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Zé Inácio parabeniza jovens maranhenses pelo empenho na criação do Conselho
Estadual de Juventude

O deputado Zé Inácio parabenizou a aprovação da Lei nº 130/2016 que dispõe, sobre a
criação do Conselho Estadual de Juventude CEJovem. O parlamentar foi o relator do
projeto.
“Como relator desse projeto, eu quero primeiramente destacar a presença das
juventudes partidárias, que se articularam para garantir a provação desse projeto. Quero
parabenizar a juventude do PCdoB, a juventude do PT, do PDT, do PMDB, do PSB, do PPS
e outras juventudes que também participaram desse importante debate. Mas destacar
também, que o Governador tem a compreensão da importância de se manter e criar
conselhos, diferente da política nacional do Governo Federal que tenta extinguir
conselhos. Parabenizo o Governo do Estado, na pessoa do atual secretário André Vital,
que cria o Conselho da Juventude dando oportunidade a várias representações da
juventude maranhense, tanto na área cultural, esportiva. Juventude que trabalha,
juventude que estuda, juventude que milita, juventude das mais diversas áreas da
cidade, do campo, juventude que representa segmento LGBT, juventude negra, se unem,
se articulam por meio de um Conselho”, disse.
Segundo Zé Inácio o Conselho irá permitir que a juventude possa discutir políticas
públicas em favor dos jovens do Maranhão.
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O deputado Zé Inácio parabenizou a aprovação da Lei nº 130/2016 que dispõe, sobre a
criação do Conselho Estadual de Juventude CEJovem. O parlamentar foi o relator do
projeto.

“Como relator desse projeto, eu quero primeiramente destacar a presença das
juventudes partidárias, que se articularam para garantir a provação desse projeto. Quero
parabenizar a juventude do PCdoB, a juventude do PT, do PDT, do PMDB, do PSB, do PPS
e outras juventudes que também participaram desse importante debate. Mas destacar
também, que o Governador tem a compreensão da importância de se manter e criar
conselhos, diferente da política nacional do Governo Federal que tenta extinguir
conselhos. Parabenizo o Governo do Estado, na pessoa do atual secretário André Vital,
que cria o Conselho da Juventude dando oportunidade a várias representações da
juventude maranhense, tanto na área cultural, esportiva. Juventude que trabalha,
juventude que estuda, juventude que milita, juventude das mais diversas áreas da
cidade, do campo, juventude que representa segmento LGBT, juventude negra, se unem,
se articulam por meio de um Conselho.”, disse.
Segundo Zé Inácio o Conselho irá permitir que a juventude possa discutir políticas
públicas em favor dos jovens do Maranhão.
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Detinha tem reunião com a presidente do Procon para tratar de indicação
A Indicação 827/19, de autoria da deputada estadual Detinha (PR), que requereu que a
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Maranhão encaminhasse ofício à diretora
geral do Viva Cidadão, Karen Barros, para solicitar providências no sentido de determinar
uma ampla reforma no Viva Cidadão do município de Bacabal, teve mais um passo dado
nesta terça-feira (2).

Em seu gabinete, na Assembleia Legislativa, a deputada recebeu a presidente do Procon,
acompanhada do secretário de Trabalho e Economia Solidária, Jowbert Alves. A
indicação foi recebida por eles com muita cordialidade, pois se trata de uma melhora na
prestação de serviços públicos para os maranhenses.
A presidente do Procon encaminhará a solicitação com certa urgência para o governador
Flávio Dino (PCdoB), a fim de que o problema seja resolvido o mais rápido possível.
A Indicação considera que o espaço físico atual apresenta diversos problemas
estruturais, a exemplo do sistema de instalação hidráulico, sanitário, elétrico, e demais
instalações e equipamentos de uso comum, que podem vir a ocasionar danos materiais
e físicos a funcionários e consumidores.
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Deputados participam de assinatura do protocolo de intenções entre Governo do
Maranhão e mineradora Vale
Os deputados Othelino Neto (PCdoB), presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, Vinicius Louro (PL), Zito Rolim (PDT) e Duarte Jr. (PC do B) participaram, na
tarde desta terça-feira (2), no Palácio dos Leões, da assinatura de um protocolo de
intenções entre o Governo do Maranhão e a mineradora Vale, que resultará em
investimentos em torno de R$ 60 milhões, nas áreas de educação, saúde, patrimônio
cultural e segurança.

