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Alema, Judiciário e Famem discutem acordo que permite transferências voluntárias aos
municípios em processo de adesão ao SNT

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
recebeu, nesta terça-feira (4), o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas de Melo Martins, e o presidente da Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), prefeito Erlanio Xavier. Na pauta do encontro, a homologação do
acordo judicial que permite a transferência voluntária de recursos do Estado aos
municípios, em processo de adesão ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).
Othelino Neto destacou a importância do acordo, uma vez que, além de permitir aos
municípios voltarem a receber as transferências voluntárias do Estado, preserva algo
importante, que é a adesão ao Sistema Nacional de Trânsito.
“É importante para a sociedade, porque este é um problema de saúde pública grave,
pois boa parte da superlotação dos hospitais se deve aos problemas com acidentes de
trânsito, com pessoas, inclusive, ficando inválidas para sempre, assim como a questão
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da segurança pública. Com esse acordo judicial, se consegue uma solução que atende
aos municípios, que precisam da parceria com os outros entes, mas, também, faz com
que venham a aderir ao Sistema Nacional de Trânsito, que é muito importante”,
assinalou Othelino.
O acordo surgiu como um desdobramento da decisão proferida pelo juiz Douglas de
Melo Martins, que proibia o Estado de realizar transferências voluntárias aos municípios
que não estivessem no Sistema Nacional de Trânsito, com o objetivo de pressionar os
prefeitos a entrarem no SNT. A partir de então, estabeleceu-se um diálogo para
encontrar um meio termo e uma solução, mediante compromissos formais dos prefeitos,
mas que as Prefeituras também não ficassem impossibilitadas de receber essas
transferências.
“É complexo para o prefeito entrar no sistema, ele não consegue entrar rapidamente e,
por isso, o presidente da Famem fez um pedido absolutamente justo, mediado, também,
pelo presidente da Assembleia Legislativa, de que os prefeitos tivessem um tempo de
transição, para que pudessem protocolar o pedido e ter um tempo de organização, de
tal forma que consigam entrar no Sistema Nacional de Trânsito”, ponderou o juiz Douglas
de Melo Martins, ressaltando, ainda, que, para entrar no SNT, os municípios precisam
cumprir uma série de regras, onde muitas delas fogem do controle dos atuais gestores.
“Então, flexibilizamos a decisão, em um acordo em que todos participaram, Ministério
Público, Famem, Estado do Maranhão, Secretaria de Saúde, com essa contribuição da
Assembleia Legislativa no diálogo, através do seu presidente, e chegamos ao bom termo
de que os municípios que estão no Sistema Nacional de Trânsito já podem conveniar
normal, como já podiam na decisão anterior, e aqueles que iniciarem o processo
também. Entendemos que é uma medida justa com os atuais prefeitos, porque eles vão
ter um tempo de adequação e organização. Eu acho que é uma medida que mostra uma
evolução das instituições, um aperfeiçoamento das instituições, sustentada em algo
fundamental para que a sociedade funcione bem, que são os diálogos institucionais”,
completou.
Municipalização do trânsito
Segundo o presidente da Famem, atualmente, dos 217 municípios maranhenses, 58 já
têm o trânsito municipalizado e cerca de 20 cidades estão em processo de
municipalização. Erlanio Xavier garantiu que, agora, os municípios têm mais tempo para
se organizar e a Famem, em parceria com o Detran, dará todo o suporte para que, até o
final do ano, consigam estar com o seu trânsito municipalizado. O prefeito também
agradeceu o apoio do presidente Othelino Neto na intermediação do diálogo.
“Isso é muito importante para o dia a dia do município, porque quem está no município
e trafega sem capacete, por exemplo, e sofre um acidente, gera despesa para o
município e ao Estado também. Quero agradecer à Assembleia Legislativa, ao presidente
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Othelino, que sempre tem dado uma atenção especial aos municípios, e agradecer ao
doutor Douglas e ao Ministério Público, por terem aberto esse diálogo para que os
municípios tenham tempo para que, até o final do ano, estejam com o trânsito todo
municipalizado”.
“O que nós estamos tratando envolve o direto à saúde das pessoas, o direito à segurança
no trânsito. São vários assuntos somados e resolvidos em um único processo. A verdade
é que a rede de saúde tanto dos municípios, quanto dos estados está superlotada e, um
dos motivos dessa superlotação, é o excessivo número de acidentes de trânsito,
especialmente envolvendo motociclistas sem capacete. A rede de saúde acaba sendo
muito cara em função disso. O que estamos fazendo é definindo uma estratégia para que
os municípios sejam incluídos no Sistema Nacional de Trânsito, fiscalizem o trânsito,
organizem o trânsito, façam a educação para o trânsito, de tal maneira que nós
consigamos diminuir o número de acidentes e, diminuindo o número de acidentes,
diminuímos a lotação nos hospitais”, concluiu o juiz Douglas de Melo Martins.
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Projeto de Fábio Macedo cria 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 Macedo ainda lembrou como a doença tem afetado cada vez mais os jovens e tem
atingido especialmente crianças e adolescentes, que têm recorrido a automutilações e
até suicídio.” 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 há 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 apartes 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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Famem consegue ampliar prazo para cidades municipalizarem trânsito

