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Othelino Neto e Ricardo Rios 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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Cleide Coutinho parabeniza Caxias pelos seus 196 anos

A nossa terra querida, nossa “Princesa do Sertão”, está em festa por mais um aniversário
de sua emancipação política. A todos os caxienses, eu manifesto meu carinho e respeito.
Povo batalhador, cativante e acolhedor, que abraçou a mim e minha família. Sigo
representando cada cidadão desta cidade, com orgulho e responsabilidade, para que
alcancemos dias melhores para todos.
Parabéns, Caxias!
Cleide Coutinho (PDT)
Deputada Estadual
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Deputados estaduais e vereadores de São Luís voltarão segunda-feira aos debates e
apresentação de propostas em plenário no último semestre legislativo antes do ano
eleitoral de 2020

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NETO EVANGELISTA E DUARTE JR. são dois dos pré-candidatos a prefeito de São Luís

Embora tenham encerrado o recesso parlamentar, oficialmente, nesta quinta-feira, 1º,
deputados estaduais e senadores só retomam segunda-feira, 5, as atividades na
Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal.
Será o último semestre legislativo antes do início do ano eleitoral de 2020.
Tanto na Assembleia quanto na Câmara Municipal há interessados na disputa pelas
prefeituras, sobretudo em São Luís.
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NA CÂMARA MUNICIPAL, O PRESIDENTE OSMAR FILHO LIDERA a lista de pré-candidatos a prefeito de São Luís

Aparecem como pré-candidatos a prefeito os deputados estaduais Neto Evangelista
(DEM), Duarte Júnior (PCdoB), Adriano Sarney (PV) e Wellington do Curso (PSDB).
Na Câmara Municipal, são cotados para a disputa em São Luís os vereadores Osmar Filho
(PDT), Astro de Ogum (PL) e Honorato Fernandes (PT).
E todos devem intensificar os debates sobre o tema a partir de agora…
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São Luís tem 12 nomes em discussão, de fato, pela prefeitura…
Alguns tem amplas chances de se eleger; outros aparecem como fiéis da balança ou em
busca de viabilização; e o quarto grupo inclui meros coadjuvantes num processo que
pode eliminar metade antes mesmo da campanha.

A lista de candidatos a prefeito de São Luís já tem pelo menos 15 interessados. Mas
apenas 12 podem ser, de fato, incluídos no debate do processo.
Estes candidatos podem ser agrupados em pelo menos quatro tipos: com amplas
chances, em busca de viabilização, fiéis da balança e meros figurantes.
No grupo dos que têm amplas chances estão o deputado federal Eduardo Braide (PMN)
e os estaduais Duarte Júnior (PCdoB) e Neto Evangelista (DEM).
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) e o vereador Astro de Ogum (PL)
podem ser incluídos no grupo dos “fiei da balança”, com poder de decidir os rumos do
pleito.
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O presidente da Câmara Municipal Osmar Filho (PDT), o ex-prefeito Tadeu Palácio (sem
partido), o juiz federal Roberto Veloso (sem partido) e o deputado federal Bira do
Pindaré (PSB) figuram na lista dos que ainda estão em busca de viabilização.
Já a lista dos meros figurantes inclui o deputado estadual Adriano Sarney (PV), o exdeputado federal Victor Mendes (MDB) e o secretário de Cidades Rubens Pereira Júnior
(PCdoB).
Os demais nomes já especulados nem devem ser levados em conta.
Simples assim…
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Prefeito Fábio Gentil convida deputada Cleide Coutinho e vereadores de oposição a
participar de inaugurações no aniversário de adesão de Caxias à independência do Brasil

Prefeito Fábio Gentil fez um convite público aos oposicionistas ao ser entrevistado em programa de TV

Ao ser entrevistado em um programa de TV local, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil (PRB),
fez um convite que garantiu jamais ter recebido nas duas décadas em que foi vereador
do município. Demonstrando humildade e estar acima de qualquer rivalidade política
neste momento histórico para a cidade, o gestor convidou a deputada estadual Cleide
Coutinho e vereadores de oposição a participar das cerca de 100 inaugurações de obras
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e serviços que marcam o aniversário de 196 anos da adesão de Caxias à independência
de Caxias.
Fábio Gentil fez questão de citar os nomes dos políticos cuja presença fazia questão de
ter nos eventos. “Vereadora Thais Coutinho, vereador Edilson Martins, vereador Tevi e
deputada Cleide Coutinho, venham conhecer os mais de 20 carros que vamos entregar
à população de Caxias, todos novos. Venham acompanhar a entrega da escola, do
hospital, da quadra coberta”, convidou o prefeito.
Ele afirmou que é importante que os oposicionistas conheçam toda a infraestrutura que
será entregue à população caxiense. “Se vocês encontrarem defeito e quiserem apontálos, podem me chamar que eu terei humildade para ouvi-los”, garantiu.
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Othelino Neto presente em Pinheiro

