lei foi sancionada, depois de alguns meses, quando
observamos que os bancos não estavam dando cumprimento à mesma, em companhia
do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Maranhão, do Sindicato dos Bancários do
Estado do Maranhão, através das suas diretorias, nós visitamos o Ministério Público do
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Consumidor e o PROCON. E, naquele momento, nós encaminhamos uma representação
ao Ministério Público e ao PROCON, pedindo que o órgão de proteção ao consumidor
tomasse as devidas providências para garantir o direito dos consumidores que estavam
sendo lesados pelo não cumprimento da nossa lei. E o Procon entrou prontamente com
uma ação civil pública, que merece aqui o nosso reconhecimento e aplauso.”, disse.
Zé Inácio cobrou do Mistério Público, para que tome providências a fim de garantir que
os seis bancos que atuam no Estado cumpram a lei. “Há duas semanas, protocolei uma
indicação que foi aprovada pela Mesa Diretora desta Casa, e já foi encaminhada ao
Procurador-Geral de Justiça, para que o Ministério Público também tome a mesma
providência no sentido de fazer com que os bancos possam garantir o cumprimento da
lei. Uma lei que depois de aprovada e sancionada não é apenas do Deputado Zé Inácio,
é uma lei da Assembleia Legislativa, dos 42 Deputados que aqui representam o povo do
Maranhão, e que precisa ser cumprida”, disse.
O parlamentar agradeceu o apoio e empenho dos sindicatos dos bancários, dos vigilantes
e do PROCON na tentativa de fazer cumprir a lei e a acertada decisão do Juiz Douglas de
Melo Martins.
“O Juiz Douglas de Melo Martins, com a coerência de sempre e com a determinação de
sempre, faz justiça no nosso Estado, e faz garantir o cumprimento de uma lei que é
importante para garantir a segurança dos consumidores maranhenses nas agências
bancárias, garantir a segurança dos funcionários dos bancos que estão nos
estabelecimentos bancários. É uma lei também que possa vir garantir postos de trabalho
à categoria vigilante, que são de mais de dez mil no Estado do Maranhão”, disse.
E finalizou: “Os bancos lucram bilhões. Nesse primeiro trimestre de 2019, o Banco
Santander, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco lucraram quase vinte bilhões de reais.
Portanto, eles têm capacidade econômica de assumir o risco da sua atividade. E por isso
têm que garantir o cumprimento de uma lei que é importante para o Estado do
Maranhão.”

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Othelino Neto recebe a visita dos deputados federais
Alessandro Molon e Bira do Pindaré
http://www.diegoemir.com/
POLÍTICA
02/07/2019

Othelino Neto recebe a visita dos deputados federais Alessandro Molon e Bira do Pindaré