O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Erlanio Xavier,
firmou acordo judicial com a Justiça do Maranhão para que os gestores municipais
tenham prazo de até o final do ano para concluir a municipalização do trânsito. A
assinatura do documento foi confirmada pelo juiz durante audiência com o presidente
da Famem e da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (3) no gabinete do presidente
Othelino Neto.
“Os municípios terão mais tempo para poderem se organizar. A Famem em parceria com
o Detran-MA dará suporte para que os prefeitos consigam municipalizar o trânsito em
suas cidades. Isso é muito importante para o dia a dia do município. Temos que
agradecer ao juiz Douglas Martins e ao Ministério Público que sempre estiveram abertos
para o diálogo”, afirmou o presidente da Famem.
O acordo, mediado pelo presidente Othelino Neto, destrava decisão anterior do juiz da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, proibindo o Estado
a preceder com as transferências voluntárias aos municípios que ainda não haviam
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tomado a providência. A medida, segundo entendimento do juiz Douglas Martins, seria
pressionar os prefeitos a entrar no Sistema Nacional de Trânsito.
“De alguma maneira, a decisão judicial acabou gerando injustiças pela complexidade de
ingresso no sistema. O cumprimento de uma série de regras, alguma fora da raia de
controle dos atuais gestores, como, por exemplo, dívidas acumuladas com a Previdência.
Sabe-se que muitas das vezes o prefeito está preocupado em resolver a crise do dia”,
assinalou o presidente da Assembleia, Othelino Neto.
Saúde e segurança
Para o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, o
acordo firmado será muito benéfico por ampliar direito à saúde e segurança no trânsito.
“São vários assuntos somados resolvido em um único processo. Na verdade, é que a rede
de saúde tanto dos municípios como do Estado, se encontra superlotada. E, um dos
motivos, é o excessivo número de acidentes de trânsito. Especialmente, aquele
envolvendo motociclistas sem capacete”, destacou o juiz.
No Maranhão, 58 municípios já fizeram adesão ao Sistema Nacional de Trânsito e pelo
menos mais 30 iniciaram processo. A estratégia do acordo é que os municípios se
integrem ao sistema, instalando órgão de fiscalização e organização do trânsito e façam
campanhas educativas. De maneira que, assim consigam reduzir o número de acidentes
e reduzindo a ocupação em hospitais por acidentados do trânsito. A redução também
incide sobre os custos da Previdência Social, já que muitos dos acidentados passam a ser
dependentes dos benefícios continuados.
“O presidente da Famem tem tido uma posição maravilhosa neste aspecto, estimulando
as soluções de consenso. Acho que os diálogos são fundamentais para o
aperfeiçoamento das instituições”, elogiou Douglas Martins.
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Sindicato terá que prestar informações à Assembleia sobre demissão de cobradores

O plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão desta terça-feira
(04), o requerimento de autoria do deputado estadual Adriano Sarney (PV) solicitando
informações detalhadas do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de São
Luís (SET), Luís Cláudio Siqueira, e da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª
Região, desembargadora Solange Cordeiro, sobre a eliminação da função de cobradores
de ônibus em São Luís.
Segundo o deputado, existe a possibilidade de demissão de 3 mil de cobradores de
ônibus, forçando dupla função e sobrecarga aos motoristas de transporte coletivo da
região metropolitana de São Luís, onde já existem ônibus circulando sem cobradores em
regime de teste.
“O argumento dos donos de empresas de ônibus de São Luís chega a ser ridículo. Eles
dizem que com a modernização da frota e com a tecnologia não precisamos mais de
cobradores nos ônibus. Isso parece uma piada. Quem conhece a frota da capital sabe
muito bem que não existe nenhum tipo de preparo tecnológico para atender a
população sem a figura do cobrador”, disse Adriano.
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De acordo com o líder da oposição, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do
Transporte Rodoviário de São Luís, Isaías Castelo Branco, se omitiu e assinou uma ata
que concorda com a demissão de 20% dos cobradores de ônibus.
“Se o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, seu Isaías do PCdoB, não defende a sua
categoria e 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?”, indagou o deputado.
O requerimento n° 304/2019 também será enviado a Isaías Castelo Branco. O
documento solicita a relação exata de cobradores que serão diretamente atingidos pelo
processo de automação dos ônibus da capital, bem como se existe e como funcionará o
plano de capacitação e realocação desses funcionários a outros postos de trabalho e se
estas empresas realmente vão conseguir absorver a demanda de pessoal.
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Cantor sertanejo Matheus Fernandes será atração da noite de abertura do ‘Arraiá do
Povo’ na Assembleia

O cantor sertanejo Matheus Fernandes é a grande atração da noite de abertura da
programação do ‘Arraiá do Povo’, realizado pela Assembleia Legislativa do Maranhão,
por meio do Grupo de Esposa de Deputados do Maranhão (GEDEMA). O arraial será
aberto ao público no dia 14 de junho, às 18h30, na área do estacionamento da Alema,
ao lado do Complexo de Comunicação, e terá continuidade nos dias 15 e 16. Além do
cearense, se apresentarão o grupo Folia de Três, Boizinho Barrica, Boi Lendas e Magias,
Boi de Axixá e Boi de Maracanã.
O presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), garantiu que a festança junina
deste ano continuará com a mesma qualidade do ano passado, sendo uma extensão das
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noites juninas de 2018, com ainda mais alegria e a participação maciça dos servidores,
familiares, convidados e do povo. “Teremos belíssimas apresentações da nossa cultura
maranhense, além de atrações nacionais. Tudo isso muito bem organizado e com uma
estrutura segura e confortável para todos aqueles que vierem nos prestigiar”, afirmou.
“Convidamos a todos para prestigiarem conosco as três noites do ‘Arraiá do Povo’, que
está sendo preparado com muito carinho, para que o público possa apreciar e se divertir,
mais uma vez, com a beleza e a riqueza da nossa cultura”, convidou Ana Paula Lobato,
presidente do Gedema.
“O arraial do ano passado foi feito com muito carinho, muito amor e, este ano, esse
carinho será redobrado, seguindo a determinação do presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto, da Mesa Diretora e de todos os deputados que compõem a
Casa. A Assembleia também se preocupa com o aspecto cultural do nosso estado,
valorizando, justamente, aquilo que é muito peculiar do Maranhão, que é o São João.
Dessa forma, a Assembleia, mais uma vez, organiza o arraial, com uma estrutura com
toda comodidade, segurança, conforto e muita alegria para todos aqueles que vierem
prestigiar”, garantiu Antino Noleto, diretor Administrativo da Alema.
Os três dias de festança do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN), rádio Alema, pelo site www.al.ma.leg.br/tv e
pelas redes sociais. “A exemplo do ano passado, a TV Assembleia terá uma cabine
própria para a transmissão, com equipes de reportagem no arraial, mostrando toda a
festa, ao vivo. Os telespectadores e internautas terão a oportunidade de, mais uma vez,
acompanhar o melhor do São João do Maranhão”, completou Edwin Jinkings, diretor de
Comunicação da Alema.
Programação
Sexta-feira (14)
18h30 – Folia de Três
19h00 – Boizinho Barrica
20h00 – Boi Lendas e Magias
21h00 – Boi de Axixá
22h00 – Boi de Maracanã
23h00 – Matheus Fernandes
Sábado (15)
18h00 – Grupo Folia de Três
18h15 – Oficinas de Dança do programa Sol Nascente
18h30 – Boizinho da Creche Escola Sementinha
19h00 – Boi de Santa Fé
20h00 – Boi de Sonhos
21h00 – Boi Novilho Branco
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21h30 – Quadriharte de Alcântara
22h00 – Boi da Maioba
Domingo (16)
18h30 – Grupo Folia de Três
19h00 – Boi Pirilampo
20h00 – Cacuriá de Dona Teté
21h00 – Boi de Morros
22h00 – Boi de Nina Rodrigues
23h00 – Lucas Seabra
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Famem consegue ampliar prazo para cidades municipalizarem trânsito