Para Othelino Neto, o protocolo é um ganho para o Maranhão. “O estado deu mais um
grande passo com a oficialização dessa parceria com a Vale, que deverá ajudar na
ampliação de programas sociais, aquisição de equipamentos, melhorias dos serviços de
abastecimento de água e recuperação de imóveis históricos, entre outros investimentos.
Os maranhenses só têm a ganhar”.
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Na área da educação, os investimentos incluirão a construção e reforma de escolas,
assistência-técnica pedagógica, formação continuada para professores, entrega de kits
e livros escolares e alfabetização de crianças. Ainda será possível ampliar o programa
“Escola Digna” e incrementar os Institutos Estaduais de Educação, Ciência e Tecnologia
(Iema), que também serão contemplados com novos laboratórios.
“O ato mostra que a união faz a força e o governo sempre age em parceria com aqueles
que querem ajudar. São serviços e programas que têm um aproveitamento imediato, a
exemplo do que será investido em educação, com a alfabetização de crianças e o
aprimoramento do conhecimento dos professores, por exemplo”, disse o governador
Flávio Dino.
Recuperação de prédios
A parceria resultará ainda na recuperação de prédios do Centro Histórico de São Luís,
por meio do programa “Nosso Centro”, gerenciado pela Secretaria Estadual das Cidades
e Desenvolvimento Urbano.
“Estamos felizes com essa parceria, pois são investimentos em áreas importantes para o
governo, para a Vale e, principalmente, para quem vive ou visita o Maranhão”, afirmou
o diretor-executivo de Relações Institucionais da Vale, Luiz Eduardo Osorio.
Outro investimento será na área de saneamento básico, onde a Vale pretende elaborar
um diagnóstico de saneamento para a capital, identificando os pontos que mais
necessitam dos serviços de esgotamento sanitário.
Para combater a criminalidade ao longo da Estrada de Ferro Carajás, a Vale cederá
quatro imóveis da empresa, em regime de comodato, à Secretaria de Estado da
Segurança Pública (SSP), para que as polícias civil e militar instalem bases operacionais,
administrativas, centros de treinamento e alojamentos. Os imóveis estão localizados nas
cidades de Vitória do Mearim, Alto Alegre do Pindaré, Açailândia e São Pedro da Água
Branca.
“O governador Flávio Dino está de parabéns por esta parceria tão importante com uma
empresa privada, que só terá pontos positivos para o povo do Maranhão nas mais
diversas áreas. Tenho certeza de que o Governo do Maranhão usará esse benefício com
muita sabedoria”, ressaltou o deputado Zito Rolim.
Corpo de Bombeiros
Em alusão ao Dia Nacional dos Bombeiros Militares, comemorado nesta terça-feira (2),
a Vale ainda anunciou doação de mais de R$ 8 milhões ao Corpo de Bombeiros do
Maranhão, em reconhecimento aos serviços prestados pela corporação.
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Com a doação, serão adquiridas 15 novas embarcações, que inclui botes infláveis, motos
aquáticas, equipamentos de combate a incêndio, ambulâncias e caminhonetes.
“Uma corporação de heróis tão importante para o país e que tem ajudado a Vale neste
momento tão difícil. De fato, são anjos da guarda da sociedade”, disse Luiz Eduardo
Osorio.
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E agora José? Deputado neto de Sarney confirma que houve sim acordo com Flávio Dino
Não tem mais como esconder. O encontro entre Flávio Dino e o ex-presidente José
Sarney, em Brasília, serviu para selar um acordo entre os dois políticos maranhenses. Foi
o que garantiu ontem (02) da tribuna da Assembleia Legislativa o neto do velho cacique,
Adriano Sarney (PV). Confira no vídeo abaixo:
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Zé Inácio parabeniza jovens pelo empenho na criação do Conselho de Juventude

O deputado Zé Inácio parabenizou a aprovação da Lei nº 130/2016 que dispõe, sobre a
criação do Conselho Estadual de Juventude CEJovem. O parlamentar foi o relator do
projeto.
“Como relator desse projeto, eu quero primeiramente destacar a presença das
juventudes partidárias, que se articularam para garantir a provação desse projeto. Quero
parabenizar a juventude do PCdoB, a juventude do PT, do PDT, do PMDB, do PSB, do PPS
e outras juventudes que também participaram desse importante debate. Mas destacar
também, que o Governador tem a compreensão da importância de se manter e criar
conselhos, diferente da política nacional do Governo Federal que tenta extinguir
conselhos. Parabenizo o Governo do Estado, na pessoa do atual secretário André Vital,
que cria o Conselho da Juventude dando oportunidade a várias representações da
juventude maranhense, tanto na área cultural, esportiva. Juventude que trabalha,
juventude que estuda, juventude que milita, juventude das mais diversas áreas da
cidade, do campo, juventude que representa segmento LGBT, juventude negra, se unem,
se articulam por meio de um Conselho”, disse.
Segundo Zé Inácio o Conselho irá permitir que a juventude possa discutir políticas
públicas em favor dos jovens do Maranhão.
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Zé Inácio parabeniza jovens maranhenses pelo empenho na criação do Conselho
Estadual de Juventude

