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Dra. Cleide Coutinho apresenta proposta de bonificação aos estudantes maranhenses 

 
 
Junto com o deputado estadual Roberto Costa (MDB), a deputada Drª Cleide Coutinho 
(PDT) apresentou nesta terça-feira, 03/07, ao reitor da Uema, professor doutor Gustavo 
Pereira da Costa, a proposta de bonificação de 20% aos estudantes maranhenses que 
comprovem ter estudado o nono ano do ensino fundamental e o ensino médio em 
escolas maranhenses quando prestarem concurso ao vestibular da Uema. 
 
A proposta também exige que o estudante tenha residência fixa no Maranhão, para 
assegurar que após sua formatura possam servir ao povo de nosso estado. 
 
O reitor da Uema recebeu a iniciativa dos dois deputados com muita simpatia, pois 
reconhece que ela corrige uma distorção na busca por uma vaga em nossa universidade 
estadual. 
 
Dra. Cleide disse após o encontro que “o Dr Gustavo foi receptivo à nossa proposta, 
minha e do deputado Roberto Costa, pois ela dará maiores possibilidades de ingresso na 
Uema aos estudantes maranhenses. Estou muito contente pois sei que esta luta será 
vitoriosa. O reitor vai apresentá-la ao conselho universitário que decidirá por sua 
implantação.” 
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Dra. Cleide Coutinho vê ato de grandeza política em encontro de Flávio Dino e Sarney 

 
Foto: Reprodução 

 

 
 
Em pronunciamento na tribuna da assembleia legislativa, nesta segunda-feira, 01/07, a 
deputada estadual Dra. Cleide Coutinho manifestou seu apoio e aplausos ao Governador 

https://www.youtube.com/watch?v=60wGh4gGnC0
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Flávio Dino pela iniciativa de dialogar com o ex-presidente José Sarney acerca dos 
problemas do Maranhão e do Brasil. 
 
Drª Cleide disse que o gesto dos dois líderes foi um ato de grandeza política. 
 
A deputada Estadual deu como exemplo, sua iniciativa de encontrar a ex-governadora 
Roseana Sarney, nos difíceis momentos da enfermidade do ex-presidente Humberto 
Coutinho. “Naquela oportunidade Roseana se solidarizou comigo que vivia grande 
sofrimento, foi um gesto de solidariedade e grandeza humana, colocando de lado as 
diferenças políticas. 
 
Cleide Coutinho, realçou também a solidariedade dos ex-senadores João Alberto e Edson 
Lobão e do próprio presidente Sarney. 
 
“A atividade política exige tolerância e respeito, mesmo entre adversários eleitorais. 
Temos que olhar pra frente pra construir o país e o estado que nosso povo deseja. Por 
isto parabenizo o meu amigo governador Flávio Dino pela iniciativa de abrir este diálogo 
com o ex-presidente “. 
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Válida em São Luís Lei que garante acesso livre de personal trainers em academias 

 
 
Garantir que os profissionais de Educação Física tenham o direito de acompanhar o 
treino dos alunos nas academias, sem a necessidade de pagamento de taxas aos 
estabelecimentos comerciais. Esta foi a ideia central da lei municipal nº 6.462, 
promulgada pela Câmara dos Vereadores, onde o projeto de autoria do vereador Paulo 
Victor (PTC) foi amplamente discutido. 
 
“A atividade profissional dos personal trainers requer muito mais do que a elaboração 
de um treino. Para que o trabalho seja efetivo, é até uma questão de responsabilidade 
que esses profissionais acompanhem os alunos durante os treinos. Em diálogo com a 
categoria, vimos que a exigência de uma taxa do personal acabava prejudicando tanto 
esses profissionais quanto os consumidores, que já pagam uma mensalidade para ter o 
direito de treinar na academia”, ressaltou Paulo Victor. 
 
Assim que foi promulgada, a lei passou a vigorar na capital maranhense. Embora tenha 
sido bastante difundido, em especial, entre os profissionais do meio, nesta segunda-
feira, o tema voltou a ser discutido, dessa vez, no âmbito estadual. Ocorre que um 
projeto de lei com texto semelhante ao da lei municipal foi apresentado pelo deputado 
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Felipe dos Pneus na Assembleia Legislativa do Maranhão, onde obteve aprovação para 
posterior sanção do governo estadual. De acordo com a assessoria de comunicação do 
parlamentar, o referido projeto recebeu um veto no último dia 24 de junho e, portanto, 
não entrou em vigor no restante do Maranhão. 
 
“É importante salientar que a lei municipal foi promulgada antes mesmo da Assembleia 
Legislativa discutir a questão, que é muito importante e deve mesmo ser debatida. Na 
esfera federal, o Congresso Nacional também deverá apreciar o tema”, destacou o 
vereador Paulo Victor. 
 
Para o presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado do 
Maranhão (SINPROEFMA), Rodrigo Goulart, a lei válida em São Luís beneficia tanto a 
população quanto os profissionais da categoria. Goulart afirma, ainda, que as academias 
podem até ganhar mais clientes, já que há maior interesse do público na praticidade do 
acompanhamento de um personal trainer. 
 
“A lei é a concretização de uma luta que já durava mais de quatro anos. Nós obtivemos 
êxito, por meio do pleito do vereador Paulo Victor e, agora, torcemos para que todos os 
profissionais do estado tenham esse mesmo direito respeitado”, afirmou Rodrigo 
Goulart. 
 
O que diz a lei municipal 
 
A partir da publicação da lei, as academias não poderão cobrar taxas extras dos 
profissionais, que poderão orientar e coordenar as atividades de seus clientes. 
As academias passam a ser obrigadas a afixar, em locais visíveis, informativos 
comunicando que os usuários poderão ser acompanhados por um profissional de 
Educação Física particular, ou de sua livre escolha, sem custo adicional. 
Os estabelecimentos que não cumprirem estarão sujeitos ao pagamento de multa no 
valor R$ 2 mil por infração. 
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Adriano diz que o avô José Sarney foi indecente ao conversar com Flávio Dino 

 
O deputado Adriano Sarney e o avô José Sarney 

 
O deputado estadual Adriano usou a tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão desta 
terça-feira, 02, para falar sobre a reunião do seu avô, o oligarca José Sarney, com o 
governador Flávio Dino, ocorrida na semana passada, em Brasília. Ele afirmou que 
houver acordo político e classificou o encontro como indecente. 
 
