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Deputado Ciro Neto participa de cavalgada no povoado Canafistula em Presidente Dutra

No domingo (2), o deputado esteve presente na segunda edição da cavalgada na
Canafistula dos Moraes, povoado de Presidente Dutra.
A cavalgada que partiu do povoado Creoli Joviniano, onde o parlamentar almoçou na
casa de amigos, junto com o prefeito Juran Carvalho, o ex Vereador Zezão e o Secretário
de Saúde.
Estiveram presentes também na cavalgada os ex secretários de Agricultura, Robson
Carvalho e seu irmão Jalves Carvalho, ambos filhos do deputado (in memorian) Jean
Carvalho.
Ainda no final de semana, o deputado esteve visitando o Parque de Exposição e
Vaquejada, que vai ser inaugurado no aniversário da cidade no dia 28 de junho.
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Na semana passada o deputado também esteve presente em cerimônia para entrega de
títulos na sede do Governo Estadual, no Palácio dos Leões.
A solenidade entregou Escrituras de Propriedades Rurais do Programa Nacional do
Crédito Fundiário, a famílias do município de Mirador e entregou 3 contratos de Repasse
de Subprojeto de Investimento Comunitário, para associações nos municípios de
Coroatá, Cururupu e Tuntum.
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Fábio Macedo apresenta projeto de Lei que prevê a criação de Programa de Auxílio
Psicológico para pessoas com depressão

O deputado estadual Fábio Macedo (PDT), apresentou nesta segunda-feira (03), na
tribuna da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei que prevê a criação de um Programa
de Auxílio Psicológico para pessoas com depressão no âmbito do Estado.
O projeto tem o objetivo de desenvolver uma rede de serviços de atendimento aos
usuários que seja plural, com diferentes abordagens terapêuticas, com atendimentos em
hospitais de referência em saúde mental do Estado, Centros de Atenção Psicossocial e
enfermarias especializadas, assim como incentivar outras ações de prevenção e
incentivo educacional de combate à depressão.
“Como bem sabemos, a depressão é uma doença silenciosa que vem avançando cada
vez mais e hoje já atinge quase 6% da população brasileira. Eu mesmo já fui vítima dessa
doença e sei como um atendimento de qualidade é crucial para a vida de quem sofre
com isso. No dever de representar o povo maranhense, acredito que todo o cidadão tem
direito a um tratamento adequado de saúde e isso inclui a saúde mental. Precisamos
cuidar e amar uns aos outros, quantos ao nosso redor têm perdido o brilho, a alegria e
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desistido de viver? Como dizem os especialistas, a depressão será o mal deste século,
precisamos empenhar os nossos esforços, no sentido de não permitir que este mal se
alastre e dizime cada vez mais vidas”, disse o parlamentar.
Fábio ainda lembrou como a doença tem afetado cada vez mais os jovens e tem atingido
especialmente crianças e adolescentes, que tem recorrido a automutilações e até
suicido. “Precisamos proteger, saber como identificar e tratar adequadamente as nossas
crianças e adolescentes da depressão. Tenho filhos em idade escolar e todos os dias me
assusto com relatos de depressão entre esse público”.
Luta contra a depressão
Durante a apresentação do Projeto de Lei, Fábio Macedo ainda relatou a sua luta pessoal
contra a depressão e como vem encarando a doença. “Infelizmente a depressão tem me
acompanhado a algum tempo. Assim como outras vítimas dessa doença, confesso que
tinha vergonha de procurar ajuda, achava que auxílio psicológico era coisa de louco e
isso me levou ao sofrimento e a dor. Uma pouco antes da campanha eu caí, são várias
pressões e isso somado a uma cirurgia bariátrica, fez com que eu piorasse. Meus amigos,
eu cheguei ao extremo, tive atitudes que envergonharam a mim e a toda minha família,
mas hoje com a graça de Deus e um tratamento adequado, eu tenho lutado, não posso
dizer que estou 100% curado mas estou no caminho certo”, afirmou.
Na ocasião, o pedetista recebeu o apoio de vários colegas parlamentares, que o
parabenizaram pelo Projeto e também pela coragem de expor a sua condição e o
enfrentar a depressão. Pediram a parte as deputadas Mical Damasceno e Daniella Tema
e os deputados Zé Inácio, Wellington do Curso, Edivaldo Holanda e Rafael Leitoa.
Depressão
A Organização Mundial da Saúde estima que a depressão atinja cerca de 300 milhões de
pessoas. São vidas silenciadas que apresentam baixo rendimento na escola, queda na
produtividade no trabalho e recorrem ao vício, tentando a todo custo gritar por socorro.
A doença figura como principal causa de incapacitação no mundo e com grande chance
de se tornar a segunda maior carga de doença até 2030. O atendimento à depressão é
apontado como desafio para a área da saúde pública. O plano de Ação Global de Saúde
Mental 2013-2020 da OMS fortaleceu a concepção de que o atendimento à saúde mental
deve ser feito em centros comunitários de atenção à saúde.
Dessa forma, o atendimento à depressão é sustentado por um conjunto de políticas que
possibilita construir modelo de atenção que visa ao atendimento integral do usuário.
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Sindjus-MA convida servidores da Justiça para acompanhar votação de interesse da
categoria na Assembleia Legislativa

