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Othelino Neto participa de seminário sobre educação ambiental promovido pelo 
Ministério Público 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), e o deputado Rafael leitoa (PDT), prestigiaram, na manhã desta quinta-feira (6), 
a abertura do Seminário Estadual de Educação Ambiental, no auditório da Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ). O evento, promovido pelo Ministério Público, será encerrado 
nesta sexta-feira (7). 
 
O objetivo do Seminário foi debater sobre experiências no âmbito da educação 
ambiental formal e não-formal. Com palestras, oficinas e mesas redondas, o encontro 
também visa o incentivo e a promoção de ações de educação ambiental, com a 
construção participativa de políticas públicas. 
 
Sob a coordenação do advogado Sávio Dino Júnior, Othelino Neto participou do painel 
sobre o tema ‘O Contexto do Meio Ambiente no Maranhão: passado, presente e futuro’, 
que também contou com a participação do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos 
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de São Luís, Douglas de Melo Martins; do promotor Fernando Cabral Barreto e do 
secretário de Estado do Meio Ambiente, Raphael Ribeiro. 
 
Em sua fala, o presidente da Assembleia falou um pouco de sua experiência como 
secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e Jackson Lago, 
quando teve a oportunidade de dar a sua contribuição para a gestão ambiental no 
Maranhão. Othelino chamou atenção para as decisões do Governo Federal que causam 
preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental. 
 
“É preciso que fiquemos atentos e mobilizados, pois as medidas tomadas pelo Governo 
Federal são sérias. Só com muita mobilização, inclusive de rua, é que se vai conseguir 
acabar com os graves retrocessos que ameaçam o Brasil”, disse. 
 
Segundo Othelino Neto, o Nordeste e o Maranhão, mais especificamente, se insurgem 
contra as decisões tomadas pelo presidente da República Jair Bolsonaro.  “Não vamos 
permitir que a legislação ambiental seja fragilizada e que o meio ambiente seja 
prejudicado”. 
 
Othelino afirmou que a Assembleia Legislativa do Maranhão tem sempre travado um 
debate permanente sobre as questões ambientais e a Comissão de Meio Ambiente da 
Casa está ativa no que diz respeito a diversos assuntos sobre o tema. 
 
“Hoje, foi possível fazer uma análise dos avanços da legislação ambiental no Maranhão 
nas últimas décadas e, principalmente, fazer um momento de reflexão sobre a 
possibilidade real de retrocessos no que diz respeito à legislação ambiental pelo Governo 
Federal”. 
 
AVALIAÇÃO POSITIVA 
 
Na avaliação do deputado Rafael Leitoa, o seminário foi de fundamental importância, na 
medida que o Ministério Público cumpre um papel importante de fiscalização para que 
as políticas sejam eficientes e eficazes. “A política de educação ambiental é o início de 
tudo em relação à preservação do meio ambiente. Por isso, fico muito feliz de participar 
do evento”, disse Rafael Leitoa. 
 
O parlamentar lembrou da aprovação, pela Assembleia, do Plano Estadual de Educação 
Ambiental, que visa garantir políticas públicas e ações integradas entre sociedade e 
poder público, sendo uma ferramenta importante na construção de um estado 
sustentável.  “O Plano vai vigorar e ter efeitos práticos para o Maranhão”, explicou 
Leitoa. 
 
O juiz Douglas de Melo Martins destacou a importância do debate, uma vez que apenas 
sentenças judiciais não são suficientes para a proteção do meio ambiente. “Claro que o 
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Poder Judiciário tem a sua função, ações são propostas com o objetivo de proteger o 
meio ambiente e elas têm sido julgados”. 
 
O magistrado falou da necessidade de uma integração geral, ou seja, da contribuição de 
todas as instituições, dos poderes Legislativo, Executivo, Judiciário Ministério Público e 
sociedade civil organizada. “Cada um tem uma contribuição fundamental para o meio 
ambiente e é exatamente isso que estamos tentando fazer aqui, pois, juntos, podemos 
fazer muito mais em benefício do meio ambiente”. 
 
Na avaliação do promotor Fernando Cabral Barreto, as medidas anunciadas pelo 
Governo Federal causaram um desmonte das estruturas de participação da sociedade e 
representam retrocessos na implementação de políticas públicas para o setor. “É preciso 
garantir o princípio do não retrocesso, caso aconteça, no futuro, os patamares já 
alcançados vão ferir os valores da dignidade”. 
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Mais um retrocesso: Duarte Jr lamenta decisão de Bolsonaro sobre bagagens em voos 
domésticos 

 
 
O deputado estadual Duarte Jr, advogado, professor especialista em direito do 
consumidor e ex-presidente do Procon Maranhão e Procon Nordeste, declarou que a 
decisão de Jair Bolsonaro de acabar com a bagagem gratuita nos voos domésticos é 
“mais um retrocesso” perpetrado pelo governo federal. 
 
Duarte Jr afirmou que o presidente tem nas mãos uma grande oportunidade de 
sancionar a Medida Provisória 863/2018, que retira a cobrança de bagagem com até 23 
quilos nos voos comerciais dentro do país. Apesar de já ter sido aprovada no Senado, 
Bolsonaro sinalizou que deve vetar a bagagem gratuita. 
 
“Meu repúdio por mais um retrocesso do presidente Jair Bolsonaro”, declarou Duarte, 
que lembrou que a cobrança do despacho de bagagens, assim como a cobrança de 
alimentos, foi estabelecida sob pretexto de que o valor das passagens aéreas teria 
redução. “Redução essa que não veio, ou seja, o consumidor continuou pagando uma 
passagem cara e pagando agora pela bagagem”, disse o deputado. “Agora, ao que tudo 
indica, o consumidor vai pagar passagens cada vez mais caras e ainda vai ter que pagar 
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pelo despacho da bagagem. Despacho esse que com certeza já está embutido no valor 
da passagem.” 
 
O deputado esclareceu que, segundo o artigo 39, inciso V do Código de Defesa do 
Consumidor, o aumento sem justa causa configura vantagem manifestamente excessiva. 
Já de acordo com o inciso X do mesmo artigo, é proibido o aumento sem justa causa de 
produtos ou serviços, o que configura prática comercial abusiva. “É o que acontece com 
a cobrança das bagagens”, disse Duarte. 
 
Também propôs à bancada maranhense na Câmara e no Senado uma investigação nos 
serviços de aviação. Duarte Jr também pediu sensatez nas análises sobre as ações do 
governo federal, já que os partidários de Bolsonaro costumam defender cegamente 
qualquer medida anunciada pelo presidente eleito. 
 
