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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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Seminário debate políticas públicas de prevenção e combate ao uso de drogas no MA

Agência Assembleia
Seminário debate políticas públicas de prevenção e combate ao uso de drogas no MA. O
presidente da Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas no Estado
do Maranhão, deputado pastor Cavalcante (PROS), coordenou seminário, na tarde desta
quarta-feira (05), no Plenarinho, que debateu as políticas públicas de prevenção e
combate ao uso de drogas no Estado do Maranhão.
Participaram do evento representantes de diversos órgãos do poder público estadual,
das igrejas, da iniciativa privada e de comunidades terapêuticas de vários municípios e
regiões do Maranhão. A professora Rosa Bordalo, do Coletivo de Mulheres do Maranhão
“Ieda Batista”, foi a mediadora.
Inicialmente, o deputado Pastor Cavalcante justificou a proposta de realização do
seminário. “Há 36 anos sou pastor evangélico, há 40 membros da Assembleia de Deus e
sou presidente da Convenção de Pastores da Igreja Assembleia de Deus. Coloco meu
mandato para ser um instrumento aglutinador das forças políticas, sendo um elo entre
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os governos. Considero as drogas o grande dragão que vem aprisionando as pessoas”,
ressaltou.
“Quero que se faça com denodo um trabalho a favor das pessoas vítimas das drogas.
Precisamos trabalhar no resgaste dessas vidas! Sem Deus, não libertaremos ninguém!
Esta é uma luta política e espiritual para a qual convido todos vocês a somar forças”,
exortou o deputado.
O presidente do Instituto Ruy Palhano, o médico psiquiatra Ruy Palhano, proferiu
palestra com o tema “Drogas e Saúde Mental”. Ele destacou aspectos das mudanças
ocorridas, a partir de 2000, na política pública de assistência aos pacientes usuários de
drogas e portadores de transtornos mentais. “O Brasil é o segundo colocado no ranking
de portadores de doentes mentais. A cada quatro minutos, no Brasil, uma pessoa se
suicida. O Brasil é o país que apresenta o maior número de pessoas acometidas de
doenças associadas à ansiedade”, revelou.
O reconhecimento dos direitos dos doentes mentais, principalmente de sua dignidade,
a criação de uma rede de assistência a esses pacientes e a implantação dos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS) foram apontados por Ruy Palhano como avanços
na política pública de assistência aos doentes mentais e de pessoas usuárias de drogas.
O diretor do Centro de Assistência Psicossocial Álcool e Drogas da rede da Secretaria de
Estado da Saúde (CAPS AD Estadual), Marcelo Costa, falou sobre as políticas
desenvolvida por esse órgão. “Atendemos pessoas adultas de ambos os sexos que
necessitam de tratamento e acompanhamento de forma espontânea, viabilizando sua
reinserção na sociedade. As drogas constituem-se um problema social, cultural e
educacional e devem ser enfrentadas com ações preventivas”.
Debate
O representante das comunidades terapêuticas, Marcos Roberto Correia Pinto, da
Comunidade Terapêutica Porto Seguro, do município de Barreirinhas, esclareceu em que
consiste o trabalho dessas entidades. “A comunidade terapêutica é uma modalidade de
tratamento onde as pessoas buscam alcançar a abstinência. É um tratamento pautado
em laboterapia e convivência. Nesse trabalho, não basta boa vontade, tem que ter
qualidade técnica e uma equipe multidisciplinar. É esperançoso ver o Poder Legislativo
Estadual pautar esse debate”, destacou.
A professora Rosa Bordalo disse que a problemática das drogas no Maranhão é
emergencial e muito séria. “Temos tido avanços, mas são muito lentos. Falta uma ação
articulada dos diversos órgãos de governo de âmbito federal, estadual e municipal.
Confio e espero que a Assembleia, por intermédio do deputado pastor Cavalcante, leve
em frente essa luta”, salientou.
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O professor José Arimatéia Vieira, do Conselho Escolar de Políticas sobre Drogas, da
Secretaria de Estado da Educação, defendeu que seja elaborada uma legislação que
regulamente a implantação de Conselhos Escolares de Políticas sobre Drogas no âmbito
dos municípios. “Atuamos em 168 municípios somente no segmento do ensino médio,
em cumprimento à Lei 10.302/2015, que dispõe sobre a implantação dos Conselhos
Escolares de Políticas sobre Drogas”.
Avaliação
“Foi a primeira reunião que nós fizemos e, nesse primeiro momento, avalio que foi muito
positiva. Estou saindo bastante motivado e percebendo no rosto dos participantes a
mesma motivação. Temos que seguir em frente de mãos dadas e, assim, conseguiremos
nossos objetivos a favor desse povo. O próximo passo é avaliar esse primeiro seminário
e planejar o próximo passo”, avaliou o deputado Pastor Cavalcante.
Para Márcio Menezes, do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, a
audiência foi muito produtiva e mais um momento importante de discussão. “Temos que
discutir sempre a política pública de prevenção e combate ao uso de drogas. É muito
interessante a Assembleia Legislativa encabeçar essa discussão. Afiinal, aqui é a Casa que
elabora as leias”.
Encaminhamentos:
Ao final dos debates, foram aprovados o seguintes encaminhamentos: 1 – Realizar
reunião dia 26/06 – Dia Internacional de Combate às Drogas – com entidades da
sociedade civil organizada para fazer um estudo sobre a legislação (Decretos Estaduais)
sobre a política pública de prevenção e combate ao uso de drogas no Maranhão; 2 –
Criar um grupo de apoio e suporte para tratar da regulamentação das comunidades
terapêuticas; 3 – Elaborar uma minuta com sugestões a serem levadas ao governador
Flávio Dino (PCdoB) sobre a política pública estadual de prevenção e combate ao uso de
drogas.
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No Dia Mundial do Meio Ambiente, Othelino Neto chama atenção para retrocessos na
gestão ambiental