Na tarde desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu a visita dos deputados federais Alessandro
Molon (PSB), líder da oposição na Câmara dos Deputados, e Bira do Pindaré, vice-líder
do PSB.
O encontro foi acompanhado pelos deputados estaduais Vinícius Louro (PL) e Paulo Neto
(DEM), bem como por Silvio Bembem, professor da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), e Anthony Dantas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de
Celulose e Papel do Sul do Maranhão (Sindcelma).
Alessandro Molon e Bira do Pindaré vieram a São Luís para participar, como palestrantes,
da 12ª edição do evento “Diálogos Insurgentes: Educação, Previdência e os Caminhos
para o Brasil”, que acontece na noite de hoje, no Teatro Alcione Nazaré, no Centro de
Criatividade Odylo Costa, filho (Praia Grande).
A conversa entre Othelino Neto e os dois deputados federais girou, principalmente, em
torno da Reforma da Previdência. “É uma honra receber a visita do deputado Alessandro
Molon, acompanhado do estimado deputado Bira do Pindaré. Ambos desenvolvem um
importante trabalho na Câmara do Deputados, fazendo oposição ao Governo Federal e
defendendo bandeiras importantes para o Brasil, o Nordeste e o Maranhão”, disse.
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O presidente disse ainda que a Reforma da Previdência é necessária, mas não nos moldes
propostos. “De acordo com o que está sendo apresentado, a Previdência Social será
destruída e não reformada. Nesse sentido, as bancadas do PSB, PCdoB, PT, PDT e demais
partidos de oposição, estão juntas para tentar impedir seu desmonte, com graves
prejuízos à população”.
Alessandro Molon enfatizou ser necessário ajustar regras às novas características da
população brasileira. No entanto, conforme ele, a proposta de Reforma da Previdência
é cruel para com quem trabalha mais e ganha menos.
“Ela sacrificará, sobretudo, os trabalhadores mais sofridos e as classes médias brasileiras.
Por isso, não apoiamos esta proposta, embora estejamos abertos a discutir alguma saída
para a Previdência Social brasileira”, enfatizou o deputado, que recebeu das mãos de
Othelino Neto, um exemplar do livro “Natural do Maranhão”, obra de documentação
fotográfica do Maranhão realizada por Christian Knepper, fotógrafo alemão radicado no
Brasil, além de uma caneta.
Bira do Pindaré lembrou que, enquanto líder da oposição, Alexandro Molon tem sido
figura central em toda a articulação no Congresso Nacional, sobretudo em temas como
a Reforma da Previdência, em fase conclusiva na Comissão Especial.
“Infelizmente, o projeto que está na Câmara Federal é extremamente prejudicial ao povo
trabalhador, sobretudo para os mais pobres. É preciso que haja ajustamentos, para que
se construa uma maioria no Congresso Nacional e a Reforma da Previdência possa ser
aprovada de alguma maneira. Mas do jeito que está, com as perversidades verificadas,
é impossível. Estamos felizes pelo trabalho de Alessandro Molon e de toda a bancada do
PSB, da oposição, nessa resistência democrática, construindo um caminho alternativo
para o Brasil”, disse.
Tempo de contribuição
Entre os pontos polêmicos da Reforma da Previdência, Bira do Pindaré destacou o tempo
de contribuição. “Querem aumentar de 15 para 20, mas nós entendemos que é preciso
manter nos 15, que é a contribuição mínima para o trabalhador se aposentar. É preciso,
também, manter a fórmula de cálculo, pois querem modificá-la para reduzir o valor de
benefício. Nós discordamos dessa diminuição da renda do trabalhador”, exemplificou.
Bira citou ainda que é preciso uma transição mais adequada tanto no regime geral
quanto no próprio. “Eles querem um pedágio de 100%, e isto significa que a pessoa que
está com cinco anos para se aposentar terá de trabalhar mais cinco. Esses ajustes
precisam ser feitos para que possamos preservar o mínimo de dignidade ao povo e
preservar o direito de se aposentar, pois a proposta ora apresentada é a proposta para
o povo não se aposentar e isso não é correto”.
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Presidente da comissão de Assuntos Econômicos solicita a Eneva informações sobre o
Gás Natural produzido no Maranhão

Como parte das ações para tornar possível o uso do Gás Natural como combustível
veicular, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa,
deputado Fábio Macedo, solicitou a Eneva informações importantes sobre as operações
da empresa no Maranhão.
Entre as informações solicitadas, estão os contratos firmados com a união, a quantidade
de funcionários maranhenses contratados pela empresa e sobre os repasses de royalties
aos municípios. De acordo com Fábio Macedo, a Eneva deve esses esclarecimentos a
população maranhense, já que se beneficia das riquezas naturais produzidas no estado.
“Em primeiro, a Eneva nunca nos deu informações claras sobre as operações realizadas
aqui no Maranhão, quantos empregos diretos são gerados e como esses royalties são
distribuídos entre os municípios. Precisamos desses esclarecimentos, porque o gás é
uma riqueza do povo maranhense, que se quer é beneficiado, não podendo utilizar o gás
como alternativa de combustível veícular e nem para uso doméstico, o que por si só é
um absurdo. Não é justo que a Eneva lucre com o que é nosso e não dê nenhum retorno
para os maranhenses”, disse o parlamentar.
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“A cara de pau de quem nunca soube o que é coerência”, diz deputado Wellington

