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Prefeito Luciano e deputada Thaiza discutem demandas da região da baixada com 
secretário de saúde Carlos Lula 

 
 
Projetos, ações municipais e demandas da região da baixada maranhense foram os 
pontos discutidos pelo prefeito Luciano, deputada Dra. Thaiza e o secretário municipal 
Fred Lobato, durante reunião com o secretário de estado de Saúde, Carlos Lula. 
 
Pinheiro é o município referência para dezenas de cidades da região e o prefeito Luciano 
vem realizando um trabalho além da sua capacidade para garantir o acesso de milhares 
de baixadeiros aos serviços especializados de saúde. 
 
“Nós atendemos mais de 40 municípios da baixada maranhense e somos pactuados 
apenas com 17, ou seja, apenas 17 ajudam com o custeio pela assistência que damos na 
saúde. No entanto, não podemos deixar nossa região peregrinar pelo Maranhão, e por 
isso não medimos esforços para garantir o atendimento. E um dos pontos definidos aqui 
nesta reunião foi a implantação da UCI neonatal, voltada para o alto risco, no Hospital 
Materno Infantil de Pinheiro, que vem atendendo toda a região e recebendo demanda 
constante”, destacou o Prefeito Luciano. 
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A deputada Dra. Thaiza, idealizadora do Programa Alô Bebê, implantado e mantido pela 
Prefeitura de Pinheiro, reforçou a necessidade de expansão dessa assistência às 
gestantes, que na região conta com equipe médica especializada tanto para as mães 
quanto para os bebês, reduzindo os índices de mortalidade materno infantil. 
 
“O prefeito Luciano implantou o programa, tomou para si a responsabilidade daquela 
região, sabendo da necessidade que as gestantes da baixada tem passado, e isso já 
resultou em mais de seis mil atendimentos em quase um ano de serviços prestados, 
dados positivos e que chamam a atenção do estado. Então, saímos daqui muito 
satisfeitos com a reunião, ouvindo do secretário Lula que o governador Flávio Dino é 
sensível à implantação da maternidade de alto risco e que beneficiará toda a região”, 
disse a deputada. 
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Mobilidade urbana é tema de audiência pública nesta terça na Alema 

 
 
A Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa irá realizar, nesta 
terça-feira (7), às 15h, uma audiência pública com o objetivo de debater soluções para 
um dos principais problemas da capital maranhense: a mobilidade urbana na região 
metropolitana de São Luís. 
 
Com mais de um milhão de habitantes, as deficiências das vias públicas da cidade 
atingem a todos sem exceção, pedestres, ciclistas, motoristas e pessoas com deficiência. 
Os problemas vão desde vias constantemente esburacadas, sinalização de trânsito 
deficiente ou inexistente, faixas de pedestre apagadas, calçadas quebradas e poucos 
pontos de acessibilidade para pessoas com deficiência. A audiência discutirá, também, 
as consequências, como o número de vítimas de acidentes de trânsito, as políticas 
existentes sobre o trânsito na região metropolitana e os custos sociais decorrentes 
destes problemas. 
 
O deputado Duarte Jr. (PCdoB) afirma que as melhorias dessas questões irão obedecer 
ao direito de ir e vir e ao direito de locomoção, bem como assegurar o respeito ao 
dinheiro do contribuinte. “Hoje, milhares de estudantes e trabalhadores chegam 
atrasados, perdem minutos e horas preciosas presos no trânsito, isso não é justo”, avalia 
Duarte. “Uma infraestrutura de trânsito adequada facilita o cotidiano de todos, além de 
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trazer mais segurança para todos, que poderão circular pela cidade sem correr riscos 
desnecessários”, completa. 
 
Participarão da audiência representantes da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e 
Serviços Públicos (MOB), Detran/MA, Secretaria de Trânsito e Transportes de São Luís 
(SMTT), Secretaria de Mobilidade Urbana de Paço do Lumiar, Secretaria de Transporte 
Coletivo, Trânsito e Defesa Social de São José de Ribamar (SEMTRANS), Secretaria de 
Infraestrutura e Transporte de Raposa, Secretarias de Obras e Serviços Públicos do 
Município de São Luís (SEMOSP) e outros órgãos. A audiência é aberta à participação 
popular. 
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Projetos, ações municipais e demandas da região da baixada maranhense foram os 
pontos discutidos pelo prefeito Luciano, deputada Dra. Thaiza e o secretário municipal 
Fred Lobato, durante reunião com o secretário de estado de Saúde, Carlos Lula. 