“É intolerável nós pagarmos mais caro de São Luís pra Imperatriz do que um voo de São 
Luís pra fora do país. Não tem critério pelo que se paga hoje nas passagens aéreas. Isso 
é um absurdo. E as pessoas estão pagando e achando que é normal. Não podemos 
permitir. Vamos nos manifestar, vamos reivindicar, vamos questionar. Nós não podemos 
permitir retrocessos”, disse. 
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Othelino Neto e Rafael Leitoa participam de seminário sobre educação ambiental 
promovido pelo Ministério Público 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), e o deputado Rafael leitoa (PDT), prestigiaram, na manhã desta quinta-feira (6), 
a abertura do Seminário Estadual de Educação Ambiental, no auditório da Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ). O evento, promovido pelo Ministério Público, será encerrado 
nesta sexta-feira (7). 
 
O objetivo do Seminário foi debater sobre experiências no âmbito da educação 
ambiental formal e não-formal. Com palestras, oficinas e mesas redondas, o encontro 
também visa o incentivo e a promoção de ações de educação ambiental, com a 
construção participativa de políticas públicas. 
 
Sob a coordenação do advogado Sávio Dino Júnior, Othelino Neto participou do painel 
sobre o tema ‘O Contexto do Meio Ambiente no Maranhão: passado, presente e futuro’, 
que também contou com a participação do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos 
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de São Luís, Douglas de Melo Martins; do promotor Fernando Cabral Barreto e do 
secretário de Estado do Meio Ambiente, Raphael Ribeiro. 
 
Em sua fala, o presidente da Assembleia falou um pouco de sua experiência como 
secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e Jackson Lago, 
quando teve a oportunidade de dar a sua contribuição para a gestão ambiental no 
Maranhão. Othelino chamou atenção para as decisões do Governo Federal que causam 
preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental. 
 
“É preciso que fiquemos atentos e mobilizados, pois as medidas tomadas pelo Governo 
Federal são sérias. Só com muita mobilização, inclusive de rua, é que se vai conseguir 
acabar com os graves retrocessos que ameaçam o Brasil”, disse. 
 
Segundo Othelino Neto, o Nordeste e o Maranhão, mais especificamente, se insurgem 
contra as decisões tomadas pelo presidente da República Jair Bolsonaro.  “Não vamos 
permitir que a legislação ambiental seja fragilizada e que o meio ambiente seja 
prejudicado”. 
 
Othelino afirmou que a Assembleia Legislativa do Maranhão tem sempre travado um 
debate permanente sobre as questões ambientais e a Comissão de Meio Ambiente da 
Casa está ativa no que diz respeito a diversos assuntos sobre o tema. 
 
“Hoje, foi possível fazer uma análise dos avanços da legislação ambiental no Maranhão 
nas últimas décadas e, principalmente, fazer um momento de reflexão sobre a 
possibilidade real de retrocessos no que diz respeito à legislação ambiental pelo Governo 
Federal”. 
 
AVALIAÇÃO POSITIVA 
 
Na avaliação do deputado Rafael Leitoa, o seminário foi de fundamental importância, na 
medida que o Ministério Público cumpre um papel importante de fiscalização para que 
as políticas sejam eficientes e eficazes. “A política de educação ambiental é o início de 
tudo em relação à preservação do meio ambiente. Por isso, fico muito feliz de participar 
do evento”, disse Rafael Leitoa. 
 
O parlamentar lembrou da aprovação, pela Assembleia, do Plano Estadual de Educação 
Ambiental, que visa garantir políticas públicas e ações integradas entre sociedade e 
poder público, sendo uma ferramenta importante na construção de um estado 
sustentável.  “O Plano vai vigorar e ter efeitos práticos para o Maranhão”, explicou 
Leitoa. 
 
O juiz Douglas de Melo Martins destacou a importância do debate, uma vez que apenas 
sentenças judiciais não são suficientes para a proteção do meio ambiente. “Claro que o 
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Poder Judiciário tem a sua função, ações são propostas com o objetivo de proteger o 
meio ambiente e elas têm sido julgados”. 
 
O magistrado falou da necessidade de uma integração geral, ou seja, da contribuição de 
todas as instituições, dos poderes Legislativo, Executivo, Judiciário Ministério Público e 
sociedade civil organizada. “Cada um tem uma contribuição fundamental para o meio 
ambiente e é exatamente isso que estamos tentando fazer aqui, pois, juntos, podemos 
fazer muito mais em benefício do meio ambiente”. 
 
Na avaliação do promotor Fernando Cabral Barreto, as medidas anunciadas pelo 
Governo Federal causaram um desmonte das estruturas de participação da sociedade e 
representam retrocessos na implementação de políticas públicas para o setor. “É preciso 
garantir o princípio do não retrocesso, caso aconteça, no futuro, os patamares já 
alcançados vão ferir os valores da dignidade”. 
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Duarte Jr convoca audiência pública sobre a retirada dos cobradores e impactos aos 
consumidores 

 
 
O deputado estadual Duarte Jr realiza audiência pública com o objetivo de debater 
soluções para a retirada dos cobradores dos ônibus de São Luís e os impactos aos 
consumidores, nesta segunda-feira, 10 de junho, às 9h, no Auditório Neiva Moreira – 
Complexo de Comunicação da Assembleia. 
 
Segundo Duarte Jr, antes de se pensar em retirar os cobradores dos coletivos, é preciso 
efetuar a informatização do sistema de recargas de passagens. Da forma como foi 
anunciada, a retirada dos cobradores irá gerar uma sobrecarga de trabalho e acúmulo 
de funções para o motorista, que ficará responsável por dirigir, receber o valor das 
passagens e devolver o troco. 
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Outra consequência dessa medida é a demora no tempo das viagens, um dos impactos 
negativos que alguns usuários já vêm sentindo em São Luís. Através do Ibedec – Instituto 
Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Duarte Jr inclusive já protocolou 
ação civil pública (ACP) para garantir a informatização do sistema de passagens antes da 
retirada dos cobradores. 
 
Na ACP, Duarte observa que o transporte é um direito social, assim como educação, 
saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer e segurança, entre outros (Emenda 
Constitucional nº 90/2015, art. 6º da Constituição). Já de acordo com o art. 207 da Lei 
Orgânica de São Luís, o transporte coletivo urbano é um serviço público de caráter 
essencial. 
 
Na audiência, estarão presentes representantes do Sindicato dos Rodoviários, da SMTT 
– Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Secretaria Estadual de Direitos 
Humanos e Participação Popular, STTREMA – Sindicato dos Trabalhadores em 
Transporte Rodoviário do Maranhão, SET – Sindicato das Empresas de Transporte, 
Ministério Público do Trabalho, Procon, Ibedec e Núcleo de Defesa do Consumidor do 
Ministério Público; MOB – Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, 
Viação Primor e consórcios Taguatur, Via SL e Upaon Açu. 
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Fábio Macedo repudia atitude intransigente da ENEVA que impediu vistoria de 
deputados 

 
 
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, Fábio 
Macedo, repudia a atitude intransigente da Empresa Eneva, que barrou a comissão de 
deputados que acompanhavam o diretor-presidente do Instituto de Metrologia e 
Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA), Ribamar Carvalho, e de técnicos do 
órgão, durante uma visita técnica de surpresa à empresa. A comissão aguardou na 
portaria da Usina Térmica do Itaqui mais de 40 minutos, não tendo nenhuma resposta 
da gerência da empresa. 
 