Deputado Zé Inácio com o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, e grupo de jovens engajados

O deputado Zé Inácio parabenizou a aprovação da Lei nº 130/2016 que dispõe, sobre a
criação do Conselho Estadual de Juventude CEJovem. O parlamentar foi o relator do
projeto.
“Como relator desse projeto, eu quero primeiramente destacar a presença das
juventudes partidárias, que se articularam para garantir a provação desse projeto. Quero
parabenizar a juventude do PCdoB, a juventude do PT, do PDT, do PMDB, do PSB, do PPS
e outras juventudes que também participaram desse importante debate. Mas destacar
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também, que o Governador tem a compreensão da importância de se manter e criar
conselhos, diferente da política nacional do Governo Federal que tenta extinguir
conselhos. Parabenizo o Governo do Estado, na pessoa do atual secretário André Vital,
que cria o Conselho da Juventude dando oportunidade a várias representações da
juventude maranhense, tanto na área cultural, esportiva. Juventude que trabalha,
juventude que estuda, juventude que milita, juventude das mais diversas áreas da
cidade, do campo, juventude que representa segmento LGBT, juventude negra, se unem,
se articulam por meio de um Conselho.”, disse.
Segundo Zé Inácio o Conselho irá permitir que a juventude possa discutir políticas
públicas em favor dos jovens do Maranhão.
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Assembleia Legislativa aprova doação de terreno para o Residencial Parque
Independência

A Secid recebeu 8.632 inscrições de interessados em adquirir um dos 2.048 apartamentos do empreendimento

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, nesta terça-feira (2), 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.
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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).
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.
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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Deputados prestigiam cerimônia de assinatura de parceria entre Governo do Maranhão
e Vale

Para o deputado Othelino Neto, o protocolo é um ganho para o Maranhão

Os deputados Othelino Neto (PCdoB), presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, Vinicius Louro (PL), Zito Rolim (PDT) e Duarte Jr. (PC do B) participaram, na
tarde de terça-feira (2), no Palácio dos Leões, da assinatura de um protocolo de
intenções entre o Governo do Maranhão e a mineradora Vale, que resultará em
investimentos em torno de R$ 60 milhões, nas áreas de educação, saúde, patrimônio
cultural e segurança.
Para Othelino Neto, o protocolo é um ganho para o Maranhão. “O estado deu mais um
grande passo com a oficialização dessa parceria com a Vale, que deverá ajudar na
ampliação de programas sociais, aquisição de equipamentos, melhorias dos serviços de
abastecimento de água e recuperação de imóveis históricos, entre outros investimentos.
Os maranhenses só têm a ganhar”.
Na área da educação, os investimentos incluirão a construção e reforma de escolas,
assistência-técnica pedagógica, formação continuada para professores, entrega de kits
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e livros escolares e alfabetização de crianças. Ainda será possível ampliar o programa
“Escola Digna” e incrementar os Institutos Estaduais de Educação, Ciência e Tecnologia
(Iema), que também serão contemplados com novos laboratórios.
“O ato mostra que a união faz a força e o governo sempre age em parceria com aqueles
que querem ajudar. São serviços e programas que têm um aproveitamento imediato, a
exemplo do que será investido em educação, com a alfabetização de crianças e o
aprimoramento do conhecimento dos professores, por exemplo”, disse o governador
Flávio Dino.
A parceria resultará ainda na recuperação de prédios do Centro Histórico de São Luís,
por meio do programa “Nosso Centro”, gerenciado pela Secretaria Estadual das Cidades
e Desenvolvimento Urbano.
“O governador Flávio Dino está de parabéns por esta parceria tão importante com uma
empresa privada, que só terá pontos positivos para o povo do Maranhão nas mais
diversas áreas. Tenho certeza de que o Governo do Maranhão usará esse benefício com
muita sabedoria”, ressaltou o deputado Zito Rolim.