 
 
Pinheiro é o município referência para dezenas de cidades da região e o prefeito Luciano 
vem realizando um trabalho além da sua capacidade para garantir o acesso de milhares 
de baixadeiros aos serviços especializados de saúde. 
 
“Nós atendemos mais de 40 municípios da baixada maranhense e somos pactuados 
apenas com 17, ou seja, apenas 17 ajudam com o custeio pela assistência que damos na 
saúde. No entanto, não podemos deixar nossa região peregrinar pelo Maranhão, e por 
isso não medimos esforços para garantir o atendimento. E um dos pontos definidos aqui 
nesta reunião foi a implantação da UCI neonatal, voltada para o alto risco, no Hospital 
Materno Infantil de Pinheiro, que vem atendendo toda a região e recebendo demanda 
constante”, destacou o Prefeito Luciano. 
 
A deputada Dra. Thaiza, idealizadora do Programa Alô Bebê, implantado e mantido pela 
Prefeitura de Pinheiro, reforçou a necessidade de expansão dessa assistência às 
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gestantes, que na região conta com equipe médica especializada tanto para as mães 
quanto para os bebês, reduzindo os índices de mortalidade materno infantil. 
 
“O prefeito Luciano implantou o programa, tomou para si a responsabilidade daquela 
região, sabendo da necessidade que as gestantes da baixada tem passado, e isso já 
resultou em mais de seis mil atendimentos em quase um ano de serviços prestados, 
dados positivos e que chamam a atenção do estado. Então, saímos daqui muito 
satisfeitos com a reunião, ouvindo do secretário Lula que o governador Flávio Dino é 
sensível à implantação da maternidade de alto risco e que beneficiará toda a região”, 
disse a deputada. 
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Cantor Emanuel de Jesus fará show de lançamento do álbum ‘Pratocar’, nesta sexta, no 
Artur Azevedo 

 
 
O cantor e compositor maranhense Emanuel Jesus foi entrevistado no programa Café 
com Elda, da TV Assembleia. Ele falou sobre o show de lançamento do álbum “Pratocar”, 
em homenagem aos seus 18 anos de carreira, que acontecerá na próxima sexta-feira 
(10), no Teatro Artur Azevedo, com vários convidados. 
 
O show tem o apoio da TV Assembleia e inclui, ainda, o videoclipe “Deixa Acontecer”, 
lançado nas redes sociais, dia 26 de abril, com ótima aceitação do público. 
 
Em uma nova fase da carreira, o artista apresentará ao público um trabalho mais 
apurado, com uma sonoridade radiofônica, arranjos mais sofisticados e um repertório 
autoral que mistura o pop romântico, com samba, reggae e música com elementos 
eletrônicos, a exemplo de “Pratocar”, uma de suas composições que intitula o álbum e 
o show. 
 
Na entrevista, Emanuel de Jesus ressaltou que o álbum traz nove faixas, entre inéditas e 
uma releitura, contando com canções de grandes compositores parceiros. 
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Com exceção da faixa “Pratocar”, que tem o arranjo e produção de Memel Nogueira, 
todo o trabalho foi arranjado e produzido por Israel Dantas, com mixagem e 
masterização de Marcus Lussaray. 
 
O repertório da coletânea conta com “Pratocar” (Emanuel Jesus), “Deixa Acontecer” 
(Emanuel Jesus/Dommer), Agradeça (Mano Lopes), Teu Abraço (Glad Azevedo/Mano 
Borges), Mais eu Quero (Vavá Ribeiro), “Infinito” (Tatto Costa), “Beijo na Boca” (Erasmo 
Dibell), “Colher Estrelas” (Mano Lopes) e “Reggae a Paz” (Betto Pereira). 
 