A recusa da Eneva em receber os deputados, que são representantes legítimos do povo, 
demonstra a falta de respeito e consideração com a população maranhense, já que com 
a exploração dos recursos naturais produzidos aqui, obtém lucros exorbitantes. Apesar 
deste fato, o retorno em benefícios para o Estado é mínimo. 
 
A visita junto ao Inmeq à Eneva se deu a partir de uma solicitação da Comissão de 
Assuntos Econômicos e apesar de ser tratar de empresa privada, faz parte das 
atribuições dos deputados obter mais informações sobre o Gás Natural, que é um 
recurso valioso produzido no Estado, portanto deve ser utilizado pela população. 
 
Fábio Macedo ressalta ainda que a intenção da Comissão é somar esforços e dialogar 
com a Eneva, no sentido de trazer mais benefícios e economia para os maranhenses, 
porém, a empresa com essa atitude demonstra falta de interesse na pauta de extrema 
importância que é a utilização do Gás como combustível veícular. 
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Dr Leonardo Sá solicita construção de aterro sanitário em Pinheiro 

 
 
O deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR), solicitou ao governador Flávio Dino (PCdoB), 
a construção de um aterro sanitário, visto que no município ainda não há um local 
apropriado para despejo de resíduos sólidos. 
 
Na argumentação do parlamentar é fundamental a instalação de um Aterro Sanitário, 
pois desde de 2014, está proibido o descarte irregular de resíduos sólidos, e como a 
cidade de Pinheiro ainda não foi contemplada com esse tipo de instalação, se faz 
necessário a intervenção do governo estadual. 
 
De acordo com Dr Leonardo Sá, a falta de um Aterro Sanitário traz graves consequências 
para a saúde pública da população de Pinheiro. 
 
Dr Leonardo Sá lembra que essa é uma medida que visa o “controle sanitário e a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos”. 
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Deputado Fábio Macedo repudia a atitude da empresa Eneva 

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, Fábio 
Macedo, repudiou “a atitude intransigente da Empresa Eneva, que barrou a comissão de 
deputados que acompanhavam o diretor-presidente do Instituto de Metrologia e 
Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA), Ribamar Carvalho, e de técnicos do 
órgão, durante uma visita técnica de surpresa à empresa. A comissão aguardou na 
portaria da Usina Térmica do Itaqui mais de 40 minutos, não tendo nenhuma resposta 
da gerência da empresa”. 
 

 
 
Para o parlamentar, “a recusa da Eneva em receber os deputados, que são 
representantes legítimos do povo, demonstra a falta de respeito e consideração com a 
população maranhense, já que com a exploração dos recursos naturais produzidos aqui, 
obtém lucros exorbitantes. Apesar deste fato, o retorno em benefícios para o Estado é 
mínimo”. 
 
A visita junto ao Inmeq à Eneva se deu a partir de uma solicitação da Comissão de 
Assuntos Econômicos e apesar de ser tratar de empresa privada, faz parte das 
atribuições dos deputados obter mais informações sobre o Gás Natural, que é um 
recurso valioso produzido no Estado, portanto deve ser utilizado pela população. 
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Fábio Macedo ressalta ainda que “a intenção da Comissão é somar esforços e dialogar 
com a Eneva, no sentido de trazer mais benefícios e economia para os maranhenses, 
porém, a empresa com essa atitude demonstra falta de interesse na pauta de extrema 
importância que é a utilização do Gás como combustível veicular”. 
 
Confira na matéria abaixo da TV Assembleia a reação dos deputados e do presidente do 
Inmeq: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w1zzv39CCk4
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A deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) indicou para o município de Pinheiro 100% do valor 
de suas primeiras emendas na Assembleia Legislativa. 

 
 
O governador Flávio Dino se comprometeu com os parlamentares a destinação de R$ 
400 mil para a saúde e R$ 100 mil para a cultura. A iniciativa revela o empenho da 
parlamentar na baixada maranhense que vai além da destinação de recursos. 
 
“Temos trabalhado com muita intensidade em prol da região de Pinheiro, a exemplo da 
situação da barragem do Pericumã, o pedido para o novo equipamento do Hemomar, a 
obras da praça do Centenário e da ponte José Sarney, os pedidos de recuperação das 
estradas da região, a luta pelas melhorias nos serviços do ferry boat. E vale destacar o 
projeto de lei, já aprovado na CCJ, que libera as famílias que tiveram suas casas 
inundadas de pagaram conta de luz, água e esgoto. E hoje, estamos destinando meio 
milhão de reais para o município”, destacou a deputada Dra. Thaiza Hortegal. 
 
“Essa parceria com a Deputada Dra. Thaiza vem dando certo porque a gente apostou 
aqui em Pinheiro numa proposta nova e diferente para o Maranhão; eu como gestor 
dessa cidade agradeço esse compromisso porque, como foi dito por ela, Pinheiro pode 
contar com 100% da dedicação dela no mandato. Agradecemos em nome da população 
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pinheirense porque agora temos uma deputada que está investindo especialmente na 
saúde, como agora com 400 mil para investimento na área e na cultura também; 
conseguimos resgatar nos últimos dois anos nossa essência cultural e pelo terceiro ano 
vamos realizar um São João do nível que o Estado do Maranhão representa para o 
nordeste e para o país.” Prefeito Luciano Genésio. 
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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. 
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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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Deputado Fábio Macedo lamenta episódio ocorrido na porta da fábrica, diz que até agora 
buscava o diálogo e ressalta que vai aplicar as formalidades que o caso requer 

 
FÁBIO MACEDO TEM ATUADO FORTEMENTE NA LUTA PELOS BENEFÍCIOS DO GÁS NATURAL, e crítica a Eneva  
pelas suas atitudes 

 
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, deputado 
estadual Fábio Macedo (PDT) anunciou ao blog Marco Aurélio D’Eça que vai reunir o 
colegiado na próxima terça-feira, 11, para discutir providências em relação à Eneva, 
empresa que explora o gás natural no Maranhão. 
 
A Eneva barrou uma comissão de parlamentares que acompanhava agentes fiscais do 
Inmeq, nesta quinta-feira, 6, o que gerou forte repercussão. 
 