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
utilizou a tribuna, na sessão plenária desta quarta-feira (5), para fazer uma reflexão
acerca do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste 5 de junho. O parlamentar
chamou a atenção para as diversas decisões e atos administrativos, por parte do
Governo Federal, que causam preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental e à
conservação dos recursos naturais.
“É triste ver o presidente da República promover retrocessos tão grandes em tão pouco
tempo. Nós, depois de muitos anos, percebemos, por exemplo, que o desmatamento na
Amazônia voltou a crescer acima da média. E isto, senhores deputados, senhoras
deputadas, não é uma questão de um governo de esquerda, de um governo de centro,
ou de um governo mais conservador”, afirmou o presidente da Alema, pontuando que,
em nenhum dos governos anteriores, ninguém ousou promover tantos retrocessos
como os que estão acontecendo agora.
“Por exemplo, a medida provisória que foi editada no começo do governo Bolsonaro e
que perdeu a validade agora, porque o Congresso Nacional, muito sabiamente, não
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apreciou e não converteu aquela medida provisória em lei, porque ela premia aqueles
que infringiram a legislação ambiental, aqueles que cometeram crime ambiental. Me
refiro a decretos do presidente da República, que retira a participação popular do
Conselho Nacional de Meio Ambiente. Vitória essa obtida após a Constituição de 88 e
que foi ampliada nos governos que sucederam desde a volta do regime democrático. E,
agora, vejo diversas investidas do Governo Federal contra o meio ambiente”, elencou.
Othelino Neto afirmou, também, que a questão ambiental é apartidária e deve ser uma
preocupação de todos. “Sejamos de esquerda, de direita, de centro, é algo que nós
precisamos ter o cuidado para que não comprometamos as futuras gerações”,
completou.
União pelo meio ambiente
Othelino destacou, ainda, que, durante a sua trajetória na vida pública, teve a grata
experiência de ser secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e
Jackson Lago, onde teve a boa experiência de poder dar a sua contribuição para a gestão
ambiental no Maranhão. “Experiência essa que marcou muito a minha vida, no sentido
de ter conseguido deixar algumas marcas importantes”, declarou.
O presidente da Alema ressaltou que, infelizmente, neste dia 5 de junho, não é possível
comemorar avanços na gestão ambiental e que é preciso ratificar a preocupação com o
meio ambiente, com a organização de todos os entes, desde os detentores de mandato
popular, às organizações não governamentais e ao Ministério Público.
“Finalizo minhas palavras deixando essa preocupação que deve ser de todos nós para
que, num futuro próximo, nós não tenhamos muitos problemas em razão desses
retrocessos. Lembrando que, para corrigir retrocessos na gestão ambiental, serão
necessárias décadas e décadas. Então, por isso, precisamos conter mais esse impulso
arrogante do Governo Federal, que tenta retroceder em algo tão caro e sagrado, como
é a defesa do meio ambiente”, concluiu.
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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
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.
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“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
19h00 – Boi Pirilampo
20h00 – Cacuriá de Dona Teté
21h00 – Boi de Morros
22h00 – Boi de Nina Rodrigues
23h00 – Lucas Seabra
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Deputada estadual Detinha faz doação a APAE
A deputada estadual Detinha (PL), fez uma importante doação de um aparelho de
ultrassom para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), da nossa capital.
Em recente visita a entidade a parlamentar se mostrou bastante sensível com trabalho
realizado com muito carinho e competência pelos profissionais.