“Uma indecência que foi feita de uma visita de Flávio Dino, porque para mim foi uma 
indecência, não foi nada de democrata, democrata seria Flávio Dino ir ao José Sarney no 
começo do seu primeiro mandato, quando José Sarney tinha força com Michel Temer, 
quando José Sarney tinha força com a Dilma, com o Lula, quando José Sarney poderia 
fazer alguma coisa, de fato, pelo Maranhão”, avaliou. 
 
Adriano aproveitou o discurso para confirmar que continua na oposição ao governo 
Flávio Dino e ratificar que o avô não tem força alguma com o presidente Jair Bolsonaro. 
“Sou contra, fui contra comuniquei que serei e serei sempre contra uma conversa entre 
José Sarney e Flávio Dino para negociarem questões políticas”, disparou. 
 
Pela agressividade com que tratou o encontro e pelas críticas que fez ao próprio avô, 
Adriano deixa bem claro os motivos que o levaram a abandonar o sobrenome Sarney. O 
discurso abre uma crise interna dentro da oligarquia e coloca avô e pai – o ex-ministro 
Sarney Filho, que também participou do encontro com Dino – em lados opostos. 
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Adriano afirma que seu mandato não é sujeito a acordos 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição na Assembleia Legislativa, 
se manifestou hoje, terça-feira (02), sobre o encontro entre o governador Flávio Dino e 
o ex-presidente José Sarney, na última quarta-feira (26), em Brasília. 
 
Adriano confirmou que que houve um acordo entre Flávio Dino e José Sarney. O 
parlamentar ainda criticou o histórico recente do comunista que “demoniza” adversários 
e depois pede apoio. “Ele fez isso com o João Castelo, com o Aécio Neves, com o Jackson 
e com vários outros. A história política de Flávio Dino é direcionada pelo oportunismo 
político”. 
 
Apesar de expor o acordo, ele reiterou que seu mandato pertence ao povo que o elegeu 
para fazer oposição ao governo atual. Além disso, não há a mínima possibilidade de que 
um acordo formulado na semana passada mude sua postura no parlamento. Adriano irá 
permanecer na oposição ao comunista. 
 
“Esse acordo certamente não me envolverá jamais. Porque neste mandato o titular sou 
eu, e eu vou até o final independente de acordos políticos”, disse o deputado. 
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Adriano afirmou que não cabe a ele expor os detalhes do acordo. “Não sou eu quem 
devo apresentar as particularidades do que foi conversado entre José Sarney e Flávio 
Dino. Mas houve sim acordo e o povo do Maranhão vai presenciar esses detalhes 
futuramente”, reiterou. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XYxMELRfhlk
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Deputado Leonardo Sá realiza ações de bem-estar e qualidade de vida aos moradores na 
zona rural em Pinheiro 

 
 
Na sessão plenária desta terça (02), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PL) utilizou a 
tribuna para destacar as ações de bem-estar e qualidade de vida, promovidas por ele, 
correligionários e lideranças locais, aos moradores dos povoados Madeira e Refúgio, no 
município de Pinheiro, que aconteceram neste último final de semana. 
 
No sábado (29) inaugurou um poço artesiano, no Povoado Madeira, que foi feito com 
recursos próprios, na região do Bom Viver. O intuito é levar água potável e de qualidade 
aos moradores que há muito tempo sofriam com a falta deste bem precioso e necessário 
para uma vida saudável. Também foram realizadas atividades recreativas, bingo e um 
torneio de futebol beneficente, em prol do morador Eduardo. 
 
Já no domingo (30) participou de um torneio de futebol no Povoado Refúgio, onde fez 
dois gols de pênalti, incentivando assim à prática esportiva aos jovens da região. No final 
do dia, promoveu o concurso de dança como desenvolvimento artístico e cultural na 
comunidade. 
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Para Leonardo Sá promover ações como estas, que propiciem uma melhor qualidade de 
vida, é um compromisso firmado com a população pinheirense. “Me sinto muito 
honrado em poder proporcionar momentos como estes, em regiões que nos recebem 
de braços abertos, mas que também sofrem ao longo de todos estes anos com o descaso 
do poder público. A inauguração do poço artesiano com recursos próprios, me fez 
perceber o quanto é possível transformar o sonho de várias famílias em realidade. E o 
melhor, trazer bem-estar com água limpa, para que tenham uma vida saudável”, declara 
o deputado. 
 
Estiveram também presentes os vereadores, Riba do Bom Viver, Guto, Valter Soares; os 
ex-vereadores Enézio, Jaelson; os pré-candidatos a vereador, César, Daniel Santos, Louro 
do Refúgio, Gilmar do Paraíso; o líder comunitário do Povoado Madeira, Miúdo. 
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Bonificação aos estudantes maranhenses 

Junto com o deputado estadual Roberto Costa (MDB), a deputada Drª Cleide Coutinho 
(PDT) apresentou nesta terça-feira, 03/07, ao reitor da Uema, professor doutor Gustavo 
Pereira da Costa, a proposta de bonificação de 20% aos estudantes maranhenses que 
comprovem ter estudado o nono ano do ensino fundamental e o ensino médio em 
escolas maranhenses quando prestarem concurso ao vestibular da Uema. 
 

 
 
O reitor da Uema recebeu a iniciativa dos dois deputados com muita simpatia, pois 
reconhece que ela corrige uma distorção na busca por uma vaga em nossa universidade 
estadual. 
 
Dra. Cleide disse após o encontro que “o Dr Gustavo foi receptivo à nossa proposta, 
minha e do deputado Roberto Costa, pois ela dará maiores possibilidades de ingresso na 
Uema aos estudantes maranhenses. Estou muito contente pois sei que esta luta será 
vitoriosa. O reitor vai apresentá-la ao conselho universitário que decidirá por sua 
implantação.” 
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Leonardo Sá promove ações de bem-estar e qualidade de vida para moradores da zona 
rural de Pinheiro 

Na sessão plenária desta terça-feira (2), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PL) 
utilizou a tribuna para destacar as ações de bem-estar e qualidade de vida promovidas 
por ele, correligionários e lideranças locais a moradores dos povoados Madeira e 
Refúgio, no município de Pinheiro. As ações aconteceram no último fim de semana. 
 