O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Erlanio Xavier,
firmou acordo judicial com a Justiça do Maranhão para que os gestores municipais
tenham prazo de até o final do ano para concluir a municipalização do trânsito. A
assinatura do documento foi confirmada pelo juiz durante audiência com o presidente
da Famem e da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (3) no gabinete do presidente
Othelino Neto.
“Os municípios terão mais tempo para poderem se organizar. A Famem em parceria com
o Detran-MA dará suporte para que os prefeitos consigam municipalizar o trânsito em
suas cidades. Isso é muito importante para o dia a dia do município. Temos que
agradecer ao juiz Douglas Martins e ao Ministério Público que sempre estiveram abertos
para o diálogo”, afirmou o presidente da Famem.
O acordo, mediado pelo presidente Othelino Neto, destrava decisão anterior do juiz da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, proibindo o Estado
a preceder com as transferências voluntárias aos municípios que ainda não haviam
tomado a providência. A medida, segundo entendimento do juiz Douglas Martins, seria
pressionar os prefeitos a entrar no Sistema Nacional de Trânsito.
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“De alguma maneira, a decisão judicial acabou gerando injustiças pela complexidade de
ingresso no sistema. O cumprimento de uma série de regras, alguma fora da raia de
controle dos atuais gestores, como, por exemplo, dívidas acumuladas com a Previdência.
Sabe-se que muitas das vezes o prefeito está preocupado em resolver a crise do dia”,
assinalou o presidente da Assembleia, Othelino Neto.
Saúde e segurança
Para o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, o
acordo firmado será muito benéfico por ampliar direito à saúde e segurança no trânsito.
“São vários assuntos somados resolvido em um único processo. Na verdade, é que a rede
de saúde tanto dos municípios como do Estado, se encontra superlotada. E, um dos
motivos, é o excessivo número de acidentes de trânsito. Especialmente, aquele
envolvendo motociclistas sem capacete”, destacou o juiz.
No Maranhão, 58 municípios já fizeram adesão ao Sistema Nacional de Trânsito e pelo
menos mais 30 iniciaram processo. A estratégia do acordo é que os municípios se
integrem ao sistema, instalando órgão de fiscalização e organização do trânsito e façam
campanhas educativas. De maneira que, assim consigam reduzir o número de acidentes
e reduzindo a ocupação em hospitais por acidentados do trânsito. A redução também
incide sobre os custos da Previdência Social, já que muitos dos acidentados passam a ser
dependentes dos benefícios continuados.
“O presidente da Famem tem tido uma posição maravilhosa neste aspecto, estimulando
as soluções de consenso. Acho que os diálogos são fundamentais para o
aperfeiçoamento das instituições”, elogiou Douglas Martins.
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Duarte Jr ingressa com ação civil pública para garantir qualidade e modernização do
transporte público em São Luís

O deputado estadual Duarte Jr ingressou com uma ação civil pública (ACP), por meio do
Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – Ibedec, para que as
empresas de ônibus suspendam a retirada de 20% dos cobradores das linhas de São Luís
até que seja feita a modernização do sistema. O deputado alerta que a retirada dos
cobradores irá afetar a qualidade do transporte público na capital.
Segundo Duarte, a retirada dos cobradores, anunciada no final de maio pelo Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET), é uma medida equivocada,
uma vez que o transporte público de São Luís não possui sistema informatizado de
recarga de passagens.
“Todo e qualquer processo de mudança precisa ser realizado com responsabilidade. Por
isso, por meio desta ação, peço que primeiro se informatize e modernize o sistema, para
que, em seguida, se promova alterações, assim como aconteceu em Curitiba”, diz
Duarte, citando um dos sistemas mais modernos de transporte público do Brasil.
Segundo o deputado, “a cidade é exemplo a ser seguido, pois, além da modernização,
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nenhum cobrador ficou desempregado. Pelo contrário, foram capacitados e treinados
para desempenhar novas funções”. Duarte acrescenta que a medida também fere a
legislação trabalhista.
“Esse desejo dos empresários não está de acordo com a legislação. O artigo 468 da CLT
veda a alteração unilateral do contrato de trabalho, que é o que está acontecendo nesse
caso”, diz. Duarte acrescenta que o motorista terá um acúmulo de função, o que poderá
resultar na maior insegurança aos trabalhadores e passageiros, bem como na lentidão
do transporte, maior congestionamento e consequente falha na prestação do serviço e
prejuízo na qualidade.
Na ACP, o deputado pede tutela de urgência no julgamento do caso, baseado no artigo
300 do Código de Processo Civil, já que a retirada dos cobradores configura também
violação dos direitos do consumidor e que a proibição dessa medida deve ser imediata.
Para a diretora do Ibedec, Ana Brandão, a substituição dos cobradores por catracas
eletrônicas deveria ser feita de forma gradual. “É preciso haver um processo de
adaptação dos usuários. Além disso, a medida é inviável sem a devida modernização,
que deve ocorrer de forma responsável e eficiente”, declara.
Ana Brandão afirma ainda que é necessário pensar também no impacto dessas medidas
na vida de centenas de trabalhadores que irão ficar desempregados. “Além da coleta da
passagem, os cobradores desempenham outras tarefas extremamente importantes nos
ônibus, como auxiliar pessoas com mobilidade reduzida e fornecer informações aos
passageiros”, completa.
Audiência Pública
Duarte Jr convocou audiência pública com rodoviários para o dia 10 de junho, segundafeira, às 9h, no Auditório Neiva Moreira, na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. O objetivo é discutir os impactos da retirada dos cobradores aos
consumidores e à qualidade do serviço.
Estarão presentes representantes do Sindicato dos Rodoviários, da SMTT – Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes, Sindicato das Empresas de Transporte, Ministério
Público do Trabalho, PROCON, Ibedec e Núcleo de Defesa do Consumidor do Ministério
Público, entre outros.
Na ACP, Duarte Jr observa que, segundo a Emenda Constitucional nº 90/2015, o
transporte é um direito social, assim como educação, saúde, alimentação, trabalho,
moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, e
assistência aos desamparados (art. 6º da Constituição).
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Cantor sertanejo Matheus Fernandes será atração da noite de abertura do ‘Arraiá do
Povo’, na Assembleia Legislativa