Detinha foi recepcionada pelo presidente da entidade Sebastião Vanderlan que
agradeceu a ajuda em nome de todos que fazem a APAE.
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A gestora de saúde Emanuelle, destacou a importância do aparelho para a associação.
“gostaríamos de agradecer a doação da deputada Detinha pelo aparelho de ultrassom
que vai nos auxiliar no tratamento de pacientes no setor de trauma ortopedia e na
fisioterapia a onde atendemos em média três mil pacientes por mês. Pacientes com
fraturas ou com doenças ortopédicas, esse aparelho vai ajudar muito nesses
atendimentos.”
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Assembleia Legislativa e Gedema promoverão ‘Arraiá do Povo’ nos dias 14, 15 e 16 de
junho
Variadas atrações juninas do São João do Maranhão, acessibilidade, comodidade e
segurança darão o tom do ‘Arraiá do Povo’ 2019, uma realização da Assembleia
Legislativa do Maranhão, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do
Maranhão (Gedema). A festança, aberta ao público, acontecerá na área do
estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação, nos dias 14, 15 e 16
de junho.

A montagem da estrutura já foi iniciada e, no espaço, haverá quatro barracas para a
venda de comida típica, mesas e cadeiras, playground para a criançada e um grande
palco, onde se apresentarão os grupos folclóricos maranhenses, entre outras atrações.
Os alunos da Creche-Escola Sementinha e do Projeto Sol Nascente também devem se
apresentar na festança junina. Amplo estacionamento e estrutura de segurança também
estão garantidos.
“Convidamos a todos para prestigiarem, junto conosco, os três dias do ‘Arraiá do Povo’,
que está sendo preparado, com muito carinho, para que o público possa apreciar e se
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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, vai ser
redobrado, seguindo a determinação do presidente 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.
O diretor contou, ainda, que, dentre as novidades deste ano, está a ampliação do circuito
de acessibilidade, principalmente às barracas. “Este ano teremos uma área com mais
cadeiras, mais mesas e um diferencial, que a gente tem muito gosto de realizar, que é a
acessibilidade do arraial. No ano passado, isso já foi feito e, este ano, será ampliado, com
um circuito completo para as pessoas cadeirantes ou com dificuldade de mobilidade.
Vamos ter a barraca acessível, onde haverá acessibilidade tanto no caixa, quanto no
atendimento, o que torna o arraial da Assembleia acessível a todos, um verdadeiro
‘Arraiá do Povo’”, afirmou Antino Noleto.
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.
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Sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência, afirma Rafael Leitoa no Dia Mundial do
Meio Ambiente

Vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia
Legislativa, o deputado Rafael Leitoa (PDT), fez um discurso de alerta na manhã desta
quarta-feira (05), sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente.
“A proteção ambiental, não pertence a nenhuma corrente política ou ideológica.
Sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência. Quem ideologiza o debate ambiental age
por ignorância ou má fé”, esse trecho da matéria do jornalista do G1, André Trigueiro,
destacado por Rafael Leitoa, preconizou, ainda em dezembro do ano passado, como
seria a relação do governo Bolsonaro com as causas ambientais.
Rafael Leitoa também utilizou outro texto do jornalista carioca André Trigueiro, cujo
título “15 pontos para entender os rumos da desastrosa política ambiental no governo
Bolsonaro”, que destrincha o retrocesso nas políticas ambientais e a perda do que foi
conquistado nos últimos anos. Reforçando a matéria, o deputado lembrou que
diariamente o governo federal enfraquece o Ministério do Meio Ambiente, ora alertando
onde os fiscais do IBAMA farão as repressões aos crimes ambientais, ora informando que
irá revisar as 334 Unidades de Conservação em todo o território nacional, ameaçando,
inclusive, a cessão para a iniciativa privado do Parque Nacional dos Lençóis, no
Maranhão.
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“Vivemos o desmantelo da política climática no Brasil. Política criada a muito suor e
estudos. Vale lembrar o embaraço internacional causado quando o Ministro Ambiente,
Ricardo Salles, quis proibir a Conferência do Clima em Salvador, colocando a frase que
as pessoas iriam para lá fazer turismo e comer acarajé”, lamentou Rafael Leitoa.
Comitês de bacias e a luta em defesa dos rios maranhenses
Rafael Leitoa destacou ainda seu trabalho como membro da Comissão de Meio
Ambiente da Assembleia Legislativa, cujo empenho tem sido constante na criação de
comitês de defesa das nossas águas. A exemplo do Comitê de Bacia do Rio Parnaíba, já
instituído, e agora, recentemente, a finalização do processo de criação do Pré Comitê do
Rio Itapecuru, dois rios de destaque e importância reconhecidas nacionalmente.
Redução na área do Parque Nacional dos Lençóis
Ao finalizar, o deputado Rafael alertou para a informação de que o senador Roberto
Rocha (PSDB-MA), protocolou um projeto reduzindo a área do Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses. “Não sei se é conhecimento de todos, mas existe, no Senado, um
projeto de lei que inclui a retirada do interior da unidade de conservação dos territórios
habitados pelas comunidades tradicionais e amplia em outras direções, como uma
espécie de compensação pelas terras excluídas a áreas protegidas. E nos chama atenção
que tanto o ICMBio como a UFMA já criticaram esse projeto”, alertou.
Em audiência pública realizada em Barreirinhas com a Senadora Eliziane Gama (PPS-MA),
o deputado informou que as comunidades atingidas pelo projeto de lei do Senador do
PSDB, Roberto Rocha, ficaram estarrecidas com a proposta de exclusão de áreas
protegidas e supressão do tamanho total da reserva, visando unicamente o
desenvolvimento do turismo.
“A Comissão de Meio Ambiente desta Casa também vai acompanhar esse processo,
porque nós não podemos deixar que o parque tenha a sua área reduzida. A gente ainda
não sabe se é benefício para o meio ambiente, porque a proposta é retirar as
comunidades, já tem a redução do parque e a ampliação da área para o mar. Tem uma
série de detalhes que precisamos discutir e entender melhor esse projeto do Senador
que, olhando superficialmente, mais parece outra coisa do que desenvolvimento do
turismo no Maranhão.”, finalizou.
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Presidente avalia que a comemoração do período junino na Casa – entre os dias 14 e 16
de junho – terá a mesma animação da que foi realizada no ano passado com presença
maciça de parlamentares e servidores

OTHELINO E ANA PAULA QUEREM REPETIR O ENTUSIASMO DO ARRAIAL DO POVO, igual ao que ocorreu em 2018

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), garantiu que
a festança junina de 2019 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.
“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.
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No Dia Mundial do Meio Ambiente, Othelino Neto chama atenção para retrocessos na
gestão ambiental

Othelino Neto enfatizou que a questão ambiental é apartidária e deve ser uma preocupação de todos

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
utilizou a tribuna, na sessão plenária desta quarta-feira (5), para fazer uma reflexão
acerca do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste 5 de junho. O parlamentar
chamou a atenção para as diversas decisões e atos administrativos, por parte do
Governo Federal, que causam preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental e à
conservação dos recursos naturais.
“É triste ver o presidente da República promover retrocessos tão grandes em tão pouco
tempo. Nós, depois de muitos anos, percebemos, por exemplo, que o desmatamento na
Amazônia voltou a crescer acima da média. E isto, senhores deputados, senhoras
deputadas, não é uma questão de um governo de esquerda, de um governo de centro,
ou de um governo mais conservador”, afirmou o presidente da Alema, pontuando que,
em nenhum dos governos anteriores, ninguém ousou promover tantos retrocessos
como os que estão acontecendo agora.
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“Por exemplo, a medida provisória que foi editada no começo do governo Bolsonaro e
que perdeu a validade agora, porque o Congresso Nacional, muito sabiamente, não
apreciou e não converteu aquela medida provisória em lei, porque ela premia aqueles
que infringiram a legislação ambiental, aqueles que cometeram crime ambiental. Me
refiro a decretos do presidente da República, que retira a participação popular do
Conselho Nacional de Meio Ambiente. Vitória essa obtida após a Constituição de 88 e
que foi ampliada nos governos que sucederam desde a volta do regime democrático. E,
agora, vejo diversas investidas do Governo Federal contra o meio ambiente”, elencou.
Othelino Neto afirmou, também, que a questão ambiental é apartidária e deve ser uma
preocupação de todos. “Sejamos de esquerda, de direita, de centro, é algo que nós
precisamos ter o cuidado para que não comprometamos as futuras gerações”,
completou.
União pelo meio ambiente
Othelino destacou, ainda, que, durante a sua trajetória na vida pública, teve a grata
experiência de ser secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e
Jackson Lago, dando a sua contribuição para a gestão ambiental no Maranhão.
“Experiência essa que marcou muito a minha vida, no sentido de ter conseguido deixar
algumas marcas importantes”, declarou.
O presidente da Alema ressaltou que, infelizmente, neste dia 5 de junho, não é possível
comemorar avanços na gestão ambiental e que é preciso ratificar a preocupação com o
meio ambiente, com a organização de todos os entes, desde os detentores de mandato
popular, às organizações não governamentais e ao Ministério Público.
“Finalizo minhas palavras deixando essa preocupação que deve ser de todos nós para
que, num futuro próximo, nós não tenhamos muitos problemas em razão desses
retrocessos. Lembrando que, para corrigir retrocessos na gestão ambiental, serão
necessárias décadas e décadas. Então, por isso, precisamos conter mais esse impulso
arrogante do Governo Federal, que tenta retroceder em algo tão caro e sagrado, como
é a defesa do meio ambiente”, concluiu.
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Wellington cobra pagamento de 3 meses de salários atrasados a teleatendentes do Ciops