A Diretoria do Sindjus-MA convida todos os servidores da Justiça do Maranhão para
acompanhar a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Maranhão desta terça-feira
(4), a partir das 9h, quando serão apreciados os pedidos de urgência para a votação dos
Projetos de Lei (PL) 001 e 018, ambos de 2019, e ambos de interesse da categoria. O PL
001/2019 altera a tabela de vencimentos dos cargos extintos a vagar de depositário, de
distribuidor e de escrivão de serventia judiciária do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA). Já o PL 018/2019 reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário
Estadual em 2,94%.
Os servidores que ocupam os cargos de depositário, de distribuidor e de escrivão de
serventia judiciária são regidos pela Lei Complementar 125/2009 e não têm nenhum
reajuste salarial há cinco anos. Uma parte desse grupo já está aposentada e vêm
sofrendo com esse acúmulo progressivo de perdas inflacionárias. O PL 001/2019, que
aguarda pauta na Assembleia Legislativa, corrige essa disparidade a partir da atualização
salarial, pois nele estão previstos reajustes já concedidos aos demais servidores do Poder
Judiciário do Maranhão.
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Já o PL 18 contempla os servidores ativos e comissionados, aposentados e pensionistas
do TJMA com reajuste de 2,94% e efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2019.
O PL 18 foi aprovado no Pleno do TJMA em 19 de dezembro de 2018 e está tramitando
na Assembleia Legislativa desde fevereiro deste ano.
O reajuste está contemplado no orçamento do TJMA, não havendo necessidade de
suplementação de recursos pelo Executivo para a sua implantação, e nem motivos para
a demora da análise do Projeto de Lei na Assembleia Legislativa.
Apoio
O autor do pedido de urgência para a votação do PL 001 foi o deputado Wellington do
Curso (PSDB), enquanto o autor do pedido urgência para o PL 18 foi do deputado Adriano
Sarney (PV). Nesta segunda (3), o presidente do Sindjus-MA, Aníbal Lins, e o vicepresidente George Ferreira estiveram na Assembleia Legislativa para pedir o apoio dos
demais deputados para a aprovação tanto dos pedidos de urgência como dos projetos
de lei.
“Nós esperamos que tanto os requerimentos de urgência, quanto os projetos de lei
sejam aprovados esta semana, por unanimidade dos deputados estaduais, e que sejam
sancionados sem ressalvas pelo Chefe do Poder Executivo. É importante que os
servidores estejam aqui para reforçar a nossa luta!”, afirmou o presidente do SindjusMA, Aníbal Lins.
Presidente do Sindjus-MA faz convite a servidores nas redes sociais, confira:
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Wellington propõe ação para impedir demissão de cobradores e sobrecarga de
motoristas

Na tarde desta segunda-feira (3), o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB)
pronunciou-se sobre a ação civil pública em defesa dos cobradores de ônibus e
motoristas de São Luís. A ação será ajuizada caso a representação feita pelo parlamentar
ao Ministério Público Federal seja apreciada. No conteúdo da ACP, o pedido é para que,
por meio do Contran, torne-se obrigatória a alocação de cobradores em ônibus.
“O pedido da representação é para que a União (por meio do CONTRAN) seja obrigada
(facere) a editar e publicar resolução normativa que institua a alocação de cobradores
no interior dos ônibus que compõem o transporte coletivo urbano, suprindo lacuna
existente quanto ao dever fundamental de proteção, impedindo, assim, a retirada de
tais profissionais dos ônibus de São Luís. Nosso compromisso é com os cobradores e
motoristas de São Luís e acreditamos que, ao judicializar, evitaremos possíveis
demissões”, disse Wellington.
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Ainda ao se pronunciar, o deputado Wellington falou também de representação feita na
Promotoria do Consumidor, visto que a retirada de cobradores implicará na redução da
qualidade dos serviços prestados.
“A ausência de cobradores nos ônibus prejudica a qualidade e a segurança do transporte
coletivo urbano, especialmente considerando pessoas tipicamente reconhecidas pela
vulnerabilidade, a exemplo de crianças, idosos e pessoas com deficiência. É, portanto,
não apenas uma defesa dos trabalhadores, mas também dos passageiros, que já há
muito sofrem com os ônibus em São Luís”, concluiu o deputado.
A ação segue o precedente do estado de Minas Gerais, em que o Ministério Público
conseguiu decisão favorável.
Assista o vídeo:
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Zé Inácio pede cumprimento de lei que determina vigilância armada nas agências
bancárias do Maranhão