– Até agora buscávamos o diálogo para tratar da questão do gás natural no Maranhão. 
A atitude da empresa foi descortês e pode até gerar sanções do Inmeq, que é um órgão 
fiscalizador no Maranhão. E a própria Assembleia vai agir – afirmou Macedo. 
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Desde que assumiu a CAE da Assembleia, Fábio Macedo encampou a luta para dar ao 
Maranhão os benefícios do gás natural explorado pela Eneva. Mas buscava o diálogo, até 
o episódio da porta da fábrica. 
 
– Fomos convidados pelo Imec para ir até a fábrica. E, de fato, fomos barrados, numa 
atitude desnecessária da empresa – admitiu. 
 
Em nota, a Eneva diz que não barrou os parlamentares e que até mandou uma gerente 
para conversar com a comissão, o que é desmentido por Fábio Macedo. 
 
A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos ocorre sempre às 8h… 
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Governador veta projeto de César Pires que pretendia dar mais segurança a 
motociclistas 

 
 
O deputado César Pires (PV) criticou a falta de coerência do plenário da Assembleia 
Legislativa, que aprovou por unanimidade o projeto de lei 296/2017, de sua autoria, mas 
manteve o veto do Executivo à matéria, que dispõe sobre a obrigatoriedade das 
empresas que utilizam ou prestam o serviço de entrega de motocicletas, motonetas, 
ciclomotores, fornecer os equipamentos de segurança exigidos para o uso desse tipo de 
transporte. A proposta tinha o objetivo de tornar mais seguro o trabalho desses 
profissionais no trânsito do Maranhão. 
 
Como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida no Trânsito, César Pires 
apresentou o projeto visando a redução do número alarmante de mortes de 
motociclistas no trânsito do Maranhão. 
 
“Grande parte dos hospitais, e sobretudo as UTIs, vivem lotados de pacientes 
ortopédicos, vítimas de acidentes com motos. Pessoas que trafegam sem os 
equipamentos exigidos por lei,como os protetores de tornozelo e nem de joelho. Nossa 
iniciativa visa garantir o cumprimento de uma lei federal”, enfatizou ele. 
 
O deputado citou como exemplo a Cemar, única empresa em atuação no Maranhão que 
garante aos seus funcionários que usam motocicletas e similares todos os equipamentos 
de segurança previstos em lei federal. Ele enfatizou que essa é uma grave questão de 
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segurança no trânsito e de saúde pública, que merece a atenção tanto do Legislativo, 
quanto do Executivo e da sociedade civil em geral. 
 
“O governo vetou nosso projeto somente por ser uma iniciativa de um deputado de 
oposição, sem levar em consideração o benefício social, as consequências para o sistema 
de saúde, pois os Socorrões estão lotados de pacientes vítimas de acidentes com motos. 
E o plenário da Assembleia, sem nenhuma justificativa, desaprovou um projeto que havia 
aprovado por unanimidade. Não há inconstitucionalidade e nem gera custos para o 
governo. Não há um entendimento jurídico ou decisão judicial em contrário. É 
simplesmente um desestímulo para quem busca solução para os problemas da 
população”, finalizou César Pires. 
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Othelino Neto e Rafael Leitoa participam de seminário sobre educação ambiental 
promovido pelo MPMA 

 
Em sua fala, o presidente da Assembleia, Othelino Neto, relembrou sua experiência como secretário de Estado do  
Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e Jackson Lago, quando teve a oportunidade de dar a sua  
contribuição para a gestão ambiental no Maranhão 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), e o deputado Rafael leitoa (PDT), prestigiaram, na manhã desta quinta-feira (6), 
a abertura do Seminário Estadual de Educação Ambiental, no auditório da Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ). O evento, promovido pelo Ministério Público, será encerrado 
nesta sexta-feira (7). 
 
O objetivo do Seminário foi debater sobre experiências no âmbito da educação 
ambiental formal e não-formal. Com palestras, oficinas e mesas redondas, o encontro 
também visa o incentivo e a promoção de ações de educação ambiental, com a 
construção participativa de políticas públicas. 
 
Sob a coordenação do advogado Sávio Dino Júnior, Othelino Neto participou do painel 
sobre o tema ‘O Contexto do Meio Ambiente no Maranhão: passado, presente e futuro’, 
que também contou com a participação do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos 
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de São Luís, Douglas de Melo Martins; do promotor Fernando Cabral Barreto e do 
secretário de Estado do Meio Ambiente, Raphael Ribeiro. 
 
Em sua fala, o presidente da Assembleia falou um pouco de sua experiência como 
secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e Jackson Lago, 
quando teve a oportunidade de dar a sua contribuição para a gestão ambiental no 
Maranhão. Othelino chamou atenção para as decisões do Governo Federal que causam 
preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental. 
 
“É preciso que fiquemos atentos e mobilizados, pois as medidas tomadas pelo Governo 
Federal são sérias. Só com muita mobilização, inclusive de rua, é que se vai conseguir 
acabar com os graves retrocessos que ameaçam o Brasil”, disse. 
 
Segundo Othelino Neto, o Nordeste e o Maranhão, mais especificamente, se insurgem 
contra as decisões tomadas pelo presidente da República Jair Bolsonaro. “Não vamos 
permitir que a legislação ambiental seja fragilizada e que o meio ambiente seja 
prejudicado”. 
 
Othelino afirmou que a Assembleia Legislativa do Maranhão tem sempre travado um 
debate permanente sobre as questões ambientais e a Comissão de Meio Ambiente da 
Casa está ativa no que diz respeito a diversos assuntos sobre o tema. 
 
“Hoje, foi possível fazer uma análise dos avanços da legislação ambiental no Maranhão 
nas últimas décadas e, principalmente, fazer um momento de reflexão sobre a 
possibilidade real de retrocessos no que diz respeito à legislação ambiental pelo Governo 
Federal”. 
 
AVALIAÇÃO POSITIVA 
 
Na avaliação do deputado Rafael Leitoa, o seminário foi de fundamental importância, na 
medida que o Ministério Público cumpre um papel importante de fiscalização para que 
as políticas sejam eficientes e eficazes. “A política de educação ambiental é o início de 
tudo em relação à preservação do meio ambiente. Por isso, fico muito feliz de participar 
do evento”, disse Rafael Leitoa. 
 
O parlamentar lembrou da aprovação, pela Assembleia, do Plano Estadual de Educação 
Ambiental, que visa garantir políticas públicas e ações integradas entre sociedade e 
poder público, sendo uma ferramenta importante na construção de um estado 
sustentável. “O Plano vai vigorar e ter efeitos práticos para o Maranhão”, explicou Leitoa. 
 
O juiz Douglas de Melo Martins destacou a importância do debate, uma vez que apenas 
sentenças judiciais não são suficientes para a proteção do meio ambiente. “Claro que o 
Poder Judiciário tem a sua função, ações são propostas com o objetivo de proteger o 
meio ambiente e elas têm sido julgados”. 