Wellington saiu em defesa de mais uma categoria de servidores

Em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa nessa terça-feira (4), o
deputado estadual Wellington do Curso cobrou esclarecimento do governo estadual
sobre o atraso no pagamento dos funcionários do teleatendimento do Centro Integrado
de Operações de Segurança – CIOPS que se encontram com salários e auxílios atrasados
há 3 meses. O CiOPS atua no atendimento de ocorrências da Polícia Civil, Militar e Corpo
de Bombeiros.
Na oportunidade, o parlamentar anunciou um requerimento de sua autoria onde cobra
explicações sobre o atraso no pagamento dos funcionários, pois segundo os funcionários
do CIOPS, não está havendo repasse por parte do Governo do Estado para a Empresa
prestadora de serviços que efetua o pagamento dos mesmos.
“Recebemos as reclamações de homens e mulheres, trabalhadores contratados para
prestarem serviço de teleatendimento na Segurança Pública, que estão com os salários
atrasados há 3 meses. Em defesa dos direitos dessas pessoas, solicito ao Governador
Flávio Dino e a Secretaria de Segurança que adotem as devidas providências para
solucionar o problema urgente, pois os trabalhadores necessitam receber seus
pagamentos para se sustentar. Sabemos que a responsabilidade direta é da empresa
prestadora de serviço, mas não podemos esquecer que o Estado ainda está no controle,
pois o mesmo não está efetuando os repasses e a Secretaria de Segurança não pode se
omitir diante do não pagamento dos funcionários.” Disse Wellington.
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No dia mundial do Meio Ambiente, Othelino Neto chama atenção para retrocessos na
Gestão Ambiental

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
utilizou a tribuna, na sessão plenária desta quarta-feira (5), para fazer uma reflexão
acerca do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste 5 de junho. O parlamentar
chamou a atenção para as diversas decisões e atos administrativos, por parte do
Governo Federal, que causam preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental e à
conservação dos recursos naturais.
“É triste ver o presidente da República promover retrocessos tão grandes em tão pouco
tempo. Nós, depois de muitos anos, percebemos, por exemplo, que o desmatamento na
Amazônia voltou a crescer acima da média. E isto, senhores deputados, senhoras
deputadas, não é uma questão de um governo de esquerda, de um governo de centro,
ou de um governo mais conservador”, afirmou o presidente da Alema, pontuando que,
em nenhum dos governos anteriores, ninguém ousou promover tantos retrocessos
como os que estão acontecendo agora.
“Por exemplo, a medida provisória que foi editada no começo do governo Bolsonaro e
que perdeu a validade agora, porque o Congresso Nacional, muito sabiamente, não
apreciou e não converteu aquela medida provisória em lei, porque ela premia aqueles
que infringiram a legislação ambiental, aqueles que cometeram crime ambiental. Me
refiro a decretos do presidente da República, que retira a participação popular do
Conselho Nacional de Meio Ambiente. Vitória essa obtida após a Constituição de 88 e
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que foi ampliada nos governos que sucederam desde a volta do regime democrático. E,
agora, vejo diversas investidas do Governo Federal contra o meio ambiente”, elencou.
Othelino Neto afirmou, também, que a questão ambiental é apartidária e deve ser uma
preocupação de todos. “Sejamos de esquerda, de direita, de centro, é algo que nós
precisamos ter o cuidado para que não comprometamos as futuras gerações”,
completou.
União pelo meio ambiente
Othelino destacou, ainda, que, durante a sua trajetória na vida pública, teve a grata
experiência de ser secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e
Jackson Lago, dando a sua contribuição para a gestão ambiental no Maranhão.
“Experiência essa que marcou muito a minha vida, no sentido de ter conseguido deixar
algumas marcas importantes”, declarou.
O presidente da Alema ressaltou que, infelizmente, neste dia 5 de junho, não é possível
comemorar avanços na gestão ambiental e que é preciso ratificar a preocupação com o
meio ambiente, com a organização de todos os entes, desde os detentores de mandato
popular, às organizações não governamentais e ao Ministério Público.
“Finalizo minhas palavras deixando essa preocupação que deve ser de todos nós para
que, num futuro próximo, nós não tenhamos muitos problemas em razão desses
retrocessos. Lembrando que, para corrigir retrocessos na gestão ambiental, serão
necessárias décadas e décadas. Então, por isso, precisamos conter mais esse impulso
arrogante do Governo Federal, que tenta retroceder em algo tão caro e sagrado, como
é a defesa do meio ambiente”, concluiu.
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Othelino Neto chama atenção para retrocessos na gestão ambiental no Dia Mundial do
Meio Ambiente