O cantor sertanejo Matheus Fernandes é a grande atração da noite de abertura da
programação do ‘Arraiá do Povo’, realizado pela Assembleia Legislativa do Maranhão,
por meio do Grupo de Esposa de Deputados do Maranhão (GEDEMA). O arraial será
aberto ao público no dia 14 de junho, às 18h30, na área do estacionamento da Alema,
ao lado do Complexo de Comunicação, e terá continuidade nos dias 15 e 16. Além do
cearense, se apresentarão o grupo Folia de Três, Boizinho Barrica, Boi Lendas e Magias,
Boi de Axixá e Boi de Maracanã.
O presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), garantiu que a festança junina
deste ano continuará com a mesma qualidade do ano passado, sendo uma extensão das
noites juninas de 2018, com ainda mais alegria e a participação maciça dos servidores,
familiares, convidados e do povo. “Teremos belíssimas apresentações da nossa cultura
maranhense, além de atrações nacionais. Tudo isso muito bem organizado e com uma
estrutura segura e confortável para todos aqueles que vierem nos prestigiar”, afirmou.
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“Convidamos a todos para prestigiarem conosco as três noites do ‘Arraiá do Povo’, que
está sendo preparado com muito carinho, para que o público possa apreciar e se divertir,
mais uma vez, com a beleza e a riqueza da nossa cultura”, convidou Ana Paula Lobato,
presidente do Gedema.
“O arraial do ano passado foi feito com muito carinho, muito amor e, este ano, esse
carinho será redobrado, seguindo a determinação do presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto, da Mesa Diretora e de todos os deputados que compõem a
Casa. A Assembleia também se preocupa com o aspecto cultural do nosso estado,
valorizando, justamente, aquilo que é muito peculiar do Maranhão, que é o São João.
Dessa forma, a Assembleia, mais uma vez, organiza o arraial, com uma estrutura com
toda comodidade, segurança, conforto e muita alegria para todos aqueles que vierem
prestigiar”, garantiu Antino Noleto, diretor Administrativo da Alema.
Os três dias de festança do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN), rádio Alema, pelo site www.al.ma.leg.br/tv e
pelas redes sociais. “A exemplo do ano passado, a TV Assembleia terá uma cabine
própria para a transmissão, com equipes de reportagem no arraial, mostrando toda a
festa, ao vivo. Os telespectadores e internautas terão a oportunidade de, mais uma vez,
acompanhar o melhor do São João do Maranhão”, completou Edwin Jinkings, diretor de
Comunicação da Alema.
Programação
Sexta-feira (14)
18h30 – Folia de Três
19h00 – Boizinho Barrica
20h00 – Boi Lendas e Magias
21h00 – Boi de Axixá
22h00 – Boi de Maracanã
23h00 – Matheus Fernandes
Sábado (15)
18h00 – Grupo Folia de Três
18h15 – Oficinas de Dança do programa Sol Nascente
18h30 – Boizinho da Creche Escola Sementinha
19h00 – Boi de Santa Fé
20h00 – Boi de Sonhos
21h00 – Boi Novilho Branco
21h30 – Quadriharte de Alcântara
22h00 – Boi da Maioba
Domingo (16)
18h30 – Grupo Folia de Três
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