O deputado Zé Inácio (PT) destacou, na sessão desta segunda-feira (3), a gravidade do
assalto ocorrido em São Luís, durante a madrugada, a uma agência do Banco do Brasil,
localizada na Avenida dos Holandeses, em frente ao Golden Shopping.
Em seu discurso, o deputado frisou a importância da Lei 10.605/2017, fruto de projeto
de sua autoria, que prevê vigilância armada para atuar 24 horas por dia nas agências
bancárias públicas e privadas do Maranhão, inclusive em finais de semana e feriados.
Segundo Zé Inácio, dados recolhidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
demonstram que mais de 80% dos assaltos a bancos acontecem nos fins de semana, à
noite, ou também em dias de feriado.
“Nós não estamos pedindo a vigilância armada 24 horas nas agências bancárias com o
objetivo de substituir o trabalho da Polícia Militar, que tem melhorado
consideravelmente no Maranhão. Mas é uma forma de contribuir com o trabalho da
Secretaria de Segurança Pública. Por isso, há a exigência da lei não somente para atender
à categoria dos vigilantes, mas, sobretudo para contribuir com a segurança pública do
nosso estado”, declarou o deputado.
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

Ele fez apelo ao Procon como órgão que tem o instrumento determinado pela lei de
fiscalizar e aplicar multas. “É bem verdade que, desde o ano passado, o Procon aplicou
multas na ordem de quase R$ 2 milhões às instituições que não cumprem a lei aqui na
capital. É preciso que o Procon execute ou coloque na Dívida Ativa do Estado essas
multas para executar essas instituições financeiras, para que sirva de exemplo para elas
darem cumprimento à lei”.
Zé Inácio fez também apelo ao Poder Judiciário e ao Ministério Público: “Faço um apelo
ao Procon, usando dos instrumentos que tem para garantir a efetividade da lei, ao Poder
Judiciário e ao Ministério Público, para garantir o cumprimento dessa importante lei que
contribui para a segurança pública do nosso estado”, ressaltou o deputado.
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Dra. Thaiza solicita que a Assembleia encaminhe pedido ao ministro da Economia
Uma das medidas após a reunião da deputada Thaiza Hortegal ao DNOCS foi um pedido
para o Ministério da Economia para a celeridade da liberação dos recursos da reforma
de barragens no Maranhão. A parlamentar entrou com um requerimento junto à Mesa
Diretora e espera manifestação do Governo Federal sobre o assunto.

“No requerimento para deliberação da mesa, peço que a Assembleia encaminhe ao
Ministério da Economia um pedido de celeridade na liberação dos recursos, já
assegurados, já existentes, para a reforma das barragens consideradas de alto risco e
que já estão previstos no Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens da
União. E também nos informe a situação do trâmite desses recursos. Preciso que o
ministro Paulo Guedes despache a nossa causa, porque não podemos esperar chegar
mais um inverno rigoroso para desencadear uma tragédia maior do que a de
Brumadinho”, disse Dra. Thaiza.
A parlamentar ressaltou ainda que a iminência do rompimento da barragem do Rio
Flores, se comparada com a tragédia de Brumadinho, tem um volume 100 vezes maior
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de água que a barragem de rejeitos em Minas Gerais. Dra. Thaiza pretende visitar o
Ministério em busca de agilidade na liberação dos recursos.
“O diretor foi claro ao dizer agora que, tratando de verbas federais para essas obras, o
aval só sai do ministro da Economia, Paulo Guedes. Já pegamos uma cópia desse
requerimento e temos o número do protocolo entregue. Eu irei pessoalmente em busca
de informações no Ministério”, discursou a deputada.
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Zé Inácio pede cumprimento de lei que determina vigilância armada nas agências
bancárias do Maranhão
O deputado Zé Inácio (PT) destacou, na sessão desta segunda-feira (3), a gravidade do
assalto ocorrido em São Luís, durante a madrugada, a uma agência do Banco do Brasil,
localizada na Avenida dos Holandeses, em frente ao Golden Shopping.

Em seu discurso, o deputado frisou a importância da Lei 10.605/2017, fruto de projeto
de sua autoria, que prevê vigilância armada para atuar 24 horas por dia nas agências
bancárias públicas e privadas do Maranhão, inclusive em finais de semana e feriados.
Segundo Zé Inácio, dados recolhidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
demonstram que mais de 80% dos assaltos a bancos acontecem nos fins de semana, à
noite, ou também em dias de feriado.
“Nós não estamos pedindo a vigilância armada 24 horas nas agências bancárias com o
objetivo de substituir o trabalho da Polícia Militar, que tem melhorado
consideravelmente no Maranhão. Mas é uma forma de contribuir com o trabalho da
Secretaria de Segurança Pública. Por isso, há a exigência da lei não somente para atender
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à categoria dos vigilantes, mas, sobretudo para contribuir com a segurança pública
do nosso estado”, declarou o deputado.
Ele fez apelo ao Procon como órgão que tem o instrumento determinado pela lei de
fiscalizar e aplicar multas. “É bem verdade que, desde o ano passado, o Procon aplicou
multas na ordem de quase R$ 2 milhões às instituições que não cumprem a lei aqui na
capital. É preciso que o Procon execute ou coloque na Dívida Ativa do Estado essas
multas para executar essas instituições financeiras, para que sirva de exemplo para elas
darem cumprimento à lei”.
Zé Inácio fez também apelo ao Poder Judiciário e ao Ministério Público: “Faço um apelo
ao Procon, usando dos instrumentos que tem para garantir a efetividade da lei, ao Poder
Judiciário e ao Ministério Público, para garantir o cumprimento dessa importante lei que
contribui para a segurança pública do nosso estado”, ressaltou o deputado.
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MDB, PSD, PSDB e PSL devem ter candidatos próprios, além do já lançado projeto do PV,
envolvendo o deputado estadual Adriano Sarney; e não devem somar com o
independente Eduardo Braide