O show “Pratocar” contará, também, com as participações de Betto Pereira, Regiane 
Araújo, Anastácia Lia e Andrea Frazão. A direção musical terá a assinatura de Marcus 
Lussaray (guitarra e violões), e a banda será composta por Memel Nogueira (Acordeon e 
guitarra), Oswaldo Galvão (teclado), Davi Oliveira (baixo) e Nataniel Assunção (bateria). 
 
Videoclipe 
 
“Deixa Acontecer” é o single do álbum, composto pelo artista, em parceria com Dommer 
Lopes, escolhido para a produção do videoclipe dirigido pelo premiado cineasta Arturo 
Saboia. 
 
O vídeo traz um roteiro leve, criativo e evolvente, com uma fotografia exuberante, em 
que a jovem e talentosa atriz Ana Beatriz Moraes contracena com o cantor. Na equipe, 
a jornalista Ellen Soares assina a produção do vídeo, que tem Jesus Perez na direção de 
fotografia e a assistência de Jonas Pires, além de make up de Kleber Lima e Rafael Kemps. 
Confira: https://youtu.be/zFIsF6wSBlk 
 
Biografia 
 
Emanuel Jesus é bacabalense, músico, cantor, compositor e comunicador, com 
graduação em Letras. Atualmente, compõe o grupo musical “Nosso Bailinho” e faz parte 
da equipe de profissionais da Diretoria de Comunicação, da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, onde produz e apresenta o programa “Som do Povo”, na Rádio Assembleia. 
 
Aos 16 anos começou a tocar na noite e, aos 22, encarou o seu primeiro programa de 
rádio. Ao longo de sua carreira, com três Cds gravados – “Sonho Real”, autoral, “Folia de 
São João”, com o grupo Folia de Três, e o “Acústico MPB” – já participou de inúmeros 
projetos e festivais de música, como UNIREGGAE, festival promovido pela Universidade 
Federal do Maranhão, premiado com melhor música e intérprete. 
 
Em 2005, representou o Maranhão na Alemanha, na Jornada Mundial da Juventude, e 
apresentou o show “Brasil Tropical”, na cidade de Eveswinkel. Estreou no cinema em 
junho de 2012, no longa-metragem “Flor de Abril” do diretor Cícero Filho participando 
do elenco e da trilha sonora. 
 

https://youtu.be/zFIsF6wSBlk
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Show “Pratocar” com Emanuel Jesus e convidados 
 
QUANDO: Dia 10 de maio, às 21h 
 
ONDE: Teatro Arthur Azevedo. 
 
INGRESSOS: R$ 30,00 
 
LOCAIS DE VENDA: Loja Santê (Shopping da Ilha), Razz Cabeleireiros (Golden Shopping) 
e na Bilheteria do Teatro Arthur Azevedo. 
 
Veja o vídeo... 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=egY_zr3iO9M


 

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: 
Deputados destacam o consenso na eleição da nova 

Mesa Diretora da ALEMA 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 08/05/2019 

Deputados destacam o consenso na eleição da nova Mesa Diretora da ALEMA 

O consenso em torno da escolha dos nomes para compor a nova Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa que atuará no segundo biênio da 19ª Legislatura, período de 1º 
de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2023, agradou os deputados, principalmente 
pelo fato de contar com a participação de todas as correntes que atuam no plenário da 
Casa. Eles afirmaram que a eleição se deu de forma coesa, por meio do diálogo com 
todos os líderes das bancadas. 
 

 
 
O deputado Antônio Pereira (DEM) disse que foi um entendimento surgido a partir de 
muita discussão e maturidade, no sentido de dar tranquilidade e segurança ao povo do 
Maranhão. 
 