Entre 42 deputados estaduais, Wellington do Curso foi o único que falou sobre a
incoerência do governador Flávio Dino, que criticou Sarney durante toda a vida e, agora,
foi atrás do referido para “pedir conselhos”. Subitamente, o que até semana passada era
visto como “o atraso do Maranhão”, agora passou a ser chamado de “grande líder
político” tanto pelo governador quanto por seus aliados.
Ao se pronunciar, o deputado Wellington questionou o que mudou e motivou essa
alteração bruta e repentina, mas nenhum aliado de Flávio Dino soube responder.
“Até semana passada, Flávio Dino demonizava Sarney! Dizia ser o atraso do Maranhão,
a tal da ‘oligarquia’, que fazia parte da ditadura e era prejudicial à democracia. Flávio
Dino se elegeu duas vezes falando mal da família Sarney e culpando-a por tudo de ruim
que acontecia no Maranhão. Agora, por interesses próprios, vai atrás de Sarney para
pedir conselhos. Tenho certeza de que o governador não foi até lá para falar sobre a
geração de empregos, melhoria na qualidade de vida dos mais pobres do Maranhão e,
muito menos, das pessoas que sofrem para fazer tratamento de hemodiálise, câncer e
padecem em corredores de hospitais. Essa é a cara de pau de quem nunca soube o que
é coerência. Como deputado estadual, nunca defendi Sarney. Não dou Dinistra e nem
Sarneyzista. Ao contrário do governador, seguirei firme defendendo o povo do meu
Maranhão”, disse o deputado Wellington.
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Zé Inácio volta a pedir cumprimento de lei que determina vigilância armada 24h nos
bancos do Estado
O deputado Zé Inácio subiu a tribuna da assembleia nesta segunda-feira (01) para
comentar a decisão proferida pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Dr.
Douglas de Melo Martins, no último dia 27, que determina a obrigatoriedade por parte
dos Bancos públicos e privados do cumprimento, nos próximos trinta dias, da Lei
10.605/2017, de autoria do parlamentar.

A referida Lei dispõe, entre outros, sobre a contratação de vigilância armada para atuar
24 horas por dia nas agências bancárias públicas e privadas, inclusive em finais de
semana e feriados.
“Nesses últimos meses, aqui na capital, nós tivemos vários assaltos a agências bancária.
Já foram dez agências assaltadas somente aqui na capital neste ano de 2019. E nós, há
quinze dias, logo após o assalto à agência do Banco do Brasil aqui da Holandeses,
subimos a essa tribuna e pedimos providências por parte dos órgãos de defesa do
consumidor.
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Porque, assim que a lei foi sancionada, depois de alguns meses, quando observamos que
os bancos não estavam dando cumprimento à mesma, em companhia do Sindicato dos
Vigilantes do Estado do Maranhão, do Sindicato dos Bancários do Estado do Maranhão,
através das suas diretorias, nós visitamos o Ministério Público do Consumidor e o
PROCON. E, naquele momento, nós encaminhamos uma representação ao Ministério
Público e ao PROCON, pedindo que o órgão de proteção ao consumidor tomasse as
devidas providências para garantir o direito dos consumidores que estavam sendo
lesados pelo não cumprimento da nossa lei. E o Procon entrou prontamente com uma
ação civil pública, que merece aqui o nosso reconhecimento e aplauso.”, disse.
Zé Inácio cobrou do Mistério Público, para que tome providências a fim de garantir que
os seis bancos que atuam no Estado cumpram a lei. “Há duas semanas, protocolei uma
indicação que foi aprovada pela Mesa Diretora desta Casa, e já foi encaminhada ao
Procurador-Geral de Justiça, para que o Ministério Público também tome a mesma
providência no sentido de fazer com que os bancos possam garantir o cumprimento da
lei. Uma lei que depois de aprovada e sancionada não é apenas do Deputado Zé Inácio,
é uma lei da Assembleia Legislativa, dos 42 Deputados que aqui representam o povo do
Maranhão, e que precisa ser cumprida.”, disse.
O parlamentar agradeceu o apoio e empenho dos sindicatos dos bancários, dos vigilantes
e do PROCON na tentativa de fazer cumprir a lei e a acertada decisão do Juiz Douglas de
Melo Martins.
“O Juiz Douglas de Melo Martins, com a coerência de sempre e com a determinação de
sempre, faz justiça no nosso Estado, e faz garantir o cumprimento de uma lei que é
importante para garantir a segurança dos consumidores maranhenses nas agências
bancárias, garantir a segurança dos funcionários dos bancos que estão nos
estabelecimentos bancários. É uma lei também que possa vir garantir postos de trabalho
à categoria vigilante, que são de mais de dez mil no Estado do Maranhão.”, disse.
E finalizou, “Os bancos lucram bilhões. Nesse primeiro trimestre de 2019, o Banco
Santander, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco lucraram quase vinte bilhões de reais.
Portanto, eles têm capacidade econômica de assumir o risco da sua atividade. E por isso
têm que garantir o cumprimento de uma lei que é importante para o Estado do
Maranhão.”
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Dra Cleide Coutinho vê ato de grandeza política no encontro de Flávio Dino com José
Sarney; veja o vídeo
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Zé Inácio volta a pedir cumprimento de lei que determina vigilância armada 24 horas em
bancos no Maranhão