O parlamentar chamou a atenção para as diversas decisões e atos administrativos, por parte do Governo
Federal, que causam preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
utilizou a tribuna, na sessão plenária desta quarta-feira (5), para fazer uma reflexão
acerca do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste 5 de junho. O parlamentar
chamou a atenção para as diversas decisões e atos administrativos, por parte do
Governo Federal, que causam preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental e à
conservação dos recursos naturais.
“É triste ver o presidente da República promover retrocessos tão grandes em tão pouco
tempo. Nós, depois de muitos anos, percebemos, por exemplo, que o desmatamento na
Amazônia voltou a crescer acima da média. E isto, senhores deputados, senhoras
deputadas, não é uma questão de um governo de esquerda, de um governo de centro,
ou de um governo mais conservador”, afirmou o presidente da Alema, pontuando que,
em nenhum dos governos anteriores, ninguém ousou promover tantos retrocessos
como os que estão acontecendo agora.
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“Por exemplo, a medida provisória que foi editada no começo do governo Bolsonaro e
que perdeu a validade agora, porque o Congresso Nacional, muito sabiamente, não
apreciou e não converteu aquela medida provisória em lei, porque ela premia aqueles
que infringiram a legislação ambiental, aqueles que cometeram crime ambiental. Me
refiro a decretos do presidente da República, que retira a participação popular do
Conselho Nacional de Meio Ambiente. Vitória essa obtida após a Constituição de 88 e
que foi ampliada nos governos que sucederam desde a volta do regime democrático. E,
agora, vejo diversas investidas do Governo Federal contra o meio ambiente”, elencou.
Othelino destacou, ainda, que, durante a sua trajetória na vida pública, teve a grata
experiência de ser secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e
Jackson Lago, dando a sua contribuição para a gestão ambiental no Maranhão.
“Experiência essa que marcou muito a minha vida, no sentido de ter conseguido deixar
algumas marcas importantes”, declarou.
O presidente da Alema ressaltou que, infelizmente, neste dia 5 de junho, não é possível
comemorar avanços na gestão ambiental e que é preciso ratificar a preocupação com o
meio ambiente, com a organização de todos os entes, desde os detentores de mandato
popular, às organizações não governamentais e ao Ministério Público.
“Finalizo minhas palavras deixando essa preocupação que deve ser de todos nós para
que, num futuro próximo, nós não tenhamos muitos problemas em razão desses
retrocessos. Lembrando que, para corrigir retrocessos na gestão ambiental, serão
necessárias décadas e décadas. Então, por isso, precisamos conter mais esse impulso
arrogante do Governo Federal, que tenta retroceder em algo tão caro e sagrado, como
é a defesa do meio ambiente”, concluiu.
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Comissão especial que analisa a Reforma da Previdência participará de audiência pública
na Alema

A audiência vai ter a presença dos deputados federais Marcelo Ramos (PR-AM) e
Samuel Moreira (PSDB-SP).