JOÃO ALBERTO TENTA REERGUER MDB A PARTIR DA CANDIDATURA DE VICTOR MENDES; opção na
oposição vão além dos emedebistas

Para além da candidatura do deputado federal Eduardo Braide (PMN) – apontado como
nome independente em São Luís – a oposição ao governo Flávio Dino (PCdoB) terá
múltiplas candidaturas na capital maranhense.
O primeiro partido a lançar pré-candidato foi o PV, com o deputado estadual Adriano
Sarney.
Mas além dele, MDB, PSDB, PSD e PSL já têm os seus nomes.
O presidente regional do MDB, ex-senador João Alberto de Souza, voltou a lançar, nesta
segunda-feira, 3, o ex-deputado federal Victor Mendes como a opção da legenda.
Antes dele, lideranças do PSL – que já tem o médico Allan Garcês interessado –
apresentou a ex-candidata a governadora Maura Jorge.
E ainda tem o PSDB, que tanto pode confirmar a candidatura do deputado Wellington
do Curso quanto pode buscar aliança com Maura Jorge – ou mesmo Eduardo Braide.
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Sem falar no PSD, que tem a opção do deputado federal Edilázio Júnior, um dos mais
efetivos críticos do governo comunista e seus satélites.
O fato é que, assim como os governistas – que já se engalfinham por causa da disputa –
os oposicionistas também terão múltiplas escolhas nas eleições de 2020.
É aguardar e conferir…
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Wellington propõe Ação Civil Pública para impedir demissão de cobradores e sobrecarga
a motoristas

Wellington quer tornar obrigatória a presença de cobradores em ônibus

O deputado estadual Wellington do Curso se pronunciou, na tarde dessa segunda-feira
(3), sobre a ação civil pública em defesa dos cobradores de ônibus e motoristas de São
Luís. A ação será ajuizada caso a representação feita pelo deputado Wellington ao
Ministério Público Federal seja apreciada.
No conteúdo da ACP, o pedido é para que por meio do CONTRAN torne-se obrigatória a
alocação de cobradores em ônibus.
“O pedido da representação é para que a União (por meio do CONTRAN) seja obrigada
(facere) a editar e publicar resolução normativa que institua a alocação de cobradores
no interior dos ônibus que compõem o transporte coletivo urbano, suprindo lacuna
existente quanto ao dever fundamental de proteção, impedindo assim a retirada de tais
profissionais dos ônibus de São Luís. Nosso compromisso é com os cobradores e
motoristas de São Luís e acreditamos que, ao judicializar, evitaremos possíveis
demissões”, disse Wellington.
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Trecho da ação ajuizada por Wellington em defesa da categoria dos rodoviários

Ainda ao se pronunciar, o deputado Wellington falou também de representação feita na
Promotoria do Consumidor, visto que a retirada de cobradores implicará na redução da
qualidade dos serviços prestados.
“A ausência de cobradores nos ônibus prejudica a qualidade e a segurança do transporte
coletivo urbano, especialmente considerando pessoas tipicamente reconhecidas pela
vulnerabilidade, a exemplo de crianças, idosos e pessoas com deficiência. É, portanto,
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não apenas uma defesa dos trabalhadores, mas também dos passageiros, que já muito
sofrem com os ônibus em São Luís”, concluiu o deputado.
A Ação segue o precedente do estado de Minas Gerais, em que o Ministério Público
conseguiu decisão favorável.
Assista:
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Zé Inácio pede cumprimento de lei que determina vigilância armada nas agências
bancárias do Maranhão

Zé Inácio mencionou dados da SSP que apontam que mais de 80% dos assaltos a bancos acontecem aos fins
de semana, à noite e em feriados