Nesta quarta-feira (31), o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado
Othelino Neto (PCdoB) participou do 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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Planalto quer tomar Capitais em 2020, e São Luís pode ter candidato bolsonarista com
aval do Planalto

Alan Garcez, Ribamar Pinheiro, Roberto Veloso, Wellington do Curso, Roberto Rocha e Edilázio Jr.: um deles
pode disputar a Prefeitura de São Luís em 2020 com a bandeira do bolsonarismo como parte de uma
estratégia concebida pelo Palácio do Planalto

Há duas semanas, a consagrada colunista Dora Kramer, de Veja, fez uma revelação: “O
aviso aos navegantes do barco de Jair Bolsonaro foi dado: reúnam suas tropas,
recarreguem as baterias e disputem as eleições municipais de 2020 com a gana de um
exército disposto a ocupar o máximo de território no cenário nacional”. A colunista
acrescentou: “A ideia é repetir, ao menos nas capitais e nas grandes cidades, o embate
de 2018 entre os chamados conservadores e os ditos progressistas”. E fechou a equação:
“(O presidente) já compartilhou com mais de um interlocutor a intenção de formar uma
legião de candidatos país afora, independentemente de filiação partidária. O critério é o
mesmo aplicado a tudo o mais que diz respeito ao presidente: afinidade de ideias,
propósitos e procedimentos. Além de, obviamente, compromisso com a reeleição para
a Presidência”. Os estrategistas do Palácio do Planalto apostam alto que até meados do
ano que vem as medidas econômicas comecem a dar resultados, transformando o atual
cenário de instabilidade na política e incertezas na economia num ambiente que permita
a candidatos bolsonaristas entrar, com alguma chance, na disputa por prefeituras.
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Por mais que sejam remotas as possibilidades de candidatos bolsonaristas, oficiais ou
oficiosos, virem a ocupar espaços expressivos em São Luís e em cidades como Imperatriz
e Caxias, por exemplo, a revelação do plano do Palácio do Planalto para as eleições
municipais do ano que vem é um bom motivo para que as forças que comandam o estado
se coloquem em estado de alerta, façam a leitura correta dos sinais e se preparem para
o que vier por aí na guerra eleitoral que se aproxima.
Em São Luís, até o momento, os nomes de extrema-direita que já manifestaram interesse
em entrar na disputa, como o médico Allan Garcez e o coronel aposentado Ribamar
Pinheiro, ambos do PSL, não são levados a sério por líderes partidários, por serem, de
fato, política e eleitoralmente inexpressivos. Mas há também bolsonaristas por
afinidade, mas menos conservadores, como o senador Roberto Rocha (PSDB), por
exemplo, que pode convencer o deputado Wellington do Curso (PSDB), que aparece bem
posicionado nas pesquisas, a assumir a bandeira do conservadora na corrida ao Palácio
de la Ravardière. Ou ele próprio, que foi eleito vice-prefeito em 2012, na chapa do
prefeito Edivaldo Holanda Jr., pode se lançar candidato a prefeito com as bênçãos do
presidente, de quem já se declarou amigo e com quem tem fortes afinidades políticas,
sendo hoje um dos seus aliados mais ativos no Senado.
E nos movimentos da ciranda da política, outros nomes podem entrar na corrida
sucessória em São Luís abraçando o discurso conservador e exibindo afinidades com o
presidente Jair Bolsonaro, caso seu Governo exiba algum resultado animador nos
próximos meses. É o caso do juiz federal Roberto Veloso, que embalado pelos estímulos
do ministro Sérgio Moro, de quem já se disse candidato, pode entrar em cena, empunhar
a bandeira da extrema-direita e tentar suceder ao prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT).
Não será surpresa também se o deputado federal Edilázio Jr. (PSD) viera a ser o nome do
Palácio do Planalto.
O fato é que, de acordo com a revelação da colunista Dora Kramer, o presidente Jair
Bolsonaro e sua turma estão dispostos a jogar pesado em 2020. E nesse contexto não
será surpresa se dedicarem atenção especial a São Luís.
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