 

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

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

O magistrado falou da necessidade de uma integração geral, ou seja, da contribuição de 
todas as instituições, dos poderes Legislativo, Executivo, Judiciário Ministério Público e 
sociedade civil organizada. “Cada um tem uma contribuição fundamental para o meio 
ambiente e é exatamente isso que estamos tentando fazer aqui, pois, juntos, podemos 
fazer muito mais em benefício do meio ambiente”. 
 
Na avaliação do promotor Fernando Cabral Barreto, as medidas anunciadas pelo 
Governo Federal causaram um desmonte das estruturas de participação da sociedade e 
representam retrocessos na implementação de políticas públicas para o setor. “É preciso 
garantir o princípio do não retrocesso, caso aconteça, no futuro, os patamares já 
alcançados vão ferir os valores da dignidade”. 
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Em audiência pública na DPE, Wellington tentará evitar demissão em massa de 
cobradores e sobrecarga a motoristas 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso anunciou hoje, dia 06, que estará nesta sexta-
feira (07) em audiência na Defensoria Pública. A audiência tem por objetivo articular 
meios jurídicos e efetivos que impeçam que cobradores sejam demitidos e, 
consequentemente, que motoristas fiquem sobrecarregados. 
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Ao justificar a audiência, o deputado Wellington destacou a importância de ter 
fundamentação jurídica, amparando-se na legislação que torna obrigatória a presença 
de cobradores. 
 
“Nesse caso, em específico, o Judiciário acaba sendo o meio por meio do qual se 
conseguirá manter os cobradores nos ônibus de São Luís e, consequentemente, impedir 
que os motoristas fiquem sobrecarregados. Sabemos que há legislação municipal em que 
se torna obrigatória a presença do cobrador de ônibus. Além disso, a questão deve ser 
analisada, também, sob a defesa dos usuários de transporte público, que certamente 
enfrentarão menos qualidade no dia a dia nos ônibus. Por isso, a nossa audiência vem 
com um teor técnico e jurídico, tendo por objetivo dar uma resposta concreta aos 
trabalhadores”. 
 
A audiência acontecerá no auditório da Defensoria Pública do Estado, nesta sexta-feira 
(07/06), a partir das 10h. 

 

  



 

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: 
Deputado Wellington alerta para ataques a 3 bancos em 

menos de 24 horas no Maranhão e volta a cobrar 
nomeação de policiais 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/06/2019 

Deputado Wellington alerta para ataques a 3 bancos em menos de 24 horas no 
Maranhão e volta a cobrar nomeação de policiais 

 
Deputado Wellington lamentou que as ações de segurança se limitem à propaganda do Governo e  
cobrou ações efetivas 

 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou suas redes sociais, na tarde da última 
terça-feira (4), para fazer referência à criminalidade no Maranhão. O pronunciamento 
de Wellington do Curso foi motivado após 03 agências bancárias terem sido arrombadas 
no período de 24 horas, sendo elas a do Banco do Brasil em São Luís; e duas em São 
Bernardo, no Maranhão. 
 
Ao se pronunciar, o deputado Wellington lamentou que as ações de segurança se 
limitem à propaganda do Governo e cobrou ações efetivas, a exemplo da nomeação de 
policiais militares e civis. 
 
“Três agências bancárias foram invadidas e o Governo tem a audácia de falar em 
combate à criminalidade? Enquanto a propaganda de Flávio Dino mente sobre 
segurança, no Maranhão 03 bancos são arrombados em 24h. O governador deveria 
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adotar ações efetivas, como a nomeação dos 1.760 soldados formados da PMMA e, 
também, dos mais de 300 aprovados no concurso da Polícia Civil. Infelizmente, ao invés 
de fazer isso segue investindo na propaganda de um Maranhão que não existe”, disse 
Wellington. 
 
Assista: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4bMbXSns57Q
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Osmar Filho ratifica parceria com a Assembleia Legislativa em favor de São Luís 

 
 
Chamou a atenção da mídia que cobre o Poder Legislativo estadual a visita que o 
presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho, pré-candidato a 
prefeito da capital pelo PDT, fez esta semana à Assembleia Legislativa para ratificar a 
parceria com os parlamentares em favor da cidade. 
 
Parlamentar jovem que vem se destacando pelo trabalhado de modernização que tem 
empreendido na Câmara Municipal, Osmar, pela segunda-vez, foi bem recebido na Casa 
e mereceu elogios do presidente Othelino Neto e dos deputados Edivaldo Holanda e 
Glalbert Cutrim, pelo dinamismo implantado no parlamento municipal. 
 
Osmar conversou com parlamentares em plenários sobre o cotidiano da cidade e 
reencontrou amigos, a exemplo do deputado Neto Evangelista (DEM), amigo de infância 
e também pré-candidato a prefeito de São Luís. Comentam nos bastidores da sucessão 
de 2020 a possibilidade de uma aliança do DEM com o PDT. 
 
O assunto sucessão municipal, no entanto, não esteve na pauta, mas a visita foi 
considerada muito positiva pelo presidente da Câmara. “Discutimos sobre a cidade de 
São Luís, parcerias institucionais entre os Poderes Legislativos e sobre como 
trabalharmos em conjunto no intuito de tratarmos dos temas que verdadeiramente 
interessam o cidadão e resoluções para os mesmos”, observou Osmar Filho. 
 
O trabalho que o presidente tem desenvolvido Câmara foi bastante destacado. Para o 
deputado Othelino Neto, “o presidente Osmar vem realizando um grande trabalho à 
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frente do Parlamento Municipal, executando ações de modernização e tratando de 
assuntos que, de fato, beneficiam os ludovicenses. É sempre um prazer recebe-lo, trocar 
experiências e fortificar este laço de amizade e institucional que nos une”. 
 
Osmar Filho também teve o reconhecimento do experiente Edivaldo Holanda, ex-
presidente da Câmara Municipal num período bem distante. “A Câmara de São Luís está 
mais moderna, atuante e discutindo os assuntos que estão ligados ao cotidiano do 
cidadão. Constatei, por exemplo, que o presidente Osmar já promulgou várias leis de 
extremo interesse da sociedade, além de estar implantando ações de benefício do 
servidor”, afirmou. 
 
O vice-presidente da Casa, Glalbert Cutrim (PDT), observou que “Osmar, apesar de 
jovem, demonstrou que é um excelente gestor e um político que sabe dialogar”. E que 
não faltou foi diálogo nesta segunda visita ao parlamento estadual, e quem tem a ganhar 
a população de São Luís com seus representantes discutindo a solução para os 
problemas cotidianos da capital. 
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Othelino Neto e Rafael Leitoa participam de Seminário sobre Educação Ambiental 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), e o líder do 
governo, deputado Rafael leitoa (PDT), prestigiaram, na manhã desta quinta-feira (6), a 
abertura do Seminário Estadual de Educação Ambiental, no auditório da Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ). O evento, promovido pelo Ministério Público, será encerrado 
nesta sexta-feira (7). 
 