O deputado Zé Inácio (PT) destacou, na sessão desta segunda-feira (3), a gravidade do
assalto ocorrido em São Luís, durante a madrugada, a uma agência do Banco do Brasil,
localizada na Avenida dos Holandeses, em frente ao Golden Shopping.
Em seu discurso, o deputado frisou a importância da Lei 10.605/2017, fruto de projeto
de sua autoria, que prevê vigilância armada para atuar 24 horas por dia nas agências
bancárias públicas e privadas do Maranhão, inclusive em finais de semana e feriados.
Segundo Zé Inácio, dados recolhidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
demonstram que mais de 80% dos assaltos a bancos acontecem nos fins de semana, à
noite, ou também em dias de feriado.
“Nós não estamos pedindo a vigilância armada 24 horas nas agências bancárias com o
objetivo de substituir o trabalho da Polícia Militar, que tem melhorado
consideravelmente no Maranhão. Mas é uma forma de contribuir com o trabalho da
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Secretaria de Segurança Pública. Por isso, há a exigência da lei não somente para atender
à categoria dos vigilantes, mas, sobretudo para contribuir com a segurança pública do
nosso estado”, declarou o deputado.
Ele fez apelo ao Procon como órgão que tem o instrumento determinado pela lei de
fiscalizar e aplicar multas. “É bem verdade que, desde o ano passado, o Procon aplicou
multas na ordem de quase R$ 2 milhões às instituições que não cumprem a lei aqui na
capital. É preciso que o Procon execute ou coloque na Dívida Ativa do Estado essas
multas para executar essas instituições financeiras, para que sirva de exemplo para elas
darem cumprimento à lei”.
Zé Inácio fez também apelo ao Poder Judiciário e ao Ministério Público: “Faço um apelo
ao Procon, usando dos instrumentos que tem para garantir a efetividade da lei, ao Poder
Judiciário e ao Ministério Público, para garantir o cumprimento dessa importante lei que
contribui para a segurança pública do nosso estado”, ressaltou o deputado.
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Sucesso da ação HSLZ em Movimento na sede da Assembleia Legislativa

O diretor-geral do HSLZ, Plínio Tuzollo, deputado Glauber Cutrim e Vinícius Braide
(Grupo Mercúrio)

O Hospital São Luís / HSLZ e o Centro Ambulatorial de Diagnóstico Holandeses / CADH
promoveram com sucesso uma ação de atendimento descentralizado e itinerante de
prevenção na sede da Assembleia Legislativa do MA; e que consistiu em levar até o local
de trabalho do servidor estadual a oferta de diversas consultas e exames, nas
especialidades de ginecologia, cardiologia e clínica médica, além de nutrição e exames
laboratoriais.

O diretor de Saúde da Assembleia Legislativa, Dionílio Costa, e o diretor-geral da
Assembleia Legislativa do Maranhão, Valnei Pereira
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

A ação “HSLZ Em Movimento” aconteceu durante a Semana de Cuidados com a Saúde
do Servidor; e foi encerrada na sede da Assembleia com uma solenidade presidida pelo
Deputado Estadual Glauber Cutrim; na qual foi elogiada a iniciativa do HSLZ que visa
preservar a saúde e estimular a qualidade de vida de todos os beneficiados.
Confira mais fotos:

Antônio Jr., Rafaela Lago e Bráulio Martins

Silvana Leal e Juliana Guerra
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Thiago Gonçalves, Edwin Jinkings e Antonio Jr.

Carol Sales, Nayana Mousinho e Flávia Uchôa
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Deputado Wellington defende famílias da Vila Maranhão que correm risco de ficar
desabrigadas

Deputado Wellington prestou solidariedade às famílias ameaçadas

O deputado estadual Wellington do Curso visitou a Vila Maranhão, localizado na zona
rural de São Luís e esteve em contato direto com moradores que realizaram protesto
contra ações de reintegração de posse. São representantes de 67 famílias que podem
ficar desabrigadas por ordem de despejo na Vila Maranhão.
Na ocasião, em que estavam prestes a despejar imediatamente duas das famílias, ficou
acordado que nenhuma ação seria tomada até o dia 05 de junho, quando acontecerá
importante reunião com representantes da empresa e Defensoria Pública.
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Deputado Wellington assinou documento com reivindicações das 67 famílias

“As ações judiciais da Ferrovia Transnordestina determinam a reintegração de posse do
território onde dezenas de pessoas habitam há décadas. A ordem determina a demolição
de suas casas, mas não indeniza nem remaneja as famílias a um local novo. Chegamos
ao local diante dos protestos e saímos de lá com a certeza de que nenhuma ação seria
tomada, pelo menos, até o dia 05, quando a Defensoria Pública defenderá os interesses
da população. O nosso compromisso é com essas famílias, que não podem ser
desamparadas”, disse Wellington.
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Deputado Estadual Zé Gentil se reúne com diretor da CEMAR para viabilizar iluminação
em LED da Avenida Alexandre Costa em Caxias

Deputado Zé Gentil reuniu-se com a diretoria da Cemar para viabilizar a nova iluminação