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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Matheus Fernandes será atração da noite de abertura do ‘Arraiá do Povo’ na Assembleia

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

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.
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Fernando Pessoa solicita escola de tempo integral para Tuntum

O deputado estadual Fernando Pessoa (SD) direcionou ao Governo do Estado, nesta
quarta-feira (5), indicação solicitando a implantação de escola de tempo integral no
município de Tuntum. O deputado falou da importância das escolas de tempo integral
para o fortalecimento e desenvolvimento da educação do estado, e ressaltou o
importante trabalho que o governo vem realizando na área.
“Nós já conhecemos a realidade de algumas escolas de tempo integral mantidas pelo
governo do estado, e atestamos a qualidade do ensino e o benefício que uma instituição
desse molde pode levar ao povo tuntuense. Uma escola de tempo integral, além da
educação de qualidade, ainda será um grande apoio para mães e pais que trabalham o
dia todo e precisam deixar os filhos em segurança.” Afirmou Fernando.
O pedido foi protocolado e direcionado ao governador Flávio Dino e secretário de
educação Felipe Camarão e será apreciado. O deputado Fernando Pessoa também
afirmou que em breve estará em reunião com o secretário para reforçar o pedido e dar
andamento aos procedimentos para que seja instalada a escola em tempo hábil.
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Ampliação da acessibilidade está entre as novidades do ‘Arraiá do Povo’ 2019

A exemplo da última edição, o ‘Arraiá do Povo’ 2019, promovido pela Assembleia
Legislativa do Maranhão, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do
Maranhão (Gedema), cumprirá as exigências da legislação e garantirá acessibilidade às
pessoas com deficiência.
A programação terá início na próxima sexta-feira (14), às 18h30, na área do
estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação, e terá continuidade
nos dias 15 e 16, com variadas atrações juninas, comodidade e segurança. A festança
junina é aberta ao público.
Segundo Antino Noleto, diretor Administrativo da Alema, dentre as novidades deste ano
está a ampliação do circuito de acessibilidade, principalmente às barracas. A estrutura
do arraial contará com rampa de acesso na entrada, área reservada para cadeirantes em
frente ao palco e acesso especial aos banheiros químicos.
O ‘Arraiá do Povo’ contará, ainda, com amplo estacionamento, onde também estão
garantidas a reserva de vagas para idosos, gestantes e cadeirantes.
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“Este ano teremos uma área com mais cadeiras, mais mesas e um diferencial, que a
gente tem muito gosto de realizar, que é a acessibilidade do arraial. No ano passado, isso
já foi feito e, este ano, será ampliado, com um circuito completo para as pessoas
cadeirantes ou com dificuldade de mobilidade. Vamos ter a barraca acessível, onde
haverá acessibilidade tanto no caixa, quanto no atendimento, o que torna o arraial da
Assembleia acessível a todos, um verdadeiro ‘Arraiá do Povo’”, garantiu.

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Comissão que analisa a Reforma da Previdência
participará de audiência na Assembleia do Maranhão
http://clodoaldocorrea.com.br/
POLÍTICA
06/06/2019

Comissão que analisa a Reforma da Previdência participará de audiência na Assembleia
do Maranhão

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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Cantor sertanejo Matheus Fernandes será atração da noite de abertura do arraial da
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
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.
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“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
19h00 – Boi Pirilampo
20h00 – Cacuriá de Dona Teté
21h00 – Boi de Morros
22h00 – Boi de Nina Rodrigues
23h00 – Lucas Seabra

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

No Dia Mundial do Meio Ambiente, Othelino Neto
chama atenção para retrocessos na gestão ambiental
http://jmcunhasantos.blogspot.com.br/
POLÍTICA
06/06/2019

No Dia Mundial do Meio Ambiente, Othelino Neto chama atenção para retrocessos na
gestão ambiental