O objetivo do Seminário foi debater sobre experiências no âmbito da educação 
ambiental formal e não-formal. Com palestras, oficinas e mesas redondas, o encontro 
também visa o incentivo e a promoção de ações de educação ambiental, com a 
construção participativa de políticas públicas. 
 
Sob a coordenação do advogado Sávio Dino Júnior, Othelino Neto participou do painel 
sobre o tema ‘O Contexto do Meio Ambiente no Maranhão: passado, presente e futuro’, 
que também contou com a participação do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos 
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de São Luís, Douglas de Melo Martins; do promotor Fernando Cabral Barreto e do 
secretário de Estado do Meio Ambiente, Raphael Ribeiro. 
 
Em sua fala, o presidente da Assembleia falou um pouco de sua experiência como 
secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e Jackson Lago, 
quando teve a oportunidade de dar a sua contribuição para a gestão ambiental no 
Maranhão. Othelino chamou atenção para as decisões do Governo Federal que causam 
preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental. 
 
“É preciso que fiquemos atentos e mobilizados, pois as medidas tomadas pelo Governo 
Federal são sérias. Só com muita mobilização, inclusive de rua, é que se vai conseguir 
acabar com os graves retrocessos que ameaçam o Brasil”, disse. 
 
Segundo Othelino Neto, o Nordeste e o Maranhão, mais especificamente, se insurgem 
contra as decisões tomadas pelo presidente da República Jair Bolsonaro.  “Não vamos 
permitir que a legislação ambiental seja fragilizada e que o meio ambiente seja 
prejudicado”. 
 
Othelino afirmou que a Assembleia Legislativa do Maranhão tem sempre travado um 
debate permanente sobre as questões ambientais e a Comissão de Meio Ambiente da 
Casa está ativa no que diz respeito a diversos assuntos sobre o tema. 
 
“Hoje, foi possível fazer uma análise dos avanços da legislação ambiental no Maranhão 
nas últimas décadas e, principalmente, fazer um momento de reflexão sobre a 
possibilidade real de retrocessos no que diz respeito à legislação ambiental pelo Governo 
Federal”. 
 
AVALIAÇÃO POSITIVA – Na avaliação do deputado Rafael Leitoa, o seminário foi de 
fundamental importância, na medida que o Ministério Público cumpre um papel 
importante de fiscalização para que as políticas sejam eficientes e eficazes. “A política 
de educação ambiental é o início de tudo em relação à preservação do meio ambiente. 
Por isso, fico muito feliz de participar do evento”, disse Rafael Leitoa. 
 
O parlamentar lembrou da aprovação, pela Assembleia, do Plano Estadual de Educação 
Ambiental, que visa garantir políticas públicas e ações integradas entre sociedade e 
poder público, sendo uma ferramenta importante na construção de um estado 
sustentável.  “O Plano vai vigorar e ter efeitos práticos para o Maranhão”, explicou 
Leitoa. 
 
O juiz Douglas de Melo Martins destacou a importância do debate, uma vez que apenas 
sentenças judiciais não são suficientes para a proteção do meio ambiente. “Claro que o 
Poder Judiciário tem a sua função, ações são propostas com o objetivo de proteger o 
meio ambiente e elas têm sido julgados”. 
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O magistrado falou da necessidade de uma integração geral, ou seja, da contribuição de 
todas as instituições, dos poderes Legislativo, Executivo, Judiciário Ministério Público e 
sociedade civil organizada. “Cada um tem uma contribuição fundamental para o meio 
ambiente e é exatamente isso que estamos tentando fazer aqui, pois, juntos, podemos 
fazer muito mais em benefício do meio ambiente”. 
 
Na avaliação do promotor Fernando Cabral Barreto, as medidas anunciadas pelo 
Governo Federal causaram um desmonte das estruturas de participação da sociedade e 
representam retrocessos na implementação de políticas públicas para o setor. “É preciso 
garantir o princípio do não retrocesso, caso aconteça, no futuro, os patamares já 
alcançados vão ferir os valores da dignidade”. 
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Othelino Neto e Rafael Leitoa participam de seminário sobre educação ambiental 
promovido pelo Ministério Público 

 
Com palestras, oficinas e mesas redondas, o encontro também visa o incentivo e a promoção de ações de  
educação ambiental, com a construção participativa de políticas públicas 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), e o deputado Rafael leitoa (PDT), prestigiaram, na manhã desta quinta-feira (6), 
a abertura do Seminário Estadual de Educação Ambiental, no auditório da Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ). O evento, promovido pelo Ministério Público, será encerrado 
nesta sexta-feira (7). 
 
O objetivo do Seminário foi debater sobre experiências no âmbito da educação 
ambiental formal e não-formal. Com palestras, oficinas e mesas redondas, o encontro 
também visa o incentivo e a promoção de ações de educação ambiental, com a 
construção participativa de políticas públicas. 
 
Sob a coordenação do advogado Sávio Dino Júnior, Othelino Neto participou do painel 
sobre o tema ‘O Contexto do Meio Ambiente no Maranhão: passado, presente e futuro’, 
que também contou com a participação do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos 
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de São Luís, Douglas de Melo Martins; do promotor Fernando Cabral Barreto e do 
secretário de Estado do Meio Ambiente, Raphael Ribeiro.   
 
Em sua fala, o presidente da Assembleia falou um pouco de sua experiência como 
secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e Jackson Lago, 
quando teve a oportunidade de dar a sua contribuição para a gestão ambiental no 
Maranhão. Othelino chamou atenção para as decisões do Governo Federal que causam 
preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental.  
 
“É preciso que fiquemos atentos e mobilizados, pois as medidas tomadas pelo Governo 
Federal são sérias. Só com muita mobilização, inclusive de rua, é que se vai conseguir 
acabar com os graves retrocessos que ameaçam o Brasil”, disse. 
 
Na avaliação do deputado Rafael Leitoa, o seminário foi de fundamental importância, na 
medida que o Ministério Público cumpre um papel importante de fiscalização para que 
as políticas sejam eficientes e eficazes. “A política de educação ambiental é o início de 
tudo em relação à preservação do meio ambiente. Por isso, fico muito feliz de participar 
do evento”, disse Rafael Leitoa. 
 