A reunião foi na diretoria da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR) em São Luís,
na manhã dessa segunda-feira (03), onde o Deputado Estadual Zé Gentil; o vice-prefeito
de Caxias, Paulinho e o secretário municipal de Finanças, Planejamento e Administração
de Caxias, Talmir Rosa; estiveram reunidos com diretores da empresa de energia, dentre
eles, José Jorge Leite, diretor de relações institucionais; Augusto Dantas, Presidente
CEMAR; com o objetivo de viabilizar iluminação em LED para Caxias.
Em diálogo considerado proveitoso pelo Deputado, Zé Gentil, a ideia é trazer a
modernização da iluminação pública para Caxias, processo que já foi iniciado pelo
prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que implantou iluminação em LED, na Praça Dom Luís
Marelim; BR-316, trecho urbano de Caxias, além da Avenida Alvorada, no bairro Mutirão.
Uma das demandas mais urgentes foi a Iluminação da Avenida Senador Alexandre Costa,
que é uma das principais avenidas de Caxias, que se transformou nos últimos dois anos,
em importante corredor comercial da cidade, com diversas opções na gastronomia,
bares, lojas de conveniência, postos de combustíveis, casas de eventos, dentre outras. A
CEMAR fará um estudo de viabilidade e estudo para saber o tamanho do investimento,
para que seja realizada a execução.
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

Fábio Macedo apresenta projeto de Lei em benefício
para pessoas com depressão

ASSUNTO:
SITE:

http://luispablo.com.br/

EDITORIA:

POLÍTICA

DATA:

04/06/2019

Fábio Macedo apresenta projeto de Lei em benefício para pessoas com depressão

Deputado Fábio Macedo

O deputado estadual Fábio Macedo (PDT), apresentou nesta segunda-feira (03), na
tribuna da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei que prevê a criação de um Programa
de Auxílio Psicológico para pessoas com depressão no âmbito do Estado.
O projeto tem o objetivo de desenvolver uma rede de serviços de atendimento aos
usuários que seja plural, com diferentes abordagens terapêuticas, com atendimentos em
hospitais de referência em saúde mental do Estado, Centros de Atenção Psicossocial e
enfermarias especializadas, assim como incentivar outras ações de prevenção e
incentivo educacional de combate à depressão.
“Como bem sabemos, a depressão é uma doença silenciosa que vem avançando cada
vez mais e hoje já atinge quase 6% da população brasileira. Eu mesmo já fui vítima dessa
doença e sei como um atendimento de qualidade é crucial para a vida de quem sofre
com isso. No dever de representar o povo maranhense, acredito que todo o cidadão tem
direito a um tratamento adequado de saúde e isso inclui a saúde mental. Precisamos
cuidar e amar uns aos outros, quantos ao nosso redor têm perdido o brilho, a alegria e
desistido de viver? Como dizem os especialistas, a depressão será o mal deste século,
precisamos empenhar os nossos esforços, no sentido de não permitir que este mal se
alastre e dizime cada vez mais vidas”, disse o parlamentar.
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Fábio ainda lembrou como a doença tem afetado cada vez mais os jovens e tem atingido
especialmente crianças e adolescentes, que tem recorrido a automutilações e até
suicido.
“Precisamos proteger, saber como identificar e tratar adequadamente as nossas crianças
e adolescentes da depressão. Tenho filhos em idade escolar e todos os dias me assusto
com relatos de depressão entre esse público”.
Luta contra a depressão
Durante a apresentação do Projeto de Lei, Fábio Macedo ainda relatou a sua luta pessoal
contra a depressão e como vem encarando a doença.
“Infelizmente a depressão tem me acompanhado a algum tempo. Assim como outras
vítimas dessa doença, confesso que tinha vergonha de procurar ajuda, achava que auxílio
psicológico era coisa de louco e isso me levou ao sofrimento e a dor. Uma pouco antes
da campanha eu caí, são várias pressões e isso somado a uma cirurgia bariátrica, fez com
que eu piorasse. Meus amigos, eu cheguei ao extremo, tive atitudes que envergonharam
a mim e a toda minha família, mas hoje com a graça de Deus e um tratamento adequado,
eu tenho lutado, não posso dizer que estou 100% curado mas estou no caminho certo”,
afirmou.
Na ocasião, o pedetista recebeu o apoio de vários colegas parlamentares, que o
parabenizaram pelo Projeto e também pela coragem de expor a sua condição e o
enfrentar a depressão. Pediram a parte as deputadas Mical Damasceno e Daniella Tema
e os deputados Zé Inácio, Wellington do Curso, Edivaldo Holanda e Rafael Leitoa.
Depressão
A Organização Mundial da Saúde estima que a depressão atinja cerca de 300 milhões de
pessoas. São vidas silenciadas que apresentam baixo rendimento na escola, queda na
produtividade no trabalho e recorrem ao vício, tentando a todo custo gritar por socorro.
A doença figura como principal causa de incapacitação no mundo e com grande chance
de se tornar a segunda maior carga de doença até 2030.
O atendimento à depressão é apontado como desafio para a área da saúde pública. O
plano de Ação Global de Saúde Mental 2013-2020 da OMS fortaleceu a concepção de
que o atendimento à saúde mental deve ser feito em centros comunitários de atenção à
saúde.
Dessa forma, o atendimento à depressão é sustentado por um conjunto de políticas que
possibilita construir modelo de atenção que visa ao atendimento integral do usuário.
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Deputado Zé Inácio pede cumprimento de Lei que determina vigilância armada em
agências bancárias