 
 
Sábado (29), foi inaugurado um poço artesiano, no povoado Madeira, construído com 
recursos próprios na região do Bom Viver. O intuito é levar água potável e de qualidade 
aos moradores, que sofriam com a falta deste bem precioso e necessário para uma vida 
saudável. Também foram realizadas atividades recreativas, bingo e um torneio de 
futebol beneficente, em prol de um morador. 
 
Domingo (30), o deputado participou de um torneio de futebol no povoado Refúgio, 
tendo feito dois gols de pênalti, incentivando, assim, a prática esportiva aos jovens da 
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região. No fim do dia, promoveu um concurso de dança para estimular o 
desenvolvimento artístico e cultural na comunidade. 
 
Para Leonardo Sá, promover ações como estas, que propiciam uma melhor qualidade de 
vida, é um compromisso firmado com a população pinheirense.  “Sinto-me muito 
honrado em poder proporcionar momentos como estes, em regiões que nos recebem 
de braços abertos, mas que também sofrem, ao longo de todos estes anos, com o 
descaso do poder público. A inauguração do poço artesiano com recursos próprios me 
fez perceber o quanto é possível transformar o sonho de várias famílias em realidade. E 
o melhor, trazer bem-estar com água limpa, para que tenham uma vida saudável”, 
declara o deputado. 
 
Também participaram os vereadores Riba do Bom Viver, Guto, Valter Soares; os ex-
vereadores Enézio, Jaelson; os pré-candidatos a vereador, César, Daniel Santos, Louro 
do Refúgio, Gilmar do Paraíso; e o líder comunitário do Povoado Madeira, Miúdo. 
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Deputada Detinha cumpre agenda no interior do estado durante o final de semana 

Na tarde da última sexta feira (28), a deputada estadual Detinha (PR), esteve no 
município de São Mateus, a convite do pastor Gildenemyr, para prestigiar o evento 
“Segunda Assembleia Extraordinária de Pastores da Assembleia de Deus. O momento foi 
presidido pelo Pastor Pedro Aldir Damasceno. O evento contou com a participação de 
dezenas de pastores de vários municípios do Maranhão, que teve como tema 
“Conhecendo e Praticando as Doutrinas de Nossa Fé”. 
 

 
 
No período da noite, a deputada prestigiou o arraial “Êta São João arretado siô”, no 
município de Igarapé do Meio. A deputada vem marcando presença no evento há muitos 
anos, que corresponde aos anos de gestão do prefeito Almeida de Souza. 
 
No sábado (29), acompanhada dos deputados Josimar Marãozinho (PR) e Hélio Soares 
(PR), a deputada esteve em Porto Rico, a convite do pré-candidato a prefeito Aldo 
Brown, onde participou da tradicional festa dos pescadores. A população marcou 
presença e a animação da festa ficou por conta da banda Super Pop. 
 
Domingo (30), foi o dia de entregar obras no município de Zé Doca. Ao lado da prefeita 
Josinha Cunha, do deputado federal Josimar Maranhãozinho e das equipes de 
secretários e vereadores, foram inaugurados os novos espaços que agora serão as 
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Secretarias de Assistência Social, Educação, Agricultura e Infraestrutura. As novas 
secretarias ganharam um espaço próprio, novo e patrimônio do município. 
 
Ainda no domingo, durante o período da noite, a deputada esteve em Centro do 
Guilherme, prestigiando o encerramento do arraial municipal, que arrastou uma 
multidão ao som da banda Toca do Vale. 
 
“É um prazer imenso percorrer nossos municípios, participar de eventos como esses e 
conhecer a cada dia mais o nosso povo. Estou sempre buscando estreitar esse laço com 
os maranhenses e buscando retribuir tanto carinho que recebo todos os dias”, afirmou. 
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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. 
 



 

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

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

O 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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Ex-governadora e deputado estadual não gostaram da aproximação do comunista com 
o ex-presidente, mas ela, mais experiente, foi elegante no comentário, enquanto ele 
mostrou-se irascível 

 
O JOVEM ADRIANO EXPÔS CONTRARIEDADE À APROXIMAÇÃO DE DINO COM SARNEY, diferente da tia,  
Roseana, que, embora, contra, mostrou-se elegante 

 
Nem a ex-governadora Roseana Sarney (MDB), nem o deputado estadual Adriano Sarney 
(PV) gostaram da aproximação do governador Flávio Dino (PCdoB) com o ex-presidente 
José Sarney (MDB). 
 
A reação diferenciada de cada um deles, porém, mostra a concepção política de cada 
um. 
 
Apesar de contrária à aproximação com Dino, Roseana preferiu manifestar-se 
criticamente apenas nos bastidores, sendo elegante em público, como mostrou o blog 
Marco Aurélio D’Eça, com exclusividade, no post “Sarney não poderia deixar de atender 
a um pedido do governador…” 
 
Adriano, por sua vez, optou pela reação radical, criticando o que chamou de “acordo” e 
até desautorizando o próprio avô. 
 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/06/27/sarney-nao-poderia-deixar-de-atender-pedido-do-governador-diz-roseana/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/06/27/sarney-nao-poderia-deixar-de-atender-pedido-do-governador-diz-roseana/
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– Esse acordo certamente não me envolverá jamais. Porque neste mandato o titular sou 
eu, e eu vou até o final independente de acordos políticos – afirmou o deputado. (Leia 
aqui) 
 
Resta saber como se dará a solitária oposição de Adriano na Assembleia Legislativa. 
 
Agora isolado, também, na própria família… 

 

  

http://diegoemir.com/2019/07/adriano-afirma-que-seu-mandato-nao-e-sujeito-a-acordos/
http://diegoemir.com/2019/07/adriano-afirma-que-seu-mandato-nao-e-sujeito-a-acordos/
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Leonardo Sá realiza ações de bem-estar e qualidade de vida aos moradores na zona rural 
em Pinheiro 

 
 
Na sessão plenária desta terça (02), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PL) utilizou a 
tribuna para destacar as ações de bem-estar e qualidade de vida, promovidas por ele, 
correligionários e lideranças locais, aos moradores dos povoados Madeira e Refúgio, no 
município de Pinheiro, que aconteceram neste último final de semana. 
 
No sábado (29) inaugurou um poço artesiano, no Povoado Madeira, que foi feito com 
recursos próprios, na região do Bom Viver. O intuito é levar água potável e de qualidade 
aos moradores que há muito tempo sofriam com a falta deste bem precioso e necessário 
para uma vida saudável. Também foram realizadas atividades recreativas, bingo e um 
torneio de futebol beneficente, em prol do morador Eduardo. 
 