A deputada Andreia Rezende (DEM) afirmou ser uma honra seguir fortalecendo a sua 
relação com o Parlamento Estadual e com a sociedade. “Fico imensamente grata pelo 
voto de cada um dos meus amigos. Sei da responsabilidade que é compor a Mesa 
Diretora desta Casa, e o quanto essa união vai nos proporcionar estar sempre mais 
próximo dos anseios de nossa população”, destacou. 
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O primeiro vice-presidente, Glalbert Cutrim, ao parabenizar a nova composição da Mesa, 
disse que estava muito feliz por sua recondução. “Meus agradecimentos a todos os 
nossos pares, em especial ao PDT. Hoje, eu escrevo mais uma linha na minha carreira 
política e, com fé em Deus, vou trilhar por muitos caminhos. Ele destacou o trabalho que 
o presidente Othelino Neto vem realizando em prol do Maranhão. “Todos sabem da 
minha amizade com o Othelino e, tenho certeza que ele vai continuar realizando um belo 
trabalho”. 
 
O deputado Marco Aurélio (PC do B) destacou a importância da união da Assembleia 
Legislativa na condução da eleição. “Esta eleição foi de consenso, pois foi a partir do 
diálogo que chegamos a essa reeleição. Momento de equilíbrio que esta Casa vive. 
Momento que a Oposição tem vez e dialoga com todos os poderes. Sem dúvida, essa 
Casa sai fortalecida com essa eleição”, destacou Marco Aurélio. 
 
O deputado César Pires (PV) fez questão de ressaltar a postura do atual presidente da 
Assembleia, que exercerá o cargo por mais um biênio. “Othelino Neto construiu o 
consenso por tratar com igualdade todos os parlamentares, independente das 
divergências políticas e partidárias. Teve habilidade e maturidade para encaminhar a 
eleição em chapa única, eleita por unanimidade”. 
 
Foram eleitos para compor a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, biênio 
2021/2022, os deputados Othelino Neto – PC do B (Presidente); Glalbert Cutrim – PDT 
(1º vice-presidente); Detinha – PR (2ª Vice-Presidente); Rildo Amaral – SD (3ª Vice-
Presidente); César Pires – PV; 1ª Secretaria – DEM (1ª Secretaria); Dra. Cleide – PDT (2ª 
Secretaria; Pará Figueiredo – PSL (3ª Secretaria) e Paulo Neto (4ª Secretaria) 
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Com candidatura de Neto evangelista lançada em São Luís e a presença de 
parlamentares da legenda na Mesa da Assembleia Legislativa, parlamentar vê caminho 
aberto para 2020 e 2022 

 
JUSCELINO, STÊNIO E OS DEPUTADOS PAULO NETO E ANDREIA REZENDE, eleitos para a Mesa da Assembleia 

 
O presidente estadual do partido Democratas no Maranhão, deputado federal Juscelino 
Filho, tem comemorado a performance política da legenda nos últimos dias. 
 
Para ele, a manutenção de Andreia Alves e a chegada de Paulo Neto à Mesa Diretora da 
Assembleia, fortalece a base parlamentar do DEM. 
 
E o pré-lançamento de Neto Evangelista como candidato a prefeito de São Luís dá força 
política à legenda. 
 
– Temos de parabenizar a nova Mesa Diretora que irá tomar posse em fevereiro de 2021 
em nome da nossa bancada do Democratas, que é a terceira maior bancada da Casa. O 
Democratas saiu fortalecido desse processo e, mais uma vez, com representatividade 
expressiva na Mesa Diretora. O DEM continua firme e forte dando sua contribuição aqui 
para o trabalho da Assembleia Legislativa – afirmou Juscelino Filho. 
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EVANGELISTA EM DISCURSO PARA AS LIDERANÇAS em festa organizada por Juscelino Filho 

 
Juscelino comandou, há duas semanas, a convenção do DEM que consolidou o nome de 
Neto Evangelista em São Luís. 
 
Com estes gestos, o deputado federal se põe no jogo da sucessão na capital maranhense. 
 
Com forte influência, também, em 2022… 
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Wellington denuncia falta de medicamentos e desabamento de forro do Hospital Geral 

 
Deputado Wellington repercutiu denúncia de pacientes que padecem com a falta de remédios  
e o atendimento precário 

 
O deputado estadual Wellington do Curso denunciou, na manhã desta terça-feira (07), o 
descaso do governador Flávio Dino com o Hospital de Câncer do Maranhão – Dr. 
Tarquínio Lopes Filho. A denúncia foi fundamentada em reclamações de pacientes que 
padecem com a falta de medicamentos, com atendimento precário feito nos corredores 
e, até mesmo, com o forro do ambulatório que, recentemente, caiu. 
 