Deputado Zé Inácio é autor da lei que obriga bancos a manterem vigilância armada 24 horas

O deputado Zé Inácio subiu a tribuna da assembleia nesta segunda-feira (1º) para
comentar a decisão proferida pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Dr.
Douglas de Melo Martins, no último dia 27, que determina a obrigatoriedade por parte
dos Bancos públicos e privados do cumprimento, nos próximos trinta dias, da Lei
10.605/2017, de autoria do parlamentar.
A referida lei dispõe, entre outros, sobre a contratação de vigilância armada para atuar
24 horas por dia nas agências bancárias públicas e privadas, inclusive em finais de
semana e feriados.
“Nesses últimos meses, aqui na capital, nós tivemos vários assaltos a agências bancária.
Já foram dez agências assaltadas somente aqui na capital neste ano de 2019. E nós, há
quinze dias, logo após o assalto à agência do Banco do Brasil aqui da Holandeses,
subimos a essa tribuna e pedimos providências por parte dos órgãos de defesa do
consumidor. Porque, assim que a lei foi sancionada, depois de alguns meses, quando
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observamos que os bancos não estavam dando cumprimento à mesma, em companhia
do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Maranhão, do Sindicato dos Bancários do
Estado do Maranhão, através das suas diretorias, nós visitamos o Ministério Público do
Consumidor e o PROCON. E, naquele momento, nós encaminhamos uma representação
ao Ministério Público e ao PROCON, pedindo que o órgão de proteção ao consumidor
tomasse as devidas providências para garantir o direito dos consumidores que estavam
sendo lesados pelo não cumprimento da nossa lei. E o Procon entrou prontamente com
uma ação civil pública, que merece aqui o nosso reconhecimento e aplauso”, disse.
Zé Inácio cobrou do Mistério Público, para que tome providências a fim de garantir que
os seis bancos que atuam no Estado cumpram a lei. “Há duas semanas, protocolei uma
indicação que foi aprovada pela Mesa Diretora desta Casa, e já foi encaminhada ao
procurador-Geral de Justiça, para que o Ministério Público também tome a mesma
providência no sentido de fazer com que os bancos possam garantir o cumprimento da
lei. Uma lei que depois de aprovada e sancionada não é apenas do Deputado Zé Inácio,
é uma lei da Assembleia Legislativa, dos 42 Deputados que aqui representam o povo do
Maranhão, e que precisa ser cumprida.”, disse.
O parlamentar agradeceu o apoio e empenho dos sindicatos dos bancários, dos vigilantes
e do PROCON na tentativa de fazer cumprir a lei e a acertada decisão do juiz Douglas de
Melo Martins.
“O juiz Douglas de Melo Martins, com a coerência de sempre e com a determinação de
sempre, faz justiça no nosso Estado, e faz garantir o cumprimento de uma lei que é
importante para garantir a segurança dos consumidores maranhenses nas agências
bancárias, garantir a segurança dos funcionários dos bancos que estão nos
estabelecimentos bancários. É uma lei também que pode garantir mais postos de
trabalho à categoria vigilante, que no estado do Maranhão é formada por mais de 10 mil
profissionais”, considerou.
E finalizou: “os bancos lucram bilhões. Nesse primeiro trimestre de 2019, o Banco
Santander, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco lucraram quase vinte bilhões de reais.
Portanto, eles têm capacidade econômica de assumir o risco da sua atividade. E por isso
têm que garantir o cumprimento de uma lei que é importante para o Estado do
Maranhão.”
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Wellington diz que Flávio Dino nunca soube o que é coerência ao comentar reunião do
comunista com Sarney

Wellington foi o único parlamentar a se manifestar contra o que chama de incoerência do comunista