Segundo Zé Inácio, dados recolhidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado demonstram que mais de
80% dos assaltos a bancos acontecem nos fins de semana, à noite, ou também em dias de feriado

O deputado Zé Inácio (PT) destacou, na sessão desta segunda-feira (3), a gravidade do
assalto ocorrido em São Luís, durante a madrugada, a uma agência do Banco do Brasil,
localizada na Avenida dos Holandeses, em frente ao Golden Shopping. Em seu discurso,
o deputado frisou a importância da Lei 10.605/2017, fruto de projeto de sua autoria, que
prevê vigilância armada para atuar 24 horas por dia nas agências bancárias públicas e
privadas do Maranhão, inclusive em finais de semana e feriados.
Segundo Zé Inácio, dados recolhidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
demonstram que mais de 80% dos assaltos a bancos acontecem nos fins de semana, à
noite, ou também em dias de feriado. “Nós não estamos pedindo a vigilância armada 24
horas nas agências bancárias com o objetivo de substituir o trabalho da Polícia Militar,
que tem melhorado consideravelmente no Maranhão. Mas é uma forma de contribuir
com o trabalho da Secretaria de Segurança Pública.
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Ele fez apelo ao Procon como órgão que tem o instrumento determinado pela lei de
fiscalizar e aplicar multas. “É bem verdade que, desde o ano passado, o Procon aplicou
multas na ordem de quase R$ 2 milhões às instituições que não cumprem a lei aqui na
capital. É preciso que o Procon execute ou coloque na Dívida Ativa do Estado essas
multas para executar essas instituições financeiras, para que sirva de exemplo para elas
darem cumprimento à lei”.
Zé Inácio fez também apelo ao Poder Judiciário e ao Ministério Público: “Faço um apelo
ao Procon, usando dos instrumentos que tem para garantir a efetividade da lei, ao Poder
Judiciário e ao Ministério Público, para garantir o cumprimento dessa importante lei que
contribui para a segurança pública do nosso estado”, ressaltou o deputado.
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Adriano condena presidente de sindicato por demissão de cobradores: ‘Vergonha!’

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) teceu, nesta terça-feira (4) duras críticas ao
presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Maranhão
(STTREMA), Isaías Castelo Branco (PCdoB), após a revelação de que ele assinou a ata de
uma reunião concordando com a proposta dos empresários de retirada de cobradores
de 20% da frota de coletivos de São Luís.
“Uma vergonha um presidente de sindicato assinar uma ata concordando com a
demissão de 20% ou mais de cobradores, pais e mães de família”, declarou.
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 parlamentar manifestou-se ao defender a aprovação de um requerimento de sua
autoria pedindo do SET e da Justiça do Trabalho informações detalhadas sobre os
desligamentos.
Ele questionou a legitimidade de Castelo Branco para continuar à frente do STTREMA.
“Se o presidente do sindicato dos trabalhadores, do PCdoB, seu Isaías, não defende a sua
categoria, assina uma ata concordando com a demissão de cobradores o que é que esse
sujeito está fazendo como presidente de um sindicato que representa sua categoria?”,
concluiu.
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Yglésio denuncia fakenews sobre surto de meningite no Maranhão

Na sessão plenária desta segunda-feira (03), o deputado estadual Dr. Yglésio (PDT) subiu
na tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar a falsa notícia sobre o aparecimento
de um “surto de meningite” no estado do Maranhão.
O parlamentar lamentou que a difusão das notícias falsas estejam partindo de alguns
parlamentares. “Alguns colegas fazem o parlamento passar vergonha. Eu venho falar não
do surto de meningite no estado do Maranhão, que está sendo divulgado a todo
momento por alguns parlamentares desta casa. Mas dizer que o único surto que está
existindo aqui no Maranhão, hoje, é o surto de fake news”, denunciou o deputado Dr.
Yglésio (PDT).
O deputado, que também é médico, afirmou que a meningite é uma doença endêmica e
que os casos aparecem durante todo ano, com mais prevalência durante os períodos de
chuvas, em que as doenças respiratórias tem uma maior incidência na população.
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“Esse ano nós tivemos 44 casos confirmados, isso porque meningite, no Brasil, ainda é
endemia, ou seja, uma proporção de caso o tempo todo. Quando a gente levanta a série
histórica, a gente vai ver que o Maranhão, desde 2012, não sabe o que é um surto de
meningite.”, explicou o parlamentar.
O parlamentar também alertou que a propagação de desinformação gera histeria em
hospitais e postos de saúde. “Causa pânico à mãe de família que tem o filho com uma
dor de cabeça em casa. Ela, em vez de dar dipirona, sai com o seu filho desesperada para
o pronto-socorro do Hospital da Criança para enfrentar uma fila para ser atendida,
colocando o seu filho em contato com criança, que está com infecção respiratória grave,
e a criança, que tem uma dor de cabeça simples ela sai de lá com uma pneumonia”,
exemplificou.
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Dr. Yglésio pode mudar a tendência do PDT na escolha do candidato a prefeito de São
Luís

Dr. Yglésio caminha para disputar com Neto Evangelista, Osmar Filho e Ivaldo Rodrigues a vaga de candidato
do PDT à sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Jr.