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
utilizou a tribuna, na sessão plenária desta quarta-feira (5), para fazer uma reflexão
acerca do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste 5 de junho. O parlamentar
chamou a atenção para as diversas decisões e atos administrativos, por parte do
Governo Federal, que causam preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental e à
conservação dos recursos naturais.
“É triste ver o presidente da República promover retrocessos tão grandes em tão pouco
tempo. Nós, depois de muitos anos, percebemos, por exemplo, que o desmatamento na
Amazônia voltou a crescer acima da média. E isto, senhores deputados, senhoras
deputadas, não é uma questão de um governo de esquerda, de um governo de centro,
ou de um governo mais conservador”, afirmou o presidente da Alema, pontuando que,
em nenhum dos governos anteriores, ninguém ousou promover tantos retrocessos
como os que estão acontecendo agora.
“Por exemplo, a medida provisória que foi editada no começo do governo Bolsonaro e
que perdeu a validade agora, porque o Congresso Nacional, muito sabiamente, não
apreciou e não converteu aquela medida provisória em lei, porque ela premia aqueles
que infringiram a legislação ambiental, aqueles que cometeram crime ambiental. Me
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refiro a decretos do presidente da República, que retira a participação popular do
Conselho Nacional de Meio Ambiente. Vitória essa obtida após a Constituição de 88 e
que foi ampliada nos governos que sucederam desde a volta do regime democrático. E,
agora, vejo diversas investidas do Governo Federal contra o meio ambiente”, elencou.
Othelino Neto afirmou, também, que a questão ambiental é apartidária e deve ser uma
preocupação de todos. “Sejamos de esquerda, de direita, de centro, é algo que nós
precisamos ter o cuidado para que não comprometamos as futuras gerações”,
completou.
União pelo meio ambiente
Othelino destacou, ainda, que, durante a sua trajetória na vida pública, teve a grata
experiência de ser secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e
Jackson Lago, dando a sua contribuição para a gestão ambiental no Maranhão.
“Experiência essa que marcou muito a minha vida, no sentido de ter conseguido deixar
algumas marcas importantes”, declarou.
O presidente da Alema ressaltou que, infelizmente, neste dia 5 de junho, não é possível
comemorar avanços na gestão ambiental e que é preciso ratificar a preocupação com o
meio ambiente, com a organização de todos os entes, desde os detentores de mandato
popular, às organizações não governamentais e ao Ministério Público.
“Finalizo minhas palavras deixando essa preocupação que deve ser de todos nós para
que, num futuro próximo, nós não tenhamos muitos problemas em razão desses
retrocessos. Lembrando que, para corrigir retrocessos na gestão ambiental, serão
necessárias décadas e décadas. Então, por isso, precisamos conter mais esse impulso
arrogante do Governo Federal, que tenta retroceder em algo tão caro e sagrado, como
é a defesa do meio ambiente”, concluiu.
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Ambientalista militante, Othelino Neto avisa que Brasil vive retrocesso no campo
ambiental

Ambientalista militante, Othelino Neto vê retrocesso no Brasil

O Brasil vive um grave e perigoso retrocesso em gestão ambiental e em conservação dos
recursos naturais. Depois de muitos anos o desmatamento na Amazônia voltou a crescer,
a legislação ambiental – uma das mais avançadas do mundo – está sendo desrespeitada.
De maneira arrogante, o atual Governo Federal estimula o retrocesso e precisa ser
contido. Essas preocupações foram manifestadas pelo presidente da Assembleia
Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), numa fala em que saudou o Dia Mundial do Meio
Ambiente, comemorado ontem em todo o planeta, mas com muita preocupação no
Brasil.
Com a autoridade e a experiência de quem foi um dos primeiros quadros ativos do
Partido Verde (PV) no Maranhão e foi Secretário de Estado do Meio Ambiente nos
Governos de José Reinaldo Tavares e Jackson Lago (PDT), além de ser um militante verde,
identificado sempre com as causas ambientais e conservacionistas, o deputado Othelino
Neto chamou a atenção da Assembleia Legislativa para os problemas que identifica nesse
campo: “É triste ver o presidente da República promover retrocessos tão grandes em
tão pouco tempo. Nós, depois de muitos anos, percebemos, por exemplo, que o
desmatamento na Amazônia voltou a crescer acima da média. E isto, senhores
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

deputados, senhoras deputadas, não é uma questão de um governo de esquerda, de um
governo de centro, ou de um governo mais conservador”.
Othelino Neto comemorou, por exemplo, a medida provisória que foi editada no começo
do Governo Bolsonaro e que perdeu a validade agora, “porque o Congresso Nacional,
muito sabiamente, não apreciou e não converteu aquela medida provisória em lei,
porque ela premiaria aqueles que infringiram a legislação ambiental, aqueles que
cometeram crime ambiental”. E criticou fortemente decreto do presidente da República,
que retira a participação popular do Conselho Nacional de Meio Ambiente, criado pela
Constituição de 88 e que foi ampliado nos governos que sucederam desde a volta do
regime democrático. “E, agora, vejo diversas investidas do Governo Federal contra o
meio ambiente”, assinalou.
O presidente da Assembleia Legislativa concluiu: “Finalizo minhas palavras deixando essa
preocupação que deve ser de todos nós para que, num futuro próximo, nós não
tenhamos muitos problemas em razão desses retrocessos. Lembrando que, para corrigir
retrocessos na gestão ambiental, serão necessárias décadas e décadas. Então, por isso,
precisamos conter mais esse impulso arrogante do Governo Federal, que tenta
retroceder em algo tão caro e sagrado, como é a defesa do meio ambiente”.
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Comissão que analisa a Reforma participará de audiência na Alema

Toda a bancada federal do maranhão, incluindo os senadores, foi convidada a
participar da audiência pública

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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