Entre 42 deputados estaduais, Wellington do Curso foi o único que falou sobre a
incoerência do governador Flávio Dino, que criticou Sarney durante toda a vida e, agora,
foi atrás do referido para “pedir conselhos”. Subitamente, o que até semana passada era
visto como “o atraso do Maranhão”, agora passou a ser chamado de “grande líder
político” tanto pelo governador quanto por seus aliados.
Ao se pronunciar, o deputado Wellington questionou o que mudou e motivou essa
alteração bruta e repentina, mas nenhum aliado de Flávio Dino soube responder.
“Até semana passada, Flávio Dino demonizava Sarney! Dizia ser o atraso do Maranhão,
a tal da ‘oligarquia’, que fazia parte da ditadura e era prejudicial à democracia. Flávio
Dino se elegeu duas vezes falando mal da família Sarney e culpando-a por tudo de ruim
que acontecia no Maranhão. Agora, por interesses próprios, vai atrás de Sarney para
pedir conselhos. Tenho certeza de que o governador não foi até lá para falar sobre a
geração de empregos, melhoria na qualidade de vida dos mais pobres do Maranhão e,
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muito menos, das pessoas que sofrem para fazer tratamento de hemodiálise, câncer e
padecem em corredores de hospitais. Essa é a cara de pau de quem nunca soube o que
é coerência. Como deputado estadual, nunca defendi Sarney. Não dou Dinistra e nem
Sarneyzista. Ao contrário do governador, seguirei firme defendendo o povo do meu
Maranhão”, disse o deputado Wellington.
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Bancos descumprem Lei que obriga contratação de Vigilância armada para garantir
Segurança das Agências

Uma Lei de autoria do deputado Zé Inácio (PT), que obriga bancos públicos e privados a
contratarem vigilância armada para atuar 24 horas por dia na segurança das agências
ganhou reforço substancial da Justiça. Na sessão desta segunda-feira (1), o parlamentar
petista subiu a tribuna da Assembleia Legislativa para comentar a decisão proferida pelo
juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Dr. Douglas de Melo Martins, no último
dia 27, determinando a obrigatoriedade do cumprimento, nos próximos trinta dias, da
Lei 10.605/2017.
“Nesses últimos meses, foram registrados vários assaltos a agências bancárias da capital.
Já são dez agências foram assaltadas somente na capital em 2019. E nós, há quinze dias,
logo após o assalto à agência do Banco do Brasil da Avenida dos Holandeses, subimos a
esta tribuna e pedimos providências dos órgãos de defesa do consumidor. Assim que a
lei foi sancionada, depois de alguns meses, quando observamos que os bancos não
estavam dando cumprimento à mesma, em associação com o Sindicato dos Vigilantes do
Estado do Maranhão e Sindicato dos Bancários do Estado do Maranhão, por meio de
suas diretorias, visitamos o Ministério Público do Consumidor e o Procon. E, naquele
momento, encaminhamos uma representação ao Ministério Público e ao Procon,
pedindo que o órgão de proteção ao consumidor tomasse as devidas providências para
garantir o direito dos consumidores lesados pelo não cumprimento da lei. E o Procon
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entrou prontamente com uma ação civil pública, que merece o nosso reconhecimento e
aplauso.”, disse.
Zé Inácio cobrou do Ministério Público providências a fim de garantir que os seis bancos
que atuam no Estado cumpram a lei. “Há duas semanas, protocolei uma indicação
aprovada pela Mesa Diretora desta Casa, e já foi encaminhada ao procurador geral de
Justiça, para que o Ministério Público também tome a mesma providência, no sentido
de fazer com que os bancos possam garantir o cumprimento da lei. Uma lei que, depois
de aprovada e sancionada, não é apenas do deputado Zé Inácio, é uma lei da Assembleia
Legislativa, dos 42 deputados que aqui representam o povo do Maranhão, e que precisa
ser cumprida.”, disse.
“O juiz Douglas de Melo Martins, com a coerência de sempre e com a determinação de
sempre, faz justiça no nosso Estado, e faz garantir o cumprimento de uma lei que é
importante para garantir a segurança dos consumidores maranhenses nas agências
bancárias e garantir a segurança dos funcionários dos bancos que estão nos
estabelecimentos bancários. É uma lei que garantirá também postos de trabalho à
categoria dos vigilantes, que somam mais de dez mil no Maranhão.”, disse.
E finalizou: “Os bancos lucram bilhões. Neste primeiro trimestre de 2019, os bancos
Santander, Itaú, Brasil e Bradesco lucraram quase vinte bilhões de reais. Portanto, eles
têm capacidade econômica de assumir o risco da sua atividade. E por isso têm de garantir
o cumprimento de uma lei que é importante para o Maranhão”.
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Othelino Neto recebe a visita dos Deputados Federais Alessandro Molon e Bira do
Pindaré