19h00 – Boi Pirilampo
20h00 – Cacuriá de Dona Teté
21h00 – Boi de Morros
22h00 – Boi de Nina Rodrigues
23h00 – Lucas Seabra
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Alema, Judiciário e Famem discutem acordo que permite transferências voluntárias aos
municípios em processo de adesão ao SNT
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
recebeu, nesta terça-feira (4), o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas de Melo Martins, e o presidente da Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), prefeito Erlanio Xavier. Na pauta do encontro, a homologação do
acordo judicial que permite a transferência voluntária de recursos do Estado aos
municípios, em processo de adesão ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Othelino Neto destacou a importância do acordo, uma vez que, além de permitir aos
municípios voltarem a receber as transferências voluntárias do Estado, preserva algo
importante, que é a adesão ao Sistema Nacional de Trânsito.
“É importante para a sociedade, porque este é um problema de saúde pública grave,
pois boa parte da superlotação dos hospitais se deve aos problemas com acidentes de
trânsito, com pessoas, inclusive, ficando inválidas para sempre, assim como a questão
da segurança pública. Com esse acordo judicial, se consegue uma solução que atende
aos municípios, que precisam da parceria com os outros entes, mas, também, faz com
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que venham a aderir ao Sistema Nacional de Trânsito, que é muito importante”,
assinalou Othelino.
O acordo surgiu como um desdobramento da decisão proferida pelo juiz Douglas de
Melo Martins, que proibia o Estado de realizar transferências voluntárias aos municípios
que não estivessem no Sistema Nacional de Trânsito, com o objetivo de pressionar os
prefeitos a entrarem no SNT. A partir de então, estabeleceu-se um diálogo para
encontrar um meio termo e uma solução, mediante compromissos formais dos prefeitos,
mas que as Prefeituras também não ficassem impossibilitadas de receber essas
transferências.
“É complexo para o prefeito entrar no sistema, ele não consegue entrar rapidamente e,
por isso, o presidente da Famem fez um pedido absolutamente justo, mediado, também,
pelo presidente da Assembleia Legislativa, de que os prefeitos tivessem um tempo de
transição, para que pudessem protocolar o pedido e ter um tempo de organização, de
tal forma que consigam entrar no Sistema Nacional de Trânsito”, ponderou o juiz Douglas
de Melo Martins, ressaltando, ainda, que, para entrar no SNT, os municípios precisam
cumprir uma série de regras, onde muitas delas fogem do controle dos atuais gestores.
“Então, flexibilizamos a decisão, em um acordo em que todos participaram, Ministério
Público, Famem, Estado do Maranhão, Secretaria de Saúde, com essa contribuição da
Assembleia Legislativa no diálogo, através do seu presidente, e chegamos ao bom termo
de que os municípios que estão no Sistema Nacional de Trânsito já podem conveniar
normal, como já podiam na decisão anterior, e aqueles que iniciarem o processo
também. Entendemos que é uma medida justa com os atuais prefeitos, porque eles vão
ter um tempo de adequação e organização. Eu acho que é uma medida que mostra uma
evolução das instituições, um aperfeiçoamento das instituições, sustentada em algo
fundamental para que a sociedade funcione bem, que são os diálogos institucionais”,
completou.
Municipalização do trânsito
Segundo o presidente da Famem, atualmente, dos 217 municípios maranhenses, 58 já
têm o trânsito municipalizado e cerca de 20 cidades estão em processo de
municipalização. Erlanio Xavier garantiu que, agora, os municípios têm mais tempo para
se organizar e a Famem, em parceria com o Detran, dará todo o suporte para que, até o
final do ano, consigam estar com o seu trânsito municipalizado. O prefeito também
agradeceu o apoio do presidente Othelino Neto na intermediação do diálogo.
“Isso é muito importante para o dia a dia do município, porque quem está no município
e trafega sem capacete, por exemplo, e sofre um acidente, gera despesa para o
município e ao Estado também. Quero agradecer à Assembleia Legislativa, ao presidente
Othelino, que sempre tem dado uma atenção especial aos municípios, e agradecer ao
doutor Douglas e ao Ministério Público, por terem aberto esse diálogo para que os
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municípios tenham tempo para que, até o final do ano, estejam com o trânsito todo
municipalizado”.
“O que nós estamos tratando envolve o direto à saúde das pessoas, o direito à segurança
no trânsito. São vários assuntos somados e resolvidos em um único processo. A verdade
é que a rede de saúde tanto dos municípios, quanto dos estados está superlotada e, um
dos motivos dessa superlotação, é o excessivo número de acidentes de trânsito,
especialmente envolvendo motociclistas sem capacete. A rede de saúde acaba sendo
muito cara em função disso. O que estamos fazendo é definindo uma estratégia para que
os municípios sejam incluídos no Sistema Nacional de Trânsito, fiscalizem o trânsito,
organizem o trânsito, façam a educação para o trânsito, de tal maneira que nós
consigamos diminuir o número de acidentes e, diminuindo o número de acidentes,
diminuímos a lotação nos hospitais”, concluiu o juiz Douglas de Melo Martins.
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Famem consegue ampliar prazo para cidades municipalizarem trânsito
O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Erlanio Xavier,
firmou acordo judicial com a Justiça do Maranhão para que os gestores municipais
tenham prazo de até o final do ano para concluir a municipalização do trânsito. A
assinatura do documento foi confirmada pelo juiz durante audiência com o presidente
da Famem e da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (3) no gabinete do presidente
Othelino Neto.

“Os municípios terão mais tempo para poderem se organizar. A Famem em parceria com
o Detran-MA dará suporte para que os prefeitos consigam municipalizar o trânsito em
suas cidades. Isso é muito importante para o dia a dia do município. Temos que
agradecer ao juiz Douglas Martins e ao Ministério Público que sempre estiveram abertos
para o diálogo”, afirmou o presidente da Famem.
O acordo, mediado pelo presidente Othelino Neto, destrava decisão anterior do juiz da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, proibindo o Estado
a preceder com as transferências voluntárias aos municípios que ainda não haviam
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tomado a providência. A medida, segundo entendimento do juiz Douglas Martins, seria
pressionar os prefeitos a entrar no Sistema Nacional de Trânsito.
“De alguma maneira, a decisão judicial acabou gerando injustiças pela complexidade de
ingresso no sistema. O cumprimento de uma série de regras, alguma fora da raia de
controle dos atuais gestores, como, por exemplo, dívidas acumuladas com a Previdência.
Sabe-se que muitas das vezes o prefeito está preocupado em resolver a crise do dia”,
assinalou o presidente da Assembleia, Othelino Neto.
Saúde e segurança
Para o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, o
acordo firmado será muito benéfico por ampliar direito à saúde e segurança no trânsito.
“São vários assuntos somados resolvido em um único processo. Na verdade, é que a rede
de saúde tanto dos municípios como do Estado, se encontra superlotada. E, um dos
motivos, é o excessivo número de acidentes de trânsito. Especialmente, aquele
envolvendo motociclistas sem capacete”, destacou o juiz.
No Maranhão, 58 municípios já fizeram adesão ao Sistema Nacional de Trânsito e pelo
menos mais 30 iniciaram processo. A estratégia do acordo é que os municípios se
integrem ao sistema, instalando órgão de fiscalização e organização do trânsito e façam
campanhas educativas. De maneira que, assim consigam reduzir o número de acidentes
e reduzindo a ocupação em hospitais por acidentados do trânsito. A redução também
incide sobre os custos da Previdência Social, já que muitos dos acidentados passam a ser
dependentes dos benefícios continuados.
“O presidente da Famem tem tido uma posição maravilhosa neste aspecto, estimulando
as soluções de consenso. Acho que os diálogos são fundamentais para o
aperfeiçoamento das instituições”, elogiou Douglas Martins.
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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
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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“Falta de compromisso do Governo com os servidores”, diz deputado Wellington ao
cobrar esclarecimentos sobre a greve do Detran