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:

Paulo Vitor garante acesso a personal trainers em
academias de São Luís

SITE:

http://gilbertoleda.com.br/

EDITORIA:

POLÍTICA

DATA:

04/07/2019

Paulo Vitor garante acesso a personal trainers em academias de São Luís

Com a lei, vereador estimula as boas práticas de saúde na capital

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 segundafeira, o tema voltou a ser discutido, dessa vez, no âmbito estadual. Ocorre que um
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projeto de lei com texto semelhante ao da lei municipal foi apresentado pelo deputado
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.
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Assembleia realiza sessão solene em homenagem à Casa de Apoio Ninar

A Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) realizou, nesta quarta-feira (3), sessão
solene pelos dois anos de criação da Casa de Apoio Ninar, implantada pelo governador
Flávio Dino (PCdoB) na antiga Casa de Veraneio do Estado, na Praia de São Marcos, em
São Luís. A sessão foi conduzida pelo presidente Othelino Neto (PCdoB) e o autor da
proposta, deputado Roberto Costa (MDB), disse que a solenidade transcorreu, também,
para homenagear a neuropsiquiatra Patrícia da Silva Souza, diretora da Casa Ninar, que
recebeu a Medalha Manuel Beckman.
Vários outros deputados participaram da solenidade, entre eles, Duarte Júnior (PCdoB),
Cleide Coutinho (PDT), Dr. Yglésio (PDT) e Wellington do Curso (PSDB). Além da própria
homenageada, prestigiaram o evento o procurador Eduardo Jorge Nicolau, corregedor
do Ministério Público do Maranhão; a desembargadora aposentada Etelvina Gonçalves;
o defensor público do Núcleo da Defesa da Criança e Adolescente, Joaquim Neto; a
médica Lídia Nicolau; e Cláudio Rezende, presidente da Acua, parceira do projeto. Todos
destacaram a homenagem e a iniciativa do deputado Roberto Costa.
O presidente Othelino Neto destacou a homenagem e disse que o projeto é o único dessa
natureza no Brasil. “A homenagem é uma forma de destacar, principalmente, a
importância do projeto Casa de Apoio Ninar, por ser importante e ímpar. Aquele espaço,
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que antes era destinado a ações não essenciais, agora se volta para essa causa tão nobre
que é cuidar de crianças especiais e de suas famílias, prestando-as assistência”, disse.
Crianças especiais
Roberto Costa afirmou que “é um programa que realmente o enche de orgulho”.
“Estamos fazendo uma justa homenagem pelos dois anos de funcionamento desse
extraordinário projeto, por meio de um trabalho de assistência pediátrica a crianças na
área de neuropsiquiatria”.
Ele enalteceu o trabalho da diretora da Casa de Apoio Ninar. “É uma figura que dedica
seu tempo e seu amor para aperfeiçoar essa metodologia, aplicando os avanços da
Medicina em benefício das crianças especiais, com epilepsia e microcefalia congênita,
por conta da ação do Zika. Portanto, nada mais justa essa homenagem da Assembleia ao
projeto e, consequentemente, à diretora Patrícia Souza. Ela é criadora da metodologia
da Casa de Apoio Ninar. Claro que teve a participação do governador e do secretário
Carlos Lula, que compreendem a importância do projeto”.
Roberto Costa contou que esteve na Casa de Apoio Ninar por diversas vezes e fez um
relato dos serviços prestados, como doação de cadeiras de rodas especiais. Ele informou
que destinou R$ 400 mil, via emenda parlamentar, para o projeto.
O deputado Dr. Yglésio foi à tribuna para enaltecer o papel e a força das mães das
crianças especiais e disse que os pais são menos participativos no acompanhamento dos
filhos. “É preciso interagir com os filhos e espantar o preconceito. E nada mais simbólico
o fato do governador haver implantado esse projeto numa casa que era local de festas”,
assegurou.
Número musical
No início da sessão solene, foi exibido um vídeo institucional sobre as ações da Casa de
Apoio Ninar, com depoimentos de crianças e familiares, de vários municípios do Estado,
agradecendo pelas ações. Crianças, mães e profissionais ainda apresentaram um número
musical. Familiares de crianças especiais, a exemplo do pequeno Lorenzo, de dois anos,
acompanharam tudo. A Medalha foi entregue pelo deputado Roberto Costa, após ser
chamado pelo presidente Othelino Neto.
Emoção
Emocionada, Patrícia Sousa contou que, desde cedo queria ser neuropediatra. “Para
tratar das crianças que jamais iriam crescer, daquelas que seriam eternamente crianças.
O momento que mais me tocou na vida foi a maternidade e fui presenteada pelos
melhores filhos que Deus podia me dar. Eles me motivaram a tocar esse projeto e me
fazem me sentir a melhor mãe do mundo", afirmou.
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Ela revelou que começou o projeto atendendo a 14 crianças com Síndrome de Down e
ofereceu cursos de culinária aos familiares. Mães como Luzenir Mendes Costa deram
depoimentos emocionante, agradecendo à Assembleia e ao deputado Roberto Costa.
Patrícia da Silva Sousa é também professora adjunta da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), com residência médica em Neurologia Infantil pela Universidade de
Campinas (Unicamp), Doutorado em Neurociências (UNIFESP/UNIPETE) e especialista
em Neurologia pela ABN e em Neurofisiologia - Eletroencefalografia (SBNC).
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