Na tarde desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu a visita dos deputados federais Alessandro
Molon (PSB), líder da oposição na Câmara dos Deputados, e Bira do Pindaré, vice-líder
do PSB.
O encontro foi acompanhado pelos deputados estaduais Vinícius Louro (PL) e Paulo Neto
(DEM), bem como por Silvio Bembem, professor da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), e Anthony Dantas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de
Celulose e Papel do Sul do Maranhão (Sindcelma).
Alessandro Molon e Bira do Pindaré vieram a São Luís para participar, como palestrantes,
da 12ª edição do evento “Diálogos Insurgentes: Educação, Previdência e os Caminhos
para o Brasil”, que acontece na noite de hoje, no Teatro Alcione Nazaré, no Centro de
Criatividade Odylo Costa, filho (Praia Grande).
A conversa entre Othelino Neto e os dois deputados federais girou, principalmente, em
torno da Reforma da Previdência. “É uma honra receber a visita do deputado Alessandro
Molon, acompanhado do estimado deputado Bira do Pindaré. Ambos desenvolvem um
importante trabalho na Câmara do Deputados, fazendo oposição ao Governo Federal e
defendendo bandeiras importantes para o Brasil, o Nordeste e o Maranhão”, disse.
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O presidente disse ainda que a Reforma da Previdência é necessária, mas não nos moldes
propostos. “De acordo com o que está sendo apresentado, a Previdência Social será
destruída e não reformada. Nesse sentido, as bancadas do PSB, PCdoB, PT, PDT e demais
partidos de oposição, estão juntas para tentar impedir seu desmonte, com graves
prejuízos à população”.
Alessandro Molon enfatizou ser necessário ajustar regras às novas características da
população brasileira. No entanto, conforme ele, a proposta de Reforma da Previdência
é cruel para com quem trabalha mais e ganha menos.
“Ela sacrificará, sobretudo, os trabalhadores mais sofridos e as classes médias brasileiras.
Por isso, não apoiamos esta proposta, embora estejamos abertos a discutir alguma saída
para a Previdência Social brasileira”, enfatizou o deputado, que recebeu das mãos de
Othelino Neto, um exemplar do livro “Natural do Maranhão”, obra de documentação
fotográfica do Maranhão realizada por Christian Knepper, fotógrafo alemão radicado no
Brasil, além de uma caneta.

Bira do Pindaré lembrou que, enquanto líder da oposição, Alexandro Molon tem sido
figura central em toda a articulação no Congresso Nacional, sobretudo em temas como
a Reforma da Previdência, em fase conclusiva na Comissão Especial.
“Infelizmente, o projeto que está na Câmara Federal é extremamente prejudicial ao povo
trabalhador, sobretudo para os mais pobres. É preciso que haja ajustamentos, para que
se construa uma maioria no Congresso Nacional e a Reforma da Previdência possa ser
aprovada de alguma maneira. Mas do jeito que está, com as perversidades verificadas,
é impossível. Estamos felizes pelo trabalho de Alessandro Molon e de toda a bancada do
PSB, da oposição, nessa resistência democrática, construindo um caminho alternativo
para o Brasil”, disse.
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Tempo de contribuição
Entre os pontos polêmicos da Reforma da Previdência, Bira do Pindaré destacou o tempo
de contribuição. “Querem aumentar de 15 para 20, mas nós entendemos que é preciso
manter nos 15, que é a contribuição mínima para o trabalhador se aposentar. É preciso,
também, manter a fórmula de cálculo, pois querem modificá-la para reduzir o valor de
benefício. Nós discordamos dessa diminuição da renda do trabalhador”, exemplificou.
Bira citou ainda que é preciso uma transição mais adequada tanto no regime geral
quanto no próprio. “Eles querem um pedágio de 100%, e isto significa que a pessoa que
está com cinco anos para se aposentar terá de trabalhar mais cinco. Esses ajustes
precisam ser feitos para que possamos preservar o mínimo de dignidade ao povo e
preservar o direito de se aposentar, pois a proposta ora apresentada é a proposta para
o povo não se aposentar e isso não é correto”.
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Alessandro Molon e Bira do Pindaré fazem visita de cortesia a Othelino