Já no domingo (30) participou de um torneio de futebol no Povoado Refúgio, onde fez 
dois gols de pênalti, incentivando assim à prática esportiva aos jovens da região. No final 
do dia, promoveu o concurso de dança como desenvolvimento artístico e cultural na 
comunidade. 
 
Para Leonardo Sá promover ações como estas, que propiciem uma melhor qualidade de 
vida, é um compromisso firmado com a população pinheirense. 
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“Me sinto muito honrado em poder proporcionar momentos como estes, em regiões 
que nos recebem de braços abertos, mas que também sofrem ao longo de todos estes 
anos com o descaso do poder público. A inauguração do poço artesiano com recursos 
próprios, me fez perceber o quanto é possível transformar o sonho de várias famílias em 
realidade. E o melhor, trazer bem-estar com água limpa, para que tenham uma vida 
saudável”, declara o deputado. 
 
Estiveram também presentes os vereadores, Riba do Bom Viver, Guto, Valter Soares; os 
ex-vereadores Enézio, Jaelson; os pré-candidatos a vereador, César, Daniel Santos, Louro 
do Refúgio, Gilmar do Paraíso; o líder comunitário do Povoado Madeira, Miúdo. 
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Rafael Leitoa destaca avanços na Polícia Militar do Maranhão… 

 
 
Na manhã desta terça-feira (02), o deputado Rafael Leitoa (PDT) destacou na tribuna da 
Assembleia Legislativa, os avanços na Segurança Pública no Maranhão, em especial a 
parceria com a cidade de Timon e as constantes promoções a soldados, cabos e oficiais, 
ocorridas na gestão do governador Flávio Dino. 
 
O deputado reforçou que no governo de Flávio Dino as promoções passaram a acontecer 
constantemente, dando fim a uma prática antiga, na qual soldados se aposentavam sem 
mudança de patente. 
 
“Os soldados da Polícia Militar do Maranhão passavam 25 anos, 20 anos com a mesma 
patente e nesta grande promoção que houve, no último dia 28, praticamente todos os 
soldados Barra 14 foram promovidos a cabo, valorizando a categoria”, destacou o 
deputado. 
 
Rafael Leitoa lembrou também o evento ocorrido em Timon, na tarde de ontem, no 11º 
Batalhão de Polícia Militar, no qual ocorreram 44 promoções de sargentos, Segundo 
Sargentos e Cabos. O evento ainda contou com a entrega do Certificado do I Nivelamento 
de patrulhamento Tático do 11º BPM-MA e entrega de 5 novas motoviaturas. 
 



 

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 

“Somando-se a todas as melhorias e envios do governo do estado em relação à 
segurança pública para nossa cidade, existe também por parte do município um grande 
incentivo. Aproveito para parabenizar mais uma vez o prefeito Luciano Leitoa, que 
sempre tem ajudado a Polícia Militar do Maranhão desde seu primeiro mandato. Ontem, 
o prefeito Luciano fez a doação de 10 motocicletas para a PM e no início de junho, já 
havia doado 05 carros pequenos para fazer o Ronda Escolar. Um projeto importante que 
visa garantir ali a segurança dos alunos e do entorno das escolas de Timon”, concluiu 
Rafael Leitoa. 
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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 
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 
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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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Wellington do Curso prestigia todos os arraiais de bairros de São Luís 

 
Deputado Wellington prestigia grupo de bumba meu boi em arraial 

 
Durante as festividades juninas, o deputado estadual Wellington do Curso preferiu visitar 
todos os arraiais de bairros de São Luís ao invés de se limitar a determinados pontos 
vistos como elitizados. Entre os arraiais visitados, estão o do Coroadinho/Bom Jesus, 
Anjo da Guarda, Cidade Operária, entre outros, encerrando-se com a Capela de São 
Pedro e o calor do São Marçal, no tradicional João Paulo. 
 
Para o deputado Wellington, a proximidade com a população é o que torna o São João 
uma época ainda mais encantadora. 
 
“O mês de junho passou, mas deixou por aqui as lembranças de um São João de amor! 
Aos maranhenses, o meu muito obrigado por todo o carinho! Com vocês, foi possível 
entender que o São João vai além de um mês…é a cultura da nossa gente espalhada em 
risos, sons e, principalmente, a força de quem sabe o que é ser maranhense! A 
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proximidade com a nossa gente é o que torna qualquer momento encantador. Que essa 
alegria dure todos os dias em nossa vida”, disse o deputado. 
 
Assista aos vídeos: 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh5EVJdiSYY
https://www.youtube.com/watch?v=sjxrfh3Po44
https://www.youtube.com/watch?v=zmfPGyjfLf8
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Adriano afirma que seu mandato não é sujeito a acordos 

 
Deputado criticou postura do governador Flávio Dino que buscou aproximação ao ex-presidente José Sarney 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição na Assembleia Legislativa, 
se manifestou hoje, terça-feira (02), sobre o encontro entre o governador Flávio Dino e 
o ex-presidente José Sarney, na última quarta-feira (26), em Brasília. 
 
Adriano confirmou que houve um acordo entre Flávio Dino e José Sarney. O parlamentar 
ainda criticou o histórico recente do comunista, que “demoniza” adversários e depois 
pede apoio. “Ele fez isso com o João Castelo, com o Aécio Neves, com o Jackson e com 
vários outros. A história política de Flávio Dino é direcionada pelo oportunismo político”. 
 
Apesar de expor o acordo, ele reiterou que seu mandato pertence ao povo que o elegeu 
para fazer oposição ao governo atual. Além disso, não há a mínima possibilidade de que 
um acordo formulado na semana passada mude sua postura no parlamento. Adriano irá 
permanecer na oposição ao comunista. 
 
“Esse acordo certamente não me envolverá jamais. Porque neste mandato o titular sou 
eu, e eu vou até o final independente de acordos políticos”, disse o deputado. 
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Adriano afirmou que não cabe a ele expor os detalhes do acordo. “Não sou eu quem 
devo apresentar as particularidades do que foi conversado entre José Sarney e Flávio 
Dino. Mas houve sim acordo e o povo do Maranhão vai presenciar esses detalhes 
futuramente”, reiterou. 
 
Assista: 
 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XYxMELRfhlk
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Assembleia aprova doação de terreno para construção do Residencial Parque 
Independência 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, nesta terça-feira (02), o Projeto de Lei 
que garante a doação do terreno do Parque Independência para construção de moradias 
para servidores do Estado. O secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), 
Rubens Pereira Júnior, comemorou a aprovação. 
 