O juiz Douglas de Melo Martins destacou a importância do debate, uma vez que apenas 
sentenças judiciais não são suficientes para a proteção do meio ambiente. “Claro que o 
Poder Judiciário tem a sua função, ações são propostas com o objetivo de proteger o 
meio ambiente e elas têm sido julgados”. 
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Arraiá do Povo: Diversidade de grupos folclóricos marcará os três dias de festança 

 
A programação das três noites de festança do ‘Arraiá do Povo’ será transmitida, ao vivo, pela TV Assembleia  
(canal aberto 51.2 / 17 TVN), rádio web Alema, pelo site www.al.ma.leg.br/tv e pelas redes sociais 

 
Uma profusão de grupos folclóricos aguarda o sinal verde para fazer a festa da cultura 
popular no ‘Arraiá do Povo’, que será aberto ao público na noite de 14 de junho, às 
18h30, na área do estacionamento da Assembleia Legislativa do Maranhão (Cohafuma). 
A festança, em sua segunda edição, é uma iniciativa do Poder Legislativo, por meio do 
Grupo de Esposa de Deputados do Maranhão (Gedema). A programação terá 
continuidade nos dias 15 e 16. 
 
Grupos de bumba meu boi, quadrilhas, cordões de cacuriá e shows de artistas locais e 
de outros estados compõem a lista de atrações. A primeira da noite de abertura será o 
grupo Folia de Três, com seu repertório destacando os mais expressivos ritmos 
nordestinos. Formado pelos cantores Emanuel Jesus, Luciana Pinheiro e Anastácia Lia, o 
grupo também fará a abertura da festa nas duas noites seguintes. 
 
Na sequência, o “Arraiá do Povo” receberá o Boizinho Barrica, sob o comando do diretor 
artístico José Pereira Godão. Em suas apresentações, os bailarinos do Boizinho Barrica, 
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embalados pelas vozes dos cantores Inácio Pinheiro e Roberto Brandão, contam a 
história do novilho que se apaixona por uma estrela bailarina e seu amor por ela o faz 
navegar pelos mares do espaço sideral. 
 
O público ainda assistirá às apresentações do Boi Lendas e Magias, Boi de Axixá e do Boi 
de Maracanã, este último originário da estância urbana homônima e que se destaca por 
ser um dos mais tradicionais do sotaque de matraca. O show de encerramento da 
primeira noite junina terá o cantor cearense Matheus Fernandes, um dos talentos 
sertanejos da nova geração.    
 
No sábado (16), o ‘Arraiá do Povo’ receberá, além do Folia de Três, os alunos das oficinas 
de dança do Programa Sol Nascente, Boizinho da Creche-Escola Sementinha, Boi de 
Santa Fé, Boi de Sonhos, Boi Novilho Branco, Quadrilharte de Alcântara e Boi da Maioba. 
No domingo, encerrando a festa, tem Boi Pirilampo, Cacuriá de Dona Teté, Boi de 
Morros, Boi de Nina Rodrigues e o cantor sertanejo Lucas Seabra. O Boi de Morros, por 
exemplo, que apresentará o tema “Pois n’Ele vivemos, nos movemos e existimos”, 
participa do São João 2019 com 140 brincantes. 
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Mais acessibilidade está entre as novidades do ‘Arraiá do Povo’ 2019 

 
O ‘Arraiá do Povo’ contará, ainda, com amplo estacionamento, onde também estão garantidas a reserva de  
vagas para idosos, gestantes e cadeirantes. 

 
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. 
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O ‘Arraiá do Povo’ contará, ainda, com amplo estacionamento, onde também estão 
garantidas a reserva de vagas para idosos, gestantes e cadeirantes. 
 
“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. 
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Thaíza destina R$ 500 mil em emendas para Saúde e Cultura de Pinheiro 

 
 
A deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) indicou para o município de Pinheiro 100% do valor 
de suas primeiras emendas na Assembleia Legislativa. 
 
O governador Flávio Dino se comprometeu com os parlamentares a destinação de R$ 
400 mil para a saúde e R$ 100 mil para a cultura. A iniciativa revela o empenho da 
parlamentar na baixada maranhense que vai além da destinação de recursos. 
 
“Temos trabalhado com muita intensidade em prol da região de Pinheiro, a exemplo da 
situação da barragem do Pericumã, o pedido para o novo equipamento do Hemomar, a 
obras da praça do Centenário e da ponte José Sarney, os pedidos de recuperação das 
estradas da região, a luta pelas melhorias nos serviços do ferry boat. E vale destacar o 
projeto de lei, já aprovado na CCJ, que libera as famílias que tiveram suas casas 
inundadas de pagaram conta de luz, água e esgoto. E hoje, estamos destinando meio 
milhão de reais para o município”, destacou a deputada Dra. Thaiza Hortegal. 
 
“Essa parceria com a Deputada Dra. Thaiza vem dando certo porque a gente apostou 
aqui em Pinheiro numa proposta nova e diferente para o Maranhão; eu como gestor 
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dessa cidade agradeço esse compromisso porque, como foi dito por ela, Pinheiro pode 
contar com 100% da dedicação dela no mandato. Agradecemos em nome da população 
pinheirense porque agora temos uma deputada que está investindo especialmente na 
saúde, como agora com 400 mil para investimento na área e na cultura também; 
conseguimos resgatar nos últimos dois anos nossa essência cultural e pelo terceiro ano 
vamos realizar um São João do nível que o Estado do Maranhão representa para o 
nordeste e para o país.” Prefeito Luciano Genésio. 
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Eneva barra entrada de deputados para fiscalização surpresa 

 
 
Deputados membros da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa 
foram barrados hoje (5) na porta da Eneva, na área do Itaqui-Bacanga. 
 
Os parlamentares fariam uma fiscalização sobre a quantidade de pessoal empregado na 
empresa e dos ganhos efetivos produzidos para o Maranhão por meio as suas atividades 
exploratórias. 
 
Foram impedidos de entrar o presidente da Comissão, deputados Fábio Macedo (PDT), 
além dos deputados Leonardo Sá (PR), Wendel Lages(PMN), Zito Rolim (PDT), Ciro Neto 
(PP) e Antônio Pereira (DEM). 
 
A comitiva estava acompanhada do diretor-presidente do Instituto de Metrologia e 
Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA), Ribamar Carvalho, e de técnicos do 
órgão, para fazer uma visita técnica de surpresa à empresa. 
 
“A Comissão veio acompanhada do diretor do Inmeq, órgão fiscalizador que pode chegar 
a qualquer momento, por ter esse papel, para acompanhar como está a atuação da 
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Eneva. Fomos surpreendidos pela postura da empresa, que não quis nos receber. Nós 
que somos os representantes do povo e ela que explora algo tão valioso dos 
maranhenses, o gás natural”, afirmou o deputado Fábio Macedo. 
 
“Ser barrado nos decepciona e a empresa tem o meu repúdio em nome de todos os 
deputados da Comissão. Com certeza, esta postura nos envergonha muito pela empresa 
ter esse papel de exploradora do nosso gás natural. Vamos tomar as providências 
necessárias”, prometeu Fábio Macedo, que defendeu a implantação do Gás Natural 
Veicular (GNV). 
 