Wellington defendeu pauta de reivindicações dos servidores do Detran

“Falta de compromisso do Governo com os servidores”, diz deputado Wellington ao
cobrar esclarecimentos sobre a greve do Detran
Durante a sessão plenária desta Segunda (03), o deputado estadual Wellington do Curso
utilizou seu pronunciamento na sessão plenária da Assembleia Legislativa para cobrar
esclarecimentos do Governo do Estado sobre a paralisação dos servidores do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MA, que começou na última segundafeira.
Ao abordar o assunto, o deputado Wellington destacou as principais reivindicações dos
servidores grevistas, entre elas, a manutenção do auxílio-alimentação durante as férias
e demais afastamentos, bem como o reajuste do auxílio, a equiparação salarial e de
gratificações, a correção do salário-base dos assistentes de trânsito, entres outros. Além
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disso, o parlamentar afirmou que o Governo do Estado não atendeu as reivindicações
dos grevistas.
“Hoje, os servidores do DETRAN entraram em greve para reivindicar diversos direitos da
categoria, entre eles, a manutenção do auxílio-alimentação também nos períodos de
férias e afastamentos, a correção da defasagem salarial dos assistentes de trânsito que
já dura 6 anos, a equiparação das gratificações por atividade de trânsito, reajuste no
auxílio alimentação, entre outros. Na Assembleia Legislativa, sempre defendemos os
servidores públicos e dessa vez não será diferente. Iremos lutar para que todas as
reivindicações dos servidores do DETRAN sejam atendidas e esperamos que o governo
do estado tenha compromisso estes servidores e cumpra pauta de reivindicações da
categoria. Servidores do DETRAN, contem comigo!”, manifestou-se Wellington.
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Comissão Especial que analisa a Reforma da Previdência Participará de Audiência Pública
na Alema

A Assembleia Legislativa do Maranhão sediará, na próxima segunda-feira (10), às 9h, no
Auditório Fernando Falcão, audiência pública para debater a Reforma da Previdência. O
evento, proposto pelo presidente Othelino Neto (PC do B), contará com a presença do
presidente da comissão especial que analisa a proposta em tramitação na Câmara dos
Deputados, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), e do relator, deputado Samuel Moreira
(PSDB-SP).
Toda a bancada federal do maranhão, incluindo os senadores, foi convidada a participar
da audiência pública, bem como deputados estaduais, autoridades e demais entidades.
A Proposta de Emenda à Constituição 6/19 pretende alterar o sistema de Previdência
Social para os trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos de todos os
Poderes e de todos os entes federados (União, estados e municípios). Caso aprovada, a
idade mínima para a aposentaria será de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres.
Há regras de transição para os atuais contribuintes.
Atualmente, a proposta encontra-se na fase de análise das emendas apresentadas. Ao
todo, o relator deverá analisar 277 sugestões, com expectativa de conclusão do parecer
sobre o mérito da proposta até o dia 15 de junho.
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Alema, Judiciário e Famem discutem acordo que permite transferências voluntárias aos
municípios em processo de adesão ao SNT

Othelino Neto destacou a importância do acordo, que permite aos municípios voltarem a receber as
transferências voluntárias do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
recebeu, nesta terça-feira (4), o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas de Melo Martins, e o presidente da Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), prefeito Erlanio Xavier. Na pauta do encontro, a homologação do
acordo judicial que permite a transferência voluntária de recursos do Estado aos
municípios, em processo de adesão ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).
Othelino Neto destacou a importância do acordo, uma vez que, além de permitir aos
municípios voltarem a receber as transferências voluntárias do Estado, preserva algo
importante, que é a adesão ao Sistema Nacional de Trânsito.
“É importante para a sociedade, porque este é um problema de saúde pública grave,
pois boa parte da superlotação dos hospitais se deve aos problemas com acidentes de
trânsito, com pessoas, inclusive, ficando inválidas para sempre, assim como a questão
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da segurança pública. Com esse acordo judicial, se consegue uma solução que atende
aos municípios, que precisam da parceria com os outros entes, mas, também, faz com
que venham a aderir ao Sistema Nacional de Trânsito, que é muito importante”,
assinalou Othelino.
O acordo surgiu como um desdobramento da decisão proferida pelo juiz Douglas de
Melo Martins, que proibia o Estado de realizar transferências voluntárias aos municípios
que não estivessem no Sistema Nacional de Trânsito, com o objetivo de pressionar os
prefeitos a entrarem no SNT. A partir de então, estabeleceu-se um diálogo para
encontrar um meio termo e uma solução, mediante compromissos formais dos prefeitos,
mas que as Prefeituras também não ficassem impossibilitadas de receber essas
transferências.
Segundo o presidente da Famem, atualmente, dos 217 municípios maranhenses, 58 já
têm o trânsito municipalizado e cerca de 20 cidades estão em processo de
municipalização. Erlanio Xavier garantiu que, agora, os municípios têm mais tempo para
se organizar e a Famem, em parceria com o Detran, dará todo o suporte para que, até o
final do ano, consigam estar com o seu trânsito municipalizado. O prefeito também
agradeceu o apoio do presidente Othelino Neto na intermediação do diálogo.
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Daniella Tema destaca festividades na região central do Maranhão