O encontro foi acompanhado pelos deputados estaduais Vinícius Louro (PL) e Paulo Neto (DEM)

Na tarde de segunda-feira (1°), o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu a visita dos deputados federais Alessandro
Molon (PSB), líder da oposição na Câmara dos Deputados, e Bira do Pindaré, vice-líder
do PSB.
O encontro foi acompanhado pelos deputados estaduais Vinícius Louro (PL) e Paulo Neto
(DEM), bem como por Silvio Bembem, professor da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), e Anthony Dantas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de
Celulose e Papel do Sul do Maranhão (Sindcelma).
Alessandro Molon e Bira do Pindaré vieram a São Luís para participar, como palestrantes,
da 12ª edição do evento “Diálogos Insurgentes: Educação, Previdência e os Caminhos
para o Brasil”, que acontece na noite de hoje, no Teatro Alcione Nazaré, no Centro de
Criatividade Odylo Costa, filho (Praia Grande).
A conversa entre Othelino Neto e os dois deputados federais girou, principalmente, em
torno da Reforma da Previdência. “É uma honra receber a visita do deputado Alessandro
Molon, acompanhado do estimado deputado Bira do Pindaré. Ambos desenvolvem um
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importante trabalho na Câmara do Deputados, fazendo oposição ao Governo Federal e
defendendo bandeiras importantes para o Brasil, o Nordeste e o Maranhão”, disse.
Alessandro Molon enfatizou ser necessário ajustar regras às novas características da
população brasileira. No entanto, conforme ele, a proposta de Reforma da Previdência
é cruel para com quem trabalha mais e ganha menos. “Ela sacrificará, sobretudo, os
trabalhadores mais sofridos e as classes médias brasileiras. Por isso, não apoiamos esta
proposta, embora estejamos abertos a discutir alguma saída para a Previdência Social
brasileira”, enfatizou o deputado, que recebeu das mãos de Othelino Neto, um exemplar
do livro “Natural do Maranhão”, obra de documentação fotográfica do Maranhão
realizada por Christian Knepper, fotógrafo alemão radicado no Brasil, além de uma
caneta.
Bira do Pindaré lembrou que, enquanto líder da oposição, Alexandro Molon tem sido
figura central em toda a articulação no Congresso Nacional, sobretudo em temas como
a Reforma da Previdência, em fase conclusiva na Comissão Especial. “Infelizmente, o
projeto que está na Câmara Federal é extremamente prejudicial ao povo trabalhador,
sobretudo para os mais pobres. É preciso que haja ajustamentos, para que se construa
uma maioria no Congresso Nacional e a Reforma da Previdência possa ser aprovada de
alguma maneira. Mas do jeito que está, com as perversidades verificadas, é impossível.
Estamos felizes pelo trabalho de Alessandro Molon e de toda a bancada do PSB, da
oposição, nessa resistência democrática, construindo um caminho alternativo para o
Brasil”, disse.
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Duarte Júnior sugere concessão de medalha para Jefferson Portela e AL aprova

Parlamentar que homenagear colega partido que vive pressão no cargo após denúncias

O deputado estadual Duarte Júnior (PCdoB), bom camarada que é, apresentou na Casa
um Projeto de Resolução Legislativa (nº058) que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao secretário de Segurança Pública do Maranhão,
Jefferson Portela. A sugestão já fora acatada na CCJ e aprovada hoje em plenário.
Portela vive dias tenebrosos com a possibilidade de ter denúncias reveladas
nacionalmente, já que os delegados Ney Anderson e Tiago Bardal foram convocados pela
Câmara dos Deputados.
Duarte Júnior usou a tribuna na manhã de hoje (2). Outros aliados do governo como os
deputados Marco Aurélio (PCdoB) e Rafael Leitoa (PDT) parabenizaram o colega pela
iniciativa. “Ele [Portela] merece pelos bons serviços prestados”, frisou Marco Aurélio.
O titular da SSP anda prestigiado também com o governador Flávio Dino, colega de
partido. Nas mudanças anunciadas ontem na estrutura do governo, não consta qualquer
mudança na pasta da segurança.
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Ainda não há garantia de pagamento de precatórios, afirma César Pires