Outro lado 
 
Em contato com o Blog do Gilberto Léda, a assessoria de comunicação da Eneva 
encaminhou a seguinte nota. 
 
A Eneva vem a público informar que a comissão da Assembleia Legislativa do Maranhão 
foi recebida pela gerência da Usina Térmica de Itaqui, movida a carvão, cuja geração de 
energia elétrica é responsável pela estabilidade energética de 60% da capital. 
 
Esclarece ainda que as operações técnicas de produção de energia a carvão demandam 
logística especializada para manter a segurança do sistema energético de São Luís e dos 
seus colaboradores em todos os setores, que trabalham sob regras operacionais de 
segurança. 
 
Após realizar todos procedimentos de segurança dos trabalhadores e das operações, os 
diretores da operação viabilizaram a visita, que foi impossibilitada após negativa do 
parlamentar em aguardar a finalização destes protocolos. 
 
A Eneva reafirma seu compromisso com o diálogo e a transparência institucionais, 
recentemente colocados à disposição dos parlamentares em visita a suas operacões no 
Médio Mearim. 
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Comissão de Obras da Assembleia vai ouvir Sinfra sobre estradas maranhenses 

 
 
O presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa, o deputado Felipe dos 
Pneus, divulgou, por meio das suas redes sociais, que, em diálogo com o secretário de 
Infraestrutura, Clayton Noleto, e o líder do governo, Rafael Leitoa, vai visitar a secretaria 
no dia 25 de junho. 
 
“Queremos saber sobre o detalhamento das ações do plano de execução de recuperação 
das rodovias estaduais”, disse o presidente da Comissão. 
 
Além da Sinfra, ele afirmou que já solicitou, também, audiência com a superintendência 
do DNIT no Maranhão, “para que possamos ter todo o cronograma das estradas federais, 
bem como dos recursos que serão disponibilizados para nosso estado”. 
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Eneva emite nota sobre visita de deputados 

 
 
A Eneva enviou nota ao blog sobre o post de ontem, que noticiou que o deputado Fábio 
Macedo, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, foi 
barrado na porta da empresa. 
 
Veja a nota: 
 
A Eneva vem a público informar que a comissão da Assembleia Legislativa do Maranhão 
foi recebida pela gerência da Usina Térmica de Itaqui, movida a carvão, cuja geração de 
energia elétrica é responsável pela estabilidade energética de 60% da capital. 
 
Esclarece ainda que as operações técnicas de produção de energia a carvão demandam 
logística especializada para manter a segurança do sistema energético de São Luís e dos 
seus colaboradores em todos os setores, que trabalham sob regras operacionais de 
segurança. 
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Após realizar todos procedimentos de segurança dos trabalhadores e das operações, os 
diretores da operação viabilizaram a visita, que foi impossibilitada após negativa do 
parlamentar em aguardar a finalização destes protocolos. 
 
A Eneva reafirma seu compromisso com o diálogo e a transparência institucionais, 
recentemente colocados à disposição dos parlamentares em visita a suas operacões no 
Médio Mearim. 
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Othelino participa de seminário sobre educação ambiental promovido pelo MP 

 
Othelino Neto (PCdoB), e o deputado Rafael leitoa (PDT), prestigiaram a abertura do Seminário Estadual de  
Educação Ambiental 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), e o deputado Rafael leitoa (PDT), prestigiaram, na manhã desta quinta-feira (6), 
a abertura do Seminário Estadual de Educação Ambiental, no auditório da Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ). O evento, promovido pelo Ministério Público, será encerrado 
nesta sexta-feira (7). 
 
O objetivo do Seminário foi debater sobre experiências no âmbito da educação 
ambiental formal e não-formal. Com palestras, oficinas e mesas redondas, o encontro 
também visa o incentivo e a promoção de ações de educação ambiental, com a 
construção participativa de políticas públicas. 
 
Sob a coordenação do advogado Sávio Dino Júnior, Othelino Neto participou do painel 
sobre o tema ‘O Contexto do Meio Ambiente no Maranhão: passado, presente e futuro’, 
que também contou com a participação do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos 
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de São Luís, Douglas de Melo Martins; do promotor Fernando Cabral Barreto e do 
secretário de Estado do Meio Ambiente, Raphael Ribeiro. 
 
Em sua fala, o presidente da Assembleia falou um pouco de sua experiência como 
secretário de Estado do Meio Ambiente nos governos Zé Reinaldo e Jackson Lago, 
quando teve a oportunidade de dar a sua contribuição para a gestão ambiental no 
Maranhão. Othelino chamou atenção para as decisões do Governo Federal que causam 
preocupação e impõem retrocesso à gestão ambiental. 
 
“É preciso que fiquemos atentos e mobilizados, pois as medidas tomadas pelo Governo 
Federal são sérias. Só com muita mobilização, inclusive de rua, é que se vai conseguir 
acabar com os graves retrocessos que ameaçam o Brasil”, disse. 
 
Segundo Othelino Neto, o Nordeste e o Maranhão, mais especificamente, se insurgem 
contra as decisões tomadas pelo presidente da República Jair Bolsonaro.  “Não vamos 
permitir que a legislação ambiental seja fragilizada e que o meio ambiente seja 
prejudicado”. 
 
Othelino afirmou que a Assembleia Legislativa do Maranhão tem sempre travado um 
debate permanente sobre as questões ambientais e a Comissão de Meio Ambiente da 
Casa está ativa no que diz respeito a diversos assuntos sobre o tema. 
 
AVALIAÇÃO POSITIVA 
 
Na avaliação do deputado Rafael Leitoa, o seminário foi de fundamental importância, na 
medida que o Ministério Público cumpre um papel importante de fiscalização para que 
as políticas sejam eficientes e eficazes. “A política de educação ambiental é o início de 
tudo em relação à preservação do meio ambiente. Por isso, fico muito feliz de participar 
do evento”, disse Rafael Leitoa. 
 
O parlamentar lembrou da aprovação, pela Assembleia, do Plano Estadual de Educação 
Ambiental, que visa garantir políticas públicas e ações integradas entre sociedade e 
poder público, sendo uma ferramenta importante na construção de um estado 
sustentável.  “O Plano vai vigorar e ter efeitos práticos para o Maranhão”, explicou 
Leitoa. 
 
Na avaliação do promotor Fernando Cabral Barreto, as medidas anunciadas pelo 
Governo Federal causaram um desmonte das estruturas de participação da sociedade e 
representam retrocessos na implementação de políticas públicas para o setor. “É preciso 
garantir o princípio do não retrocesso, caso aconteça, no futuro, os patamares já 
alcançados vão ferir os valores da dignidade”. 

 