Entre os medicamentos que estão em falta, há o Zometa, que é usado para tratamento 
de pacientes com tumor maligno avançado com metástases ósseas. 
 
“Com a saúde das pessoas não se brinca. É a vida, é algo único. Os pacientes nos pediram 
ajuda, socorro, já que não aguentam mais tanto descaso. Os que fazem tratamento de 
câncer padecem. Há relatos de que estão sendo atendidos na parte em que deveria 
funcionar a radiologia; há, também, pacientes que aguardam para serem consultados 
em corredores lotados. Outra parte dos pacientes está sendo atendida em Casa de 
Apoio. Faltam medicamentos e até o forro do ambulatório desabou. Uma triste situação 
e que exige uma postura do governador que, infelizmente, só tem ações na propaganda”, 
afirmou Wellington. 
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Projeto de Lei do deputado Adriano beneficia agricultura familiar 

 
O projeto de lei visa criar ferramentas de fortalecimento da agricultura familiar 

 
O plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em unanimidade na sessão 
desta terça-feira (07) o projeto de Lei nº 178 de 2017, de autoria do deputado estadual 
Adriano Sarney (PV), que institui a política estadual de desenvolvimento rural 
sustentável da agricultura familiar no âmbito do Estado do Maranhão. 
 
Segundo Adriano Sarney, o projeto de lei visa criar os meios para atuar na formulação 
de políticas públicas articulando entre os diferentes níveis de governo e organizações da 
sociedade civil, tendo como principais atribuições coordenar, analisar, executar e 
acompanhar na esfera estadual as ações relativas ao desenvolvimento rural sustentável 
e solidário e à execução de programas de agricultura familiar. 
 
“É uma forma do poder público estimular as ações da população na zona rural, 
instituindo um importante instrumento para ampliação e qualificação dessa cadeia 
produtiva, avançando na oferta de serviços públicos que irão garantir melhores 
condições de vida no campo, afirmou o deputado. 
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Fortalecimento 
 
A política visa criar as ferramentas de fortalecimento da agricultura familiar, uma vez 
que permite a melhoria da produção, além de ser condição necessária para que outras 
políticas públicas cheguem às famílias, a exemplo do crédito, comercialização, garantia 
safra, dentre outras. 
 
“O projeto de lei inova ao instituir importantes instrumentos de assistência ofertada às 
famílias de agricultores familiares, contribuindo para alcançar metas que assegurem a 
melhoria significativa na qualidade de vida”, explica Adriano Sarney. 
 
Uma pesquisa desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) em 93 países constatou que, em média, mais de 80% das explorações 
agrícolas são de agricultores familiares. 
 
De acordo com o deputado, a proposta mostra o reconhecimento pelo direito dos 
pequenos produtores às políticas públicas e de reproduz. O objetivo é orientar as ações 
de governo voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário e para o 
fortalecimento da agricultura familiar no Estado. 
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Mães servidoras da ALEMA são homenageadas pelo Gedema 

 
O ponto alto da noite festiva foi o sorteio de prêmios 

 
Uma festa animada e contagiante, realizada pelo Grupo de Esposas de Deputados do 
Maranhão (Gedema), na tarde desta terça-feira (7), na Associação dos Magistrados, 
marcou a comemoração do Dias das Mães da Assembleia Legislativa. Os salões com 
ornamentação carinhosa dedicada às servidoras, sorteio de prêmios, frios, buffet de 
jantar e show com banda abrilhantaram a noite festiva. “Mãe: princípio de tudo, mulher 
sublime, presente de Deus e exemplo de Amor” foi o tema que inspirou o Gedema a, 
mais uma vez, proporcionar um momento inesquecível na vida das mães que fazem a 
família Assembleia. 
 