A deputada estadual Daniella Tema (DEM), destacou em seu discurso na Assembleia
Legislativa nesta terça-feira (04), a sua extensa agenda no último fim de semana na
região central do Maranhão. A parlamentar. prestigiou eventos no município de Tuntum,
São João dos Patos e Presidente Dutra.
São João dos Patos
“Gostaria de parabenizar as equipes que participaram da Copa Regional de Masters no
município de São João dos Patos, em especial a equipe da seleção de masters de Tuntum
que se consagrou campeã no último sábado (01). Também estivemos prestigiando a
tradicional XX EXPOSERTÃO (Exposição de produtos agropecuários) ao lado da
presidente da Câmara, vereadora Thuany Costa, do médico Alexandre Magno e de
lideranças políticas”, destacou a deputada estadual.
Tuntum
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No Município de Tuntum, Daniella Tema esteve presente na final nos jogos escolares
Tuntuenses. A décima primeira edição dos JETS aconteceu no Ginásio Poliesportivo
Dr.Tema e contou com a presença de alunos, atletas, professores e pais de alunos.
“No último domingo estivemos levando o nosso apoio ao Esporte, no encerramento dos
Jogos Escolares do município de Tuntum. Ao todo, foram dezenove escolas públicas,
municipais e estaduais em doze dias de competição. Mais de novecentos alunos
disputaram nove modalidades. Parabenizo o nosso prefeito Tema Cunha, a Secretaria de
Esportes, em nome do secretário Veridiano Carvalho, por incentivarem a prática
esportiva com a realização dos jogos e a todos que contribuíram para linda festa
esportiva”. Parabenizou a parlamentar.
Presidente Dutra
Apoiando as festividades de montaria, vaquejada e de animais equinos, a deputada
estadual encerrou sua agenda pelo interior do estado na cavalgada do Povoado
Canafístula dos Morais. Acompanhada da ex-prefeita Irene Soares e de lideranças
políticas, Daniella Tema declarou que ama estar ao lado do povo e que sempre que puder
irá prestigiar as festividades dos municípios. “É uma grande alegria poder compartilhar
esses momentos de festa ao lado da população. A cada convite recebido, gosto de estar
presente sempre que posso. Agradeço a todos pelo carinho recebido e mensagens de
apoio ao nosso trabalho”, finalizou a deputada estadual Daniella Tema.
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Douglas Martins elogia postura conciliatória de Erlanio na Famem

Não faz parte do hábito, mas o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís,
Douglas Martins, é só elogios ao presidente da Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão, Erlanio Marttins, na condução da entidade, sobretudo pelo diálogo
institucional que vem promovendo para resolução de impasses.
O mais recente deste momento de exaltação à gestão de Erlanio por parte do juiz foi
sobre a municipalização do trânsito. Um acordo judicial firmando entre a Famem e o
Justiça Estadual, com mediação do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto, superou entraves constitucionais e deu bom curso aos
objetivos que envolvem saúde, segurança, previdência e consequências econômicas.
Pelo acordo, o Governo do Estado fica liberado para proceder com as transferências
voluntárias para municípios que já estejam ou que iniciarem o processo de integração
ao Sistema Nacional de Trânsito. A saída negociada partiu de proposta do presidente da
Famem que conseguiu que os municípios façam a integração até o final deste ano.
“O presidente da Famem tem tido uma posição maravilhosa neste aspecto, estimulando
as soluções de consenso. Acho que os diálogos são fundamentais para o
aperfeiçoamento das instituições”, mencionou Douglas Martins.
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Acordo firmado pela Famem amplia prazo para cidades municipalizarem trânsito

O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Erlanio Xavier,
firmou acordo judicial com a Justiça do Maranhão para que os gestores municipais
tenham prazo de até o final do ano para concluir a municipalização do trânsito.
A assinatura do documento foi confirmada pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís, Douglas Martins, durante audiência com o presidente da Famem
e da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (3) no gabinete do presidente Othelino
Neto.
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Famem consegue ampliar prazo para cidades municipalizarem trânsito

O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Erlanio Xavier,
firmou acordo judicial com a Justiça do Maranhão para que os gestores municipais
tenham prazo de até o final do ano para concluir a municipalização do trânsito. A
assinatura do documento foi confirmada pelo juiz durante audiência com o presidente
da Famem e da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (3) no gabinete do presidente
Othelino Neto.
“Os municípios terão mais tempo para poderem se organizar. A Famem em parceria com
o Detran-MA dará suporte para que os prefeitos consigam municipalizar o trânsito em
suas cidades. Isso é muito importante para o dia a dia do município. Temos que
agradecer ao juiz Douglas Martins e ao Ministério Público que sempre estiveram abertos
para o diálogo”, afirmou o presidente da Famem.
O acordo, mediado pelo presidente Othelino Neto, destrava decisão anterior do juiz da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, proibindo o Estado
a preceder com as transferências voluntárias aos municípios que ainda não haviam
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tomado a providência. A medida, segundo entendimento do juiz Douglas Martins, seria
pressionar os prefeitos a entrar no Sistema Nacional de Trânsito.
“De alguma maneira, a decisão judicial acabou gerando injustiças pela complexidade de
ingresso no sistema. O cumprimento de uma série de regras, alguma fora da raia de
controle dos atuais gestores, como, por exemplo, dívidas acumuladas com a Previdência.
Sabe-se que muitas das vezes o prefeito está preocupado em resolver a crise do dia”,
assinalou o presidente da Assembleia, Othelino Neto.
Saúde e segurança
Para o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, o
acordo firmado será muito benéfico por ampliar direito à saúde e segurança no trânsito.
“São vários assuntos somados resolvido em um único processo. Na verdade, é que a rede
de saúde tanto dos municípios como do Estado, se encontra superlotada. E, um dos
motivos, é o excessivo número de acidentes de trânsito. Especialmente, aquele
envolvendo motociclistas sem capacete”, destacou o juiz.
No Maranhão, 58 municípios já fizeram adesão ao Sistema Nacional de Trânsito e pelo
menos mais 30 iniciaram processo. A estratégia do acordo é que os municípios se
integrem ao sistema, instalando órgão de fiscalização e organização do trânsito e façam
campanhas educativas. De maneira que, assim consigam reduzir o número de acidentes
e reduzindo a ocupação em hospitais por acidentados do trânsito. A redução também
incide sobre os custos da Previdência Social, já que muitos dos acidentados passam a ser
dependentes dos benefícios continuados.
“O presidente da Famem tem tido uma posição maravilhosa neste aspecto, estimulando
as soluções de consenso. Acho que os diálogos são fundamentais para o
aperfeiçoamento das instituições”, elogiou Douglas Martins.
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Acordo Justiça-Famem pode reduzir a tragédia causada pelos acidentes de trânsito nos
municípios maranhenses