“Por determinação do governador Flávio Dino serão construídos naquela área mais de 2 
mil apartamentos para servidores. Um investimento de mais de R$ 250 milhões. Este é 
um dos maiores programas habitacionais para servidores da história do Maranhão. 
Resultado do esforço do Governo do Estado para mudar a vida das pessoas”, disse o 
secretário. 
 
Rubens Júnior destacou também a sinergia do poder legislativo com o poder executivo 
no Maranhão. “A aprovação por unanimidade mostra que os parlamentares estão 
realmente sensíveis às causas que interessam o povo. Esta é uma vitória de todos. As 
obras vão movimentar a economia, gerando emprego e renda, e resultarão na garantia 
da casa própria para os servidores do Estado”, complementou. 
 
Com o Residencial Parque Independência, o Governo do Maranhão reduzirá a falta de 
moradias no Estado, garantindo também mais qualidade de vida para os servidores. A 
área está localizada onde era feita a Exposição Agropecuária do Maranhão (Expoema). 
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Ao todo, a obra terá oito condomínios, dos quais cinco com apartamentos de dois 
quartos, medindo 51,34 metros quadrados, e três condomínios com apartamentos de 
três quartos, todos os apartamentos possuem suítes, medindo 65,43 metros quadrados. 
 
Os oito condomínios do Residencial Independência terão, cada um, 256 apartamentos 
com áreas independentes, compostas por piscina, quadra poliesportiva e área de lazer 
coberta. Para garantir ainda mais conforto e tranquilidade, serão plantadas duas árvores 
nativas ou frutíferas por apartamento. 
 
A Secid recebeu 8.632 inscrições de interessados em adquirir um dos 2.048 
apartamentos do empreendimento, localizado no bairro São Cristóvão, em São Luís. A 
compra do imóvel pode sair até 25% mais barata que o valor de mercado. 
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VÍDEO! Neto de Sarney revela que Flávio Dino fez acordo com o avô 

 
Deputado Adriano Sarney 

 
O deputado estadual Adriano Sarney, neto do ex-presidente José Sarney, ocupou a 
tribuna hoje (2) para revelar que o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), fez 
acordo com o seu avô. 
 
“Houve um acordo entre Flávio Dino e José Sarney. Eu vou falar aqui os detalhes do 
acordo? Não. Não sou eu que vou falar os detalhes do acordo. O povo do Maranhão vai 
presenciar esses detalhes desses acordos. O futuro dirá e todos saberão, mas houve um 
acordo, sim”, disse o parlamentar. 
 
O neto de Sarney demonstrou insatisfação com o encontro entre o avô e o (agora) ex-
inimigo 1° da família. Como todos sabem, Flávio Dino agora é aliado de Sarney, ambos 
selaram essa aliança quando o governador foi até a casa do ex-presidente em Brasília, 
na semana passada. (Reveja aqui). 
 

https://luispablo.com.br/politica/2019/06/encontro-entre-flavio-dino-e-sarney-repercute-na-assembleia-legislativa/
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“Uma indecência que foi feita de uma visita de Flávio Dino, porque para mim foi uma 
indecência […] Estão fazendo acordos que podem muito bem prejudicar não a nós, mas 
também a todo o povo do Maranhão. Discordo com este acordo que foi feito”, falou 
Adriano Sarney. 
 
CLIQUE E VEJA O DISCURSO DO NETO DE SARNEY NA TRIBUNA DA ASSEMBLEIA: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oGkxFF-epLE
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Daniella Tema cumpre promessa de campanha e leva benefício para Tuntum 

 
 
A deputada estadual Daniella Tema conseguiu honrar com sua palavra e cumpriu uma 
promessa de campanha em benefício da população do município de Tuntum-MA. 
 
Daniella entregou para comunidade do Povoado Tabocal uma patrulha agrícola. 
“Compromisso firmado, sonho realizado. Esta Patrulha Agrícola irá ajudar na produção 
do plantio da Agricultura Familiar”. 
 
Para a parlamentar, os moradores poderão comercializar os seus produtos na cidade e 
impulsionar a renda das famílias que vivem no povoado. 
 
“Agradeço ao nosso deputado federal Aluísio Mendes, ao Prefeito de Tuntum, Tema 
Cunha, pela parceria e por ajudarem a concretizar este sonho dos moradores. Além 
disso, anunciamos também, que iremos entregar 50 kits de irrigação para as famílias do 
Tabocal”, afirmou a deputada. 
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Deputado Zé Inácio destaca decisão judicial que obriga segurança armada em bancos 

 
Zé Inácio contou que nesses últimos meses, na capital, aconteceram vários assaltos a agências bancárias, e  
na semana passada, novamente, uma agência do Banco do Brasil, no João Paulo 

 
O deputado Zé Inácio Lula (PT) destacou, na sessão desta segunda-feira (1), a decisão 
judicial que obriga seguranças armados por 24 horas em bancos, sentença proferida pelo 
juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas Martins. A Lei 10.605/2017 
é de autoria do parlamentar petista e os bancos têm prazo de 30 dias para cumprir a 
determinação. 
 
Zé Inácio contou que nesses últimos meses, na capital, aconteceram vários assaltos a 
agências bancárias, e na semana passada, novamente, uma agência do Banco do Brasil, 
no João Paulo, foi praticamente toda destruída na tentativa de ser assaltada. De acordo 
com o parlamentar, já foram dez agências assaltadas somente na capital em 2019. Ele 
lembrou que há quinze dias, logo após o assalto à agência do Banco do Brasil da Avenida 
dos Holandeses, em frente ao Golden Shopping, subiu à tribuna para pedir providências 
por parte do Ministério Público e do Procon. 
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“Depois de alguns meses, quando observamos que os bancos não estavam dando 
cumprimento à lei, em companhia do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Maranhão e 
do Sindicato dos Bancários do Estado do Maranhão, por meio das suas diretorias, é bom 
ressaltar, nós visitamos o Ministério Público Estadual, mais especificamente o Ministério 
Público do Consumidor, e visitamos também 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”, contou. 
 