A decisão monocrática e em caráter liminar do ministro Marco Aurélio de Mello, em
análise de mandado de segurança impetrado pelo governo do Maranhão no Supremo
Tribunal Federal (STF), só confirma a inexistência de linha de crédito para o pagamento
de precatórios. “Foi o que alertamos durante a votação do projeto que autoriza o
governo estadual a contratar empréstimo de R$ 623 milhões com essa finalidade”,
afirmou o deputado César Pires.
Em seu despacho, o ministro Marco Aurélio deferiu parcialmente o recurso do governo
do Maranhão e determinou à União que providencie a abertura de linha de crédito
especial, ao mesmo tempo em que aguarda o parecer da Procuradoria Geral da
República.
“Essa decisão só confirma o que afirmamos na votação do projeto do Executivo: ainda
não existe possibilidade de empréstimo para pagar precatórios. Depende de um
processo judicial que ainda está no início e não há previsão de quando será concluído,
nem se seu desfecho será favorável ao Estado”, enfatizou César Pires.
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Lembrando que a Advocacia Geral da União já manifestou em processos judiciais
semelhantes que a Emenda Constitucional 99, que autoriza empréstimo para pagar
precatórios, ainda não está regulamentada, César Pires ressaltou ser prematuro garantir
aos credores quando eles irão receber os valores devidos pelo Estado.
“Sou favorável às pessoas que aguardam ansiosas pelo pagamento dos precatórios, mas
não podemos iludi-las de que o governo estadual vai quitar em breve uma dívida que se
arrasta há anos. O fato é que, conforme reconhece o próprio ministro do Supremo em
sua decisão, a linha de crédito não existe”, finalizou César Pires.
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Othelino recebe a visita dos deputados federais Alessandro Molon e Bira do Pindaré

A conversa entre Othelino Neto e os dois deputados federais girou, principalmente, em torno da
Reforma da Previdência

Na tarde desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu a visita dos deputados federais Alessandro
Molon (PSB), líder da oposição na Câmara dos Deputados, e Bira do Pindaré, vice-líder
do PSB.
O encontro foi acompanhado pelos deputados estaduais Vinícius Louro (PL) e Paulo Neto
(DEM), bem como por Silvio Bembem, professor da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), e Anthony Dantas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de
Celulose e Papel do Sul do Maranhão (Sindcelma).
A conversa entre Othelino Neto e os dois deputados federais girou, principalmente, em
torno da Reforma da Previdência. “É uma honra receber a visita do deputado Alessandro
Molon, acompanhado do estimado deputado Bira do Pindaré. Ambos desenvolvem um
importante trabalho na Câmara do Deputados, fazendo oposição ao Governo Federal e
defendendo bandeiras importantes para o Brasil, o Nordeste e o Maranhão”, disse.
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Alessandro Molon e Bira do Pindaré vieram a São Luís para participar, como palestrantes,
da 12ª edição do evento “Diálogos Insurgentes: Educação, Previdência e os Caminhos
para o Brasil”, que acontece na noite de hoje, no Teatro Alcione Nazaré, no Centro de
Criatividade Odylo Costa, filho (Praia Grande).
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Duarte Jr. visita crianças em tratamento no Hospital Aldenora Bello

As visitas têm um forte poder de proporcionar alívio aos jovens, que passam por um tratamento nem sempre fácil

O deputado estadual Duarte Jr. (PCdoB) realizou uma visita às crianças em tratamento
no Hospital do Câncer Aldenora Bello e Casa de Apoio Criança Feliz, na manhã de sábado
(29), 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 Bello, Jovelina Clara, informou que ações
sociais como a desenvolvida por Duarte Jr. são muito importantes para a instituição, que
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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 uma cesta
básica para casa e, às vezes, a gente não tem nenhuma para dar para 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”.
O deputado Duarte Jr. convidou 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 compartilharem tanto sentimento e amor”, finalizou o deputado.
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