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, acompanhada do presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto (PCdoB), recepcionou os convidados e congratulou-se com 
todas as mães servidoras. Presentes, também, à festa, os deputados Dr. Yglesio (PDT), 
Ricardo Rios (PDT), Pará Figueiredo (PSL), Wellington do Curso (PSDB), Neto Evangelista 
(DEM) e dirigentes da Casa. “É um prazer imenso estar aqui nesta noite. Sejam todos 
bem-vindos a essa festa que foi organizada para homenagear vocês mães, que são 
mulheres poderosas, valentes, guerreiras e que abrilhantam e tornam o dia a dia da 
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Assembleia mais leve e doce. Essa festa foi pensada e organizada com muito carinho para 
vocês”, declarou a presidente do Gedema, ao abrir o evento. 
 
Em sua fala, o presidente da Assembleia desejou um feliz Dia das Mães e disse que 
comemorar esse dia é sempre motivo de muita alegria por ser uma oportunidade de 
reencontrar todas as mães da Assembleia. “Essa festa é organizada com muito carinho e 
cuidado para que vocês possam se sentir bem, se sentir acolhidas e homenageadas. É 
muito gostoso homenagear essa figura que a gente ama tanto, a mãe. Em nome das 
servidoras da Assembleia, das mães das servidoras, das deputadas estaduais, 
cumprimento todas as mães do Maranhão, desejando um feliz Dias das Mães!”, 
complementou. 
 
O ponto alto da noite festiva foi o sorteio de prémios como, por exemplo, bolsa, kit de 
maquiagem, relógio, jarras de cristal, secador de cabelo profissional, semi jóias, mala de 
viagem, kit de cama casal, conjunto de chá e vários artigos de cama, mesa e banho.  As 
servidoras do Setor de Recursos Humanos (RH), Zonália Noleto e Rosa Maria Barreto, 
foram as primeiras sorteadas da festa, ganhando, respectivamente, um relógio e uma 
suqueira de cristal. 
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Deputados destacam o consenso na eleição da nova Mesa Diretora da ALEMA 

 
Eles afirmaram que a eleição se deu de forma coesa, por meio do diálogo com todos os líderes das bancadas 

 
O consenso em torno da escolha dos nomes para compor a nova Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa que atuará no segundo biênio da 19ª Legislatura, período de 1º 
de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2023, agradou os deputados, principalmente 
pelo fato de contar com a participação de todas as correntes que atuam no plenário da 
Casa. Eles afirmaram que a eleição se deu de forma coesa, por meio do diálogo com 
todos os líderes das bancadas. 
 
O deputado Antônio Pereira (DEM) disse que foi um entendimento surgido a partir de 
muita discussão e maturidade, no sentido de dar tranquilidade e segurança ao povo do 
Maranhão. A deputada Andreia Rezende (DEM) afirmou ser uma honra seguir 
fortalecendo a sua relação com o Parlamento Estadual e com a sociedade. “Fico 
imensamente grata pelo voto de cada um dos meus amigos. Sei da responsabilidade que 
é compor a Mesa Diretora desta Casa, e o quanto essa união vai nos proporcionar estar 
sempre mais próximo dos anseios de nossa população”, destacou. 
 
O deputado Marco Aurélio (PC do B) destacou a importância da união da Assembleia 
Legislativa na condução da eleição. “Esta eleição foi de consenso, pois foi a partir do 
diálogo que chegamos a essa reeleição. Momento de equilíbrio que esta Casa vive. 
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Momento que a Oposição tem vez e dialoga com todos os poderes. Sem dúvida, essa 
Casa sai fortalecida com essa eleição”, destacou Marco Aurélio. 
 
O deputado César Pires (PV) fez questão de ressaltar a postura do atual presidente da 
Assembleia, que exercerá o cargo por mais um biênio. “Othelino Neto construiu o 
consenso por tratar com igualdade todos os parlamentares, independente das 
divergências políticas e partidárias. Teve habilidade e maturidade para encaminhar a 
eleição em chapa única, eleita por unanimidade”. 
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Adriano apresenta projeto para beneficiar Agricultura Familiar 

 
 
O plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em unanimidade na sessão 
desta terça-feira (07) o projeto de Lei nº 178 de 2017, de autoria do deputado estadual 
Adriano Sarney (PV), que institui a política estadual de desenvolvimento rural 
sustentável da agricultura familiar no âmbito do Estado do Maranhão. 
 