O deputado destacou a atuação do Procon e a decisão do juiz em acatar a ação civil 
pública. “O juiz Douglas Martins concedeu uma liminar determinando que os bancos 
cumprissem a nossa lei. Eu também destaco que, assim como o Procon fez o seu dever 
de ofício, encaminhando a ação, protocolando a ação para garantir-se que o Banco do 
Brasil, o Santander, Itaú, na verdade, seis bancos estabelecidos no Maranhão, 
cumprissem a lei, eu também continuo reiterando a cobrança ao Ministério Público, que 
se some a essa ação importante do Procon como fiscal da lei para garantir que essa lei, 
de fato, seja cumprida, e atenda aos anseios da nossa sociedade, aos consumidores 
maranhenses que frequentam essas agências bancárias”, afirmou. 
 
O deputado lembrou que protocolou, há duas semanas, uma indicação aprovada pela 
Mesa Diretora da Casa, e encaminhada ao procurador-geral de Justiça, pedindo que o 
Ministério Público também tome a mesma providência no sentido de fazer com que os 
bancos possam garantir o cumprimento da lei. “E, mais uma vez, ressaltar que 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 a 
segurança dos funcionários dos bancos que estão nos estabelecimentos bancários”, 
assegurou. 
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Leonardo Sá realiza ações de bem-estar e qualidade de vida aos moradores na zona rural 
em Pinheiro 

 
Deputado prioriza o bem-estar da população com inauguração de poços e outras melhorias 

 
Na sessão plenária desta terça (02), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PL) utilizou a 
tribuna para destacar as ações de bem-estar e qualidade de vida, promovidas por ele, 
correligionários e lideranças locais, aos moradores dos povoados Madeira e Refúgio, no 
município de Pinheiro, que aconteceram neste último final de semana. 
 
No sábado (29) inaugurou um poço artesiano, no Povoado Madeira, que foi feito com 
recursos próprios, na região do Bom Viver. O intuito é levar água potável e de qualidade 
aos moradores que há muito tempo sofriam com a falta deste bem precioso e necessário 
para uma vida saudável. Também foram realizadas atividades recreativas, bingo e um 
torneio de futebol beneficente, em prol do morador Eduardo. 
 
Já no domingo (30) participou de um torneio de futebol no Povoado Refúgio, onde fez 
dois gols de pênalti, incentivando assim à prática esportiva aos jovens da região. No final 
do dia, promoveu o concurso de dança como desenvolvimento artístico e cultural na 
comunidade. 
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Para Leonardo Sá promover ações como estas, que propiciem uma melhor qualidade de 
vida, é um compromisso firmado com a população pinheirense. 
 
“Me sinto muito honrado em poder proporcionar momentos como estes, em regiões 
que nos recebem de braços abertos, mas que também sofrem ao longo de todos estes 
anos com o descaso do poder público. A inauguração do poço artesiano com recursos 
próprios, me fez perceber o quanto é possível transformar o sonho de várias famílias em 
realidade. E o melhor, trazer bem-estar com água limpa, para que tenham uma vida 
saudável”, declara o deputado. 
 
Estiveram também presentes os vereadores, Riba do Bom Viver, Guto, Valter Soares; os 
ex-vereadores Enézio, Jaelson; os pré-candidatos a vereador, César, Daniel Santos, Louro 
do Refúgio, Gilmar do Paraíso; o líder comunitário do Povoado Madeira, Miúdo. 
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Daniella Tema cumpre promessa de campanha e entrega patrulha agrícola em Tuntum 

 
Deputada cumpre promessa e entrega equipamentos que fomentarão a economia local 

 
A deputada estadual Daniella Tema (DEM) esteve no último fim de semana no Povoado 
Tabocal no município de Tuntum para entrega de uma patrulha agrícola ao lado do 
deputado federal Aluísio Mendes e do prefeito Tema Cunha. A parlamentar, assumiu o 
compromisso de levar o benefício ainda em campanha e voltou para cumprir o 
prometido. 
 
“Compromisso firmado, sonho realizado. Esta patrulha agrícola mecanizada irá ajudar na 
produção do plantio da Agricultura Familiar. Com isso, os moradores poderão 
comercializar os seus produtos na cidade e impulsionar a renda das famílias que vivem 
no povoado. Agradeço ao nosso deputado federal Aluísio Mendes, ao Prefeito de 
Tuntum, Tema Cunha, pela parceria e por ajudarem a concretizar este sonho dos 
moradores”, declarou Daniella Tema. 
 
O presidente da Associação do Moradores, Oséas do Tabocal, afirmou que a chegada da 
patrulha mecanizada irá beneficiar mais de 300 famílias que vivem na comunidade. 
“Queremos agradecer imensamente a deputada Daniella Tema, ao prefeito Tema 
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juntamente com o deputado Aluísio Mendes por nos ajudarem a fomentar a agricultura 
familiar de mais de trezentas famílias, com isso, a renda familiar dos produtores irá 
melhorar significativamente”, afirmou o presidente da associação. 
 
No ato da entrega da patrulha, o deputado federal Aluísio Mendes e a deputada Daniella 
anunciaram que irão doar 50 kits de irrigação para as famílias do Tabocal, a data da 
entrega ainda será definida. 
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Acordo entre Sarney e Dino foi selado, garante Adriano 

 
Segundo Adriano, Sarney e Dino fecharam acordo em encontro 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição na Assembleia Legislativa, 
se manifestou hoje, terça-feira (02), sobre o encontro entre o governador Flávio Dino e 
o ex-presidente José Sarney, na última quarta-feira (26), em Brasília. Adriano confirmou 
que que houve um acordo entre Flávio Dino e José Sarney. O parlamentar ainda criticou 
o histórico recente do comunista que “demoniza” adversários e depois pede apoio. 
 
“Ele fez isso com o João Castelo, com o Aécio Neves, com o Jackson e com vários outros. 
A história política de Flávio Dino é direcionada pelo oportunismo político”. 
 
Apesar de expor o acordo, ele reiterou que seu mandato pertence ao povo que o elegeu 
para fazer oposição ao governo atual. Além disso, não há a mínima possibilidade de que 
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um acordo formulado na semana passada mude sua postura no parlamento. Adriano irá 
permanecer na oposição ao comunista. 
 
“Esse acordo certamente não me envolverá jamais. Porque neste mandato o titular sou 
eu, e eu vou até o final independente de acordos políticos”, disse o deputado. Adriano 
afirmou que não cabe a ele expor os detalhes do acordo. 
 