Todos os sinais emitidos até agora indicam que os partidos mais fortes terão dificuldades
para escolher candidatos à sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Jr., mas essas mesmas
evidências apontam para uma certeza: o PDT será o partido que enfrentará grandes
dificuldades internas para escolher um candidato r definir um caminho. No momento,
há uma corrente dentro da agremiação pedetista tentando viabilizar uma aliança com o
DEM em torno da candidatura do deputado estadual democrata Neto Evangelista. Na
mesma seara o vereador pedetista Osmar Filho, presidente da Câmara de São Luís, emite
diariamente sinais de que está no páreo e de que a escolha tem de passar pela sua mesa,
o mesmo acontecendo com o vereador Ivaldo Rodrigues. E agora, ainda com sinais
cifrados para o público, mas com um projeto audacioso em construção, começa a ganhar
corpo no arraial do PDT a pré-candidatura do deputado estadual Yglésio Moisés, ou Dr.
Yglésio, como é conhecido na cena política. E deve ganhar consistência como um “fator”
de peso no leque de opções pedetistas e alterar fortemente a agenda do presidente e
chefe influente do partido, senador Weverton Rocha.
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Ao contrário do que tem sido especulado, não existe um acordo fechado e irreversível
entre o PDT e o DEM em torno da pré-candidatura do deputado Neto Evangelista. As
conversas existem, estão em andamento, os líderes dos dois partidos já man9festaram
simpatia pela aliança e, sem ter feito declarações favoráveis, disse que nada tem contra.
Logo, é um projeto que poderá ou não se consolidar. No caso do vereador Ivaldo
Rodrigues, ele tem dito que está à disposição do seu partido, que topa ser candidato,
mas não transformou, pelo menos até aqui, sua vontade de ser candidato numa précandidatura e não parece interessado em transformar essa intenção num cavalo-debatalha.
Numa outra perspectiva, o vereador-presidente Osmar Filho não tem perdido
oportunidade para mostrar que tem um projeto de candidatura e que vai se movimentar
até onde for possível para viabilizá-lo. Desde que assumiu o comando da Câmara
Municipal, Osmar Filho tem se esforçado para se mostrar um gestor dinâmico e
produtivo, que ainda que a instituição que dirige seja uma Casa legislativa, com
obrigações bem específicas, rotinas bem amarradas e que não abre muito espaço para
mudanças administrativas de uma gestão reformadora. O presidente da Câmara
Municipal, no entanto, tem agido para mostrar que tem vontade e garra para encarar o
desafio de administrar São Luís. Daí a sua determinação de construir pré-candidatura
que vem ganhando forma.
O deputado Dr. Yglésio é o que se pode definir como novo fator nesse cenário ainda em
formação da corrida para a Prefeitura de São Luís. Político jovem, conhecido pela sua
boa formação como médico e pela militância intensa de quadro formado nas fileiras do
brizolismo, tendo ainda bebido no PDT criado por Jackson Lago e Neiva Moreira, dois dos
maiores gigantes da política maranhense nas últimas seis décadas. Como deputado
estadual, tem se destacado como legislador produtivo – já apresentou seis Propostas de
Emendas Constitucionais (PECs), vários projetos e indicações -, como articulador ativo e
com presença frequente eficiente na tribuna, onde tem feito boas defesas políticas e
técnicas de propostas e decisões do Governo do Estado. Ontem, por exemplo, foi duro
ao desmentir, com autoridade de médico, informação falsa sobre meningite no
Maranhão.
Dr. Yglésio tem sido cuidadoso quando o assunto é a sucessão do prefeito Edivaldo
Holanda Jr., mas como militante do partido e detentor de mandato, já vem discutindo o
assunto em círculos fechados e agora parece decidido a entrar de vez no cenário
sucessório em formação. E com a tranquilidade de quem sabe onde quer chegar e o
compromisso de se preparar bebendo em fontes de qualidade superior, como visita que
na semana passada à Prefeitura de Curitiba, onde trocou impressões sobre gestão
municipal de ninguém menos que o respeitado prefeito curitibano Rafael Greca (PDT) e
membros destacados da sua equipe sobre como fazer uma gestão-modelo numa cidade
com mais de 1 milhão de habitantes. Que Neto Evangelista, Ivaldo Rodrigues e Osmar
Filho fiquem espertos.
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