Segundo Adriano Sarney, o projeto de lei visa criar os meios para atuar na formulação 
de políticas públicas articulando entre os diferentes níveis de governo e organizações da 
sociedade civil, tendo como principais atribuições coordenar, analisar, executar e 
acompanhar na esfera estadual as ações relativas ao desenvolvimento rural sustentável 
e solidário e à execução de programas de agricultura familiar. 
 
“É uma forma do poder público estimular as ações da população na zona rural, 
instituindo um importante instrumento para ampliação e qualificação dessa cadeia 
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produtiva, avançando na oferta de serviços públicos que irão garantir melhores 
condições de vida no campo, afirmou o deputado. 
 
A política visa criar as ferramentas de fortalecimento da agricultura familiar, uma vez 
que permite a melhoria da produção, além de ser condição necessária para que outras 
políticas públicas cheguem às famílias, a exemplo do crédito, comercialização, garantia 
safra, dentre outras. 
 
“O projeto de lei inova ao instituir importantes instrumentos de assistência ofertada às 
famílias de agricultores familiares, contribuindo para alcançar metas que assegurem a 
melhoria significativa na qualidade de vida”, explica Adriano Sarney. 
 
Uma pesquisa desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) em 93 países constatou que, em média, mais de 80% das explorações 
agrícolas são de agricultores familiares. 
 
De acordo com o deputado, a proposta mostra o reconhecimento pelo direito dos 
pequenos produtores às políticas públicas e de reproduz. O objetivo é orientar as ações 
de governo voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário e para o 
fortalecimento da agricultura familiar no Estado. 
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Wellington critica descaso do governo com o Hospital Geral 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso denunciou, nesta terça-feira (07), o que 
considerou descaso do governador Flávio Dino (PCdoB) com o Hospital de Câncer do 
Maranhão – Dr. Tarquínio Lopes Filho. A denúncia foi fundamentada em reclamações de 
pacientes que padecem com a falta de medicamentos, com atendimento precário feito 
nos corredores e, até mesmo, com o forro do ambulatório que, recentemente, caiu. 
 
Entre os medicamentos que estão em falta, há o Zometa, que é usado para tratamento 
de pacientes com tumor maligno avançado com metástases ósseas. 
 
“Com a saúde das pessoas não se brinca. É a vida, é algo único. Os pacientes nos pediram 
ajuda, socorro, já que não aguentam mais tanto descaso. Os que fazem tratamento de 
câncer padecem. Há relatos de que estão sendo atendidos na parte em que deveria 
funcionar a radiologia; há, também, pacientes que aguardam para serem consultados 
em corredores lotados. Outra parte dos pacientes está sendo atendida em Casa de 
Apoio. Faltam medicamentos e até o forro do ambulatório desabou. Uma triste situação 
e que exige uma postura do governador que, infelizmente, só tem ações na propaganda”, 
afirmou Wellington. 
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Othelino diz que será ponto de conciliação para que seu grupo vença as eleições de 2022 

 
 
Agora está sacramentado que o deputado Othelino Neto estará em lugar privilegiado em 
2022, sendo o segundo na linha sucessória do governo do Estado. É fato que o 
governador Flávio Dino deixará o governo no ano da eleição para concorrer à presidência 
da República, ou vice-presidência ou até ao senado. E o vice-governador Carlos Brandão 
assume o governo, ficando Othelino como primeiro na ordem de sucessão. 
 
Logo após a eleição que garantiu o deputado Othelino Neto no comando da Assembleia 
Legislativa até o final do mandato, o presidente reeleito conversou com um grupo de 
jornalistas sobre os planos da gestão do legislativo e a equação política que se avizinha. 
 
“Ainda é muito cedo para falar de 2022. Só o que eu já posso dizer é que serei um ponto 
de conciliação para que o nosso grupo vença as eleições de 2022”, afirmou. 
 
Situação fiscal do Estado 
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O presidente, que pautou seu discurso no diálogo entre os poderes com independência, 
disse que há poucos dias o governador chamou os presidentes dos poderes para 
demonstrar a situação fiscal do estado. 
 