“Não sou eu quem devo apresentar as particularidades do que foi conversado entre José 
Sarney e Flávio Dino. Mas houve sim acordo e o povo do Maranhão vai presenciar esses 
detalhes futuramente”, reiterou. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XYxMELRfhlk
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Yglésio rebate Adriano e diz que Flávio Dino está em um patamar acima 

 
 
O deputado estadual Dr. Yglésio (PDT) rebateu as críticas de Adriano (PV) sobre o 
encontro de José Sarney com Flávio Dino. Para o pedetista, o governador do Maranhão 
está em um patamar acima de qualquer picuinha política que tentaram criar após a 
reunião. 
 
Yglésio deixou bem claro que também não concordou com a reunião, pois “Flávio Dino, 
nesse momento, está num patamar tão acima da discussão, que fazer esse tipo de 
encontro, rememorar figuras que deveriam estar página virada da história, só serve para 
ressuscitar situações como essa, esse tipo de ingratidão”. 
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Para ele, Adriano devia exaltar o gesto de Flávio Dino ao conversar com o seu maior 
inimigo político sobre os rumos da democracia no Brasil. 
 
“O governador do Estado do Maranhão, no alto das suas inúmeras atribuições 
administrativas, conduzindo aí um dos melhores São João que o Maranhão já teve em 
toda a história, resgatando o que se perdeu, fruto de omissões de governos passados, 
teve a grandeza de ir a Brasília, mas a grandeza é interpretada dessa forma”, criticou. 
 
Yglésio detonou também o fato de que “não houve nenhuma menção do ex-presidente 
José Sarney ao encontro, tentou invisibilizar o governador, hoje, que é um dos mais 
destacados no Brasil e a paga o que essas pessoas dão a esse tipo de atitude, é a 
ingratidão, é o desrespeito”. 
 
“Só mostra realmente o tamanho do grupo político que hoje tem, que não tem nada 
além de possibilidade de espernear aqui na tribuna”, disparou Yglésio sobre Adriano. 
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Aprovado projeto que autoriza doação de terreno da Expoema para construção de casas 
para servidores 

 
 
Aprovado, na sessão desta terça-feira (2), o Projeto de Lei 349, de autoria do Governo 
do Estado, que autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar, gratuitamente, mediante 
doação de imóveis de sua propriedade, para implantação de empreendimento 
habitacional, destinado aos servidores públicos estaduais. O Programa Habitacional 
Imóvel na Planta foi aprovado por unanimidade e agora vai à sanção governamental.O 
projeto garante a doação do terreno do Parque Independência para construção de 
moradias para servidores do Estado. 
 
O projeto diz que o Programa Habitacional é destinado à produção de empreendimentos 
habitacionais na forma associativa e caracteriza-se pela concessão de financiamento 
direto às pessoas físicas, organizadas em grupos por uma entidade organizadora e com 
a participação de uma construtora, podendo ser assim conceituadas, tendo a Caixa 
Econômica Federal (CEF) como agente operador, instituição responsável pela definição 
e divulgação dos procedimentos operacionais necessários à execução do programa, pelo 
controle e acompanhamento da execução orçamentária e pelo repasse de informações 
ao gestor da aplicação e ao Conselho Curador do FGTS. 
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O artigo primeiro do projeto determina que “fica desafetado da categoria de bens de 
uso comum do povo e de uso especial e incorporado nos bens dominicais o imóvel 
denominado ‘Parque Independência’, lote Gleba A1, com testada voltada para a Av. José 
Sarney, Cruzeiro de Santa Bárbara, cidade de São Luís – MA, matriculado sob o nº 67.793, 
no 2º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, conforme descrição de área constante 
do Anexo I desta Lei, bem como autorizado o Poder Executivo Estadual a promover a 
alienação gratuita, mediante doação, com vistas à implantação de empreendimento 
habitacional, na modalidade imóvel na planta, destinada aos servidores públicos efetivos 
do Estado do Maranhão”. 
 
O projeto determina, também, que a alienação “deverá ser operada a título gratuito, 
sendo o imóvel citado destinado à provisão de unidades habitacionais em benefício de 
famílias de servidores públicos estaduais efetivos, com renda comprovada de até dez 
salários mínimos e sem imóvel residencial próprio, previamente cadastrado perante a 
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid). 
 
O artigo segundo estabelece ainda que a modalidade de financiamento habitacional do 
programa “será estruturada sob a forma de parceria firmada entre uma agência 
financeira e o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano – Secid, na qualidade de agente promotor gerenciador 
representativo do grupo associativo formado por servidores públicos estaduais 
interessados, os quais firmarão contratos de financiamento individual com a agente 
financeira, nas condições do programa Minha Casa Minha Vida, cuja conceituação está 
disposta no anexo dois da futura Lei; ou de outra fonte de recursos utilizada pela 
instituição financeira em operações de crédito imobiliário. 
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Ainda abalada pelas tragédias em Minas Gerais, Vale firma parceria para investir R$ 60 
mi em ações sociais no Maranhão 

 
Flávio Dino tendo o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, e o presidente da Assembleia  
Legislativa, Othelino Neto, à esquerda, e um diretor da Vale, o vice-governador Carlos  
Brandão e o vice-prefeito de São Luís, Júlio Pinheiro, à direita. 

 
A Vale deu uma demonstração de que as tragédias ocorridas no seu campo de ação em 
Minas Gerais, com rompimento de barragens que ceifaram quase três centenas de vida 
em Mariana e Brumadinho, e pelas quais foi diretamente responsabilizada, causando 
abalos estrondosos e danosos à sua credibilidade no Brasil e no mundo, não a tiraram 
inteiramente do eixo. Sua condição de empresa nacional, que explora uma riqueza 
incalculável pertencente aos brasileiros, o minério de ferro, que a torna uma organização 
com atuação em vários continentes, a levou a dar mais um passo no campo da 
responsabilidade social no Maranhão: firmou com o Governo do Estado uma parceria 
por meio da qual investirá R$ 60,3 milhões no estado. Do total, R$ 52,2 milhões serão 
aplicados em construção e reforma de escolas, instalação de laboratórios em escolas 
técnicas do Estado, formação de educadores, programas de alfabetização e restauração 
de prédios históricos no programa Nosso Centro, lançado recentemente pelo Governo 
do Estado, e R$ 8,2 milhões serão doados ao Corpo de Bombeiros. A parceria foi 
formalizada ontem pelo presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu, e o governador Flávio 
Dino (PCdoB), em ato no Palácio dos Leões, presenciado pelo presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB). 