Othelino Neto mediou acordo entre Douglas Martins
(d) e Erlânio Xavier (e) para reverter a tragédia
no trânsito que afeta os municípios maranhenses

Um acordo firmado ontem entre o presidente da Federação dos Municípios do
Maranhão (Famem), prefeito Erlanio Xavier (PDT), e o juiz titular da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos, Douglas Martins, mediado pelo presidente da Assembleia legislativa,
deputado Othelino Neto (PCdoB), deve reduzir drasticamente o dramático índice de
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

morte, invalidez e imobilização de pessoas causadas por acidentes de trânsito, podendo
frear uma tragédia social em curso no Maranhão. Pelo acordo, o juiz Douglas Martins
flexibilizará as regras para que os municípios maranhenses voltem a receber recursos
transferidos voluntariamente pelo Estado para custear o atendimento hospitalar a
acidentados do trânsito e, nesse processo, adiram ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).
Na avaliação do presidente da Assembleia Legislativa, que atuou como mediador, o
acordo é altamente benéfico, porque resolverá um grave problema de saúde pública em
todo o Maranhão: “Esse é um problema de saúde pública grave, pois boa parte da
superlotação dos hospitais se deve aos problemas com acidentes de trânsito, com muitas
pessoas ficando inválidas para sempre, assim como a questão da segurança pública”.
O acordo firmado ontem no Palácio Manoel Bequimão pode mesmo ajudar, se não na
solução definitiva dessa chaga que angustia o Maranhão e todo o Brasil, que são os
acidentes de trânsito, causado principalmente pelo desrespeito absoluto às regras de
trânsito, principalmente na condução de motocicletas. Muitos desses acidentes causam
lesões graves na cabeça, devido ao não uso do capacete, que é obrigatório, previsto no
Código Nacional de Trânsito (CNT), gerando falta grave para quem desrespeita a regra.
No interior do Maranhão, como em grande parte do interior do País, essa regra é
simplesmente ignorada, com a agravante de que não se respeita também a
obrigatoriedade da habilitação de motoqueiros, bem como o uso dessas máquinas por
crianças. O mesmo acontece com a condução de veículos maiores, como automóveis e
caminhões, configurando, na maioria dos municípios, uma situação na qual as regras de
trânsito são simplesmente ignoradas.
Esse descaso generalizado gera danos sociais gravíssimos, e por isso atraiu a mão pesada
da Justiça. Isso porque boa parte da superlotação dos hospitais de urgência e emergência
do Maranhão, envolvendo todos os 217 municípios, é causada pela grande quantidade
de acidentados de trânsito, sobretudo condutores e “caronas” de motos. Em São Luís,
por exemplo, são dezenas de casos por dia, produzindo um cenário caótico nos
Socorrões I e II. A média estatística é a de que 70% dos casos de internação nos setores
de traumatismo são de vítimas de acidentes com motos. Trata-se de uma regra que
alcança o estado inteiro, independentemente do tamanho do município.
Diante de tal situação, o titular de Direitos Difusos e Coletivos, juiz Douglas Martins
acolheu ação do Ministério Público e proibiu a transferência voluntária do Estado para
custear ações hospitalares em municípios não enquadrados no SNT, fora, portanto das
regras de trânsito do País. No momento, conforme dados da Famem, apenas 58 dos 217
municípios maranhenses têm trânsito municipalizado e integram o SNT, o que lhes dá
direito a receber transferências voluntárias do Estado para essa finalidade. Outros 20
estão em processo de adesão. Isso significa dizer que 139 municípios, ou seja, mais da
metade, estão fora das regras, enfrentam problemas graves com acidentes, mas não
podem receber ajuda financeira voluntária do Estado para, pelo menos, amenizar o
sufoco.
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O entendimento negociado muda esse cenário, à medida que o juiz Douglas Martins se
comprometeu a flexibilizar a proibição, enquanto a Famem vai se empenhar para que
todos os municípios maranhenses passem a integrar o SNT. Isso significa aderir
totalmente às regras de trânsito em vigor no País, principalmente nas áreas urbanas,
disciplinamento da circulação de veículos – mão, contramão, faixas de pedestre,
semáforo onde for o caso, além de uso de cinto de segurança e uso de capacete para
motoqueiro e “carona”, entre outras regras, como a fiscalização severa, com multas e
outras punições previstas em lei para infratores, etc. O juiz Douglas Martins avalia que
não é fácil para boa parte dos prefeitos aderir ao SNT, daí a decisão de acatar o pedido
do presidente da Famem, com a mediação do presidente da Alema, para flexibilizar a
proibição, permitindo tentem solucionar o problema sem perder o direito de receber
recursos voluntários do Estado.
Se levado a sério com decisão política pela Famem e respeitado pelos prefeitos, o acordo
firmado ontem pelo comandante da entidade municipalista, Erlanio Xavier, e o juiz
Douglas Martins, com a mediação oportuna e eficiente do presidente Othelino Neto,
pode vir a ser um marco no processo de modernização das cidades maranhenses. É o
que todos esperam.
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