“A situação não é caótica como em muitos estados da Federação. Mas inspira cuidados. 
Continuará sendo desafio para os próximos anos a questão fiscal. Todos devem colaborar 
para manter as contas do Estado em dia”, afirmou. 
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Comissão volta a debater abatedouros do Maranhão na Assembleia 

 
 
A Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Assembleia 
Legislativa do Maranhão retomou, nesta terça-feira (7), a discussão sobre a atual 
situação dos abatedouros clandestinos no Maranhão. Da nova reunião participaram os 
deputados Dr. Yglésio (PDT), que é presidente da Comissão e autor da proposta para 
tratar do assunto; César Pires (PV); Antônio Pereira (DEM); Ciro Neto (PP); Wendell Lages 
(PMN); Carlinhos Florêncio (PCdoB); e Adelmo Soares (PCdoB). 
 
Durante toda manhã, o problema dos abatedouros clandestinos foi discutido pelos 
parlamentares e representes de vários órgãos e entidades. O presidente da Comissão 
explicou que, para dar prosseguimento à discussão do assunto, foram convidadas as 
demais entidades envolvidas na questão, como o Conselho Regional de Medicina 
Veterinária (CRMV), Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária, Federação 
dos Municípios do Maranhão (Famem), Vigilância Sanitária e a Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged). 
 
Ao final, Dr. Yglésio anunciou que ficou decidido que será feito um grupo de trabalho, 
envolvendo os vários segmentos, em busca de resultados em benefício da saúde da 
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população. De acordo com o presidente da Comissão, outra proposta é investir em 
campanhas de conscientização para esclarecer sobre as doenças decorrentes do 
consumo deste tipo de alimento, uma vez que a ignorância sobre o assunto ainda é 
grande junto à população. 
 
Mais recursos 
 
Outros deputados destacaram, também, a importância da realização da reunião e 
fizeram relatos de que vários municípios enfrentam problema de saúde pública por conta 
da comercialização de carnes oriundas de abatedouros clandestinos. O deputado 
Adelmo Soares, que foi secretário de Agricultura Familiar do Estado, e o deputado 
Carlinhos Florêncio defenderam parcerias para resolver o problema para que haja a 
valorização da cadeia produtiva e a saúde das pessoas. 
 
Já César Pires enfatizou que os participantes lembraram que as Prefeituras não têm 
recursos para construir e para manter os abatedouros. O parlamentar defendeu que o 
Governo Estado banque os projetos, e que sejam apresentadas emendas de bancada ou 
individuais. 
 
Dr. Yglésio recordou que, no dia 23 de abril, a Comissão de Assuntos Municipais iniciou 
a discussão acerca dos abatedouros no Estado do Maranhão, em reunião realizada na 
Sala de Comissões da Assembleia Legislativa. 
 
Situação dramática 
 
Os representantes de órgãos e entidades fizeram relatos dramáticos sobre o grande 
problema de saúde pública enfrentado no interior do Estado, uma vez que, dos 217 
abatedouros, apenas 20 estão regularizados. Vários relatos foram feitos, começando 
pela presidente da Aged, que defendeu a montagem de uma grande unidade, 
envolvendo todos os segmentos, para resolver o problema e com a finalidade de garantir 
a qualidade no fornecimento de alimentos de origem animal, através do combate ao 
abate clandestino. 
 
De acordo com a presidente da Aged, a responsabilidade deve ser compartilhada com 
parcerias como com as Vigilâncias Sanitárias Municipais e elogiou a iniciativa da 
Comissão de Assuntos Municipais. 
 
Outra que abordou a questão foi a engenheira agrônoma da Famem, Rita de Cassia 
Neiva, que lembrou que, desde o ano passado, são discutidas parcerias para garantir o 
abate de qualidade e que é preciso ter a população do lado dos gestores. Ela também 
contou que, para evitar que as populações fiquem contra as fiscalizações, investindo 
contra os fiscais, foram feitos vídeos mostrando os perigos do consumo de carne 
contaminada. 

 