 

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 

De acordo com o que foi divulgado pela Vale e pelo Governo do Estado, os investimentos 
em educação ampliarão o programa Escola Digna, com a construção de cinco novas 
escolas com mobiliário e sistema de abastecimento de água nas cidades de São Pedro da 
Água Branca, Igarapé do Meio, Tufilândia e Vila Nova dos Martírios. Serão reformadas 
uma escola em Arari, uma em Monção e uma em Bom Jesus das Selvas. As unidades do 
Instituto Estaduais de Educação, Ciência e Tecnologia (IEMA) em São Luís (Centro e 
Itaqui-Bacanga) e Santa Inês serão contemplados com a implantação de novos 
laboratórios. A Fundação Vale atuará na alfabetização plena de crianças de até 8 anos 
em 23 municípios maranhenses, projetando formar, em uma década, pelo menos 200 
mil estudantes do ensino fundamental e sete mil educadores de pré-escola em 1.500 
escolas municipais e estaduais. Outra linha de atuação está relacionada à promoção do 
livro e da leitura no Ensino Fundamental e Médio e projetos de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), incluindo a doação de acervo a escolas. O braço social da Vale apoiará a 
Secretaria de Estado da Educação com diagnóstico e melhoria dos fluxos e processos. 
 
O pacote de ações montado pela Vale alcançará um dos traços mais fortes da identidade 
cultural do Maranhão: o acervo arquitetônico colonial português concentrado no Centro 
Histórico   de São Luís, que é Patrimônio da Humanidade, conforme decisão da Unesco. 
Uma parte dos recursos reforçará o programa Nosso Centro, desenvolvido e recém 
lançado pelo Governo do Estado. No documento, a mineradora se compromete a 
restaurar casarões selecionados em comum acordo com o Governo estadual, que será 
responsável pela elaboração dos projetos executivos. Imóveis pertencentes à Vale em A 
parceria projeta ainda investimentos em saneamento e abastecimento de água em 
várias áreas de São Luís e Raposa. Imóveis pertencentes à Vale em Vitória do Mearim, 
Alto Alegre do Pindaré, Açailândia e São Pedro da Água Branca serão transformados em 
bases operacionais da Polícia Militar em mais um esforço no combate ao crime ao longo 
da Estrada de Ferro Carajás. 
 
“Hoje estamos assinando um importante documento de parcerias com a empresa que 
atua no Maranhão, a Vale, acordo esse que implicará a realização de investimentos em 
várias áreas. Destaco a adesão da empresa ao programa Nosso Centro, recentemente 
lançado. Só nessa área de restauração de patrimônio histórico são R$ 15 milhões. E esse 
é um protocolo que tem consequências práticas e muito significativas, girando em torno 
de R$ 60 milhões”, destacou o governador Flávio Dino. 
 
Com iniciativas dessa natureza, a Vale compensa parte dos benefícios que recebe como 
usuária de parte do território maranhense para transportar o minério que extrai da Serra 
de Carajás e exporta para vários continentes, valendo-se também das excepcionais 
condições portuárias do Maranhão. 
 
Em Tempo: parte desse comentário contém informações divulgadas pela Assessoria de 
Comunicação do Governo do Estado. 

 



 

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: Ponto & Contraponto 

SITE: http://reportertempo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 03/07/2019 

Adriano Sarney afirma que Flávio Dino e José Sarney firmaram um acordo, mas não 
revela os termos 

 
Adriano Sarney: afirma que houve acordo entre  
Flávio Dino e José Sarney 

 
Causou surpresa em muitos, e até perplexidade em alguns, o discurso do deputado 
estadual Adriano Sarney (PV) afirmando, peremptoriamente, que o governador Flávio 
Dino (PCdoB) e o ex-presidente José Sarney, seu avô, firmaram um acordo, e anunciando, 
em tom de trombeta de guerra, que não se envolverá. 
 
Chama a atenção o fato de o governador Flávio Dino haver declarado, em mensagem no 
twitter e em longa entrevista concedida ao Jornal Pequeno, publicada na edição de 
Domingo (30/06), que conversou com José Sarney na condição de ex-presidente da 
República, tratando exclusivamente da instabilidade política do País. Afirmou, 
categoricamente, que não trataram do cenário político estadual e que o encontro não 
alterou as suas posições de adversários no Maranhão. O ex-presidente José Sarney, por 
sua vez, manteve silêncio férreo sobre o assunto, não fazendo qualquer declaração 
relacionada com a conversa, que aconteceu na sua residência, em Brasília, na quarta-
feira (26/06). 
 
O deputado Adriano Sarney surge no cenário com uma versão absolutamente 
surpreendente, fazendo uma afirmação contundente: “Esse acordo certamente não me 
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envolverá, jamais. Porque, neste mandato, o titular sou eu, e eu vou até o final, 
independente de acordos políticos”. Disse, para em seguida acrescentar: “Não sou eu 
quem deve apresentar as particularidades do que foi conversado entre José Sarney e 
Flávio Dino. Mas houve, sim, acordo, e o povo do Maranhão vai presenciar esses detalhes 
futuramente”. 
 
O deputado Adriano Sarney deve ter ciência de que sua afirmação o obriga a, cedo ou 
tarde, apresentar a prova, sob pena de ter sua seriedade política colocada em dúvida. 
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Dep. Adriano diz que Sarney não tem força nenhuma no Governo Bolsonaro 

 
Deputado Adriano, assim como a família Sarney,  
continuam oposição ao governo Flávio Dino… 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), neto do ex-presidente Sarney, disse nesta 
terça-feira (02) que o avô não tem qualquer força junto ao Governo do presidente Jair 
Bolsonaro. 
 
A declaração foi dada no contexto em que o parlamentar oposicionista comentava 
acerca de um encontro acontecido na semana passada entre Sarney e o governador do 
Maranhão, Flávio Dino – fato ocorrido em Brasília. 
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“(…) José Sarney tinha força com Michel Temer, tinha força com a Dilma, com o Lula, (…) 
mas agora todos nós sabemos que ele não tem força nenhuma no Governo Bolsonaro”, 
disse o deputado. 
 
Ainda de acordo com Adriano, a reunião entre Dino e Sarney não afeta sua postura na 
Assembleia Legislativa, onde faz oposição ao governo do Estado. 
 
“O mandato foi o povo que me concedeu com o meu suor com a minha luta (…) nesse 
mandato quem é o titular sou eu”, afirmou. 

 


