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Edivaldo Holanda apresenta projeto que concede meia-entrada às doadoras de leite 
materno 

 
 
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) apresentou o Projeto de Lei nº 304 / 2019 que dispõe 
sobre a concessão do pagamento da meia-entrada em eventos às doadoras de leite 
materno no estado do Maranhão. A matéria está em tramitação na Casa, aguardando 
parecer das comissões técnicas. 
 
Em justificativa encaminhando o projeto, o deputado Edivaldo Holanda esclarece que “o 
aleitamento materno previne infecções gastrointestinais e respiratórias em bebês e 
protege contra alergias. A amamentação é um ato que contribui para o bom 
desenvolvimento da criança e traz uma série de benefícios para a saúde das mães. O 
Ministério da Saúde incentiva o leite materno como alimento exclusivo nos seis 
primeiros meses de vida e que seja complementado com alimentos adequados até os 
dois anos de idade ou mais”. 
 
Ainda segundo o autor, “a doação de leite materno é considerada um gesto de 
solidariedade e amor e é a forma de proteção mais econômica e eficaz para redução da 
mortalidade infantil”.  O parlamentar conta que o mês de agosto ganhou a simbologia 
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de “Agosto Dourado”, para divulgar a luta pelo incentivo à amamentação; e que a cor 
dourada foi escolhida para evidenciar o padrão ouro de qualidade da alimentação 
proporcionada pela amamentação. 
 
Edivaldo Holanda afirmou também que “a proposta visa estimular a promoção e o 
incentivo às doações de leite materno, tendo em vista que os bancos de leite no 
Maranhão enfrentam constantemente problemas no estoque. “O nosso objetivo é 
ampliar o processo de doação de leite para que mais vidas sejam salvas”. 
 
O artigo primeiro do projeto define como se dará a concessão do benefício: “Art. 1°: Fica 
concedida a concessão do pagamento da meia-entrada em todos os locais de 
espetáculos teatrais e musicais, shows, exposições de arte, exibições cinematográficas, 
circenses, eventos esportivos, de lazer, cinema, entretenimento e demais manifestações 
culturais no Estado do Maranhão às doadoras de leite materno”. 
 
No artigo 2º, o projeto estabelece que “a meia-entrada deverá corresponder a 50% 
(cinquenta por cento) do valor do ingresso cobrado”. 
 
Já o artigo 3º estabelece que “o Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei, 
estabelecendo as formalidades do documento (carteira ou declaração emitida pelo 
Banco de Leite) que comprove a condição de doadora e as penalidades”. 
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Wellington do Curso diz que define até setembro se será candidato a prefeito no PSDB 

 
 
O deputado Wellington do Curso afirmou ao editor do blog que até setembro resolve se 
será candidato a prefeito pelo PSDB. “Não vou esperar até o fim do ano. Resolvo até o 
próximo mês se sou candidato a prefeito no PSDB ou então em outro partido”, disse. 
 
Wellington contou que terá uma conversa com o senador Roberto Rocha sobre sua 
candidatura a prefeito. “Por enquanto está tudo certo no PSDB”, declarou. 
 
O deputado confirmou a informação dada pelo blog de que tinha dialogado com o 
deputado federal Edilázio Jr. sobre se filiar ao PSD. 
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Deputado Dr. Leonardo Sá destaca sanção da Lei que institui “A Casa do Idoso” no 
Maranhão de sua autoria 

 
 
O deputado estadual, Dr. Leonardo Sá (PL), no retorno das atividades parlamentares, 
destacou a Lei Ordinária nº 11.075/2019 que institui a Política da Terceira Idade “Casa 
do Idoso” no Maranhão, de sua autoria, que foi sancionada no dia 19 de julho pelo 
governador, Flávio Dino. 
 
A Casa do Idoso será um local com profissionais treinados e equipamentos necessários, 
onde as famílias de baixa renda poderão deixar o idoso durante o dia, para o 
acompanhamento necessário, enquanto os familiares trabalham ou exercem suas 
profissões. 
 
A importância desta Lei foi reconhecida por todos os deputados, que aprovaram o seu 
Projeto de Lei nº196/2019 em primeiro turno, por unanimidade, na Assembleia 
Legislativa do Maranhão (Alema). 
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O que para o deputado, o Estado tem que criar os instrumentos necessários para cuidar 
das pessoas na terceira idade, pois a população está envelhecendo a cada dia, a 
expectativa do brasileiro aumenta e os governantes têm que se preocupar com isto. 
 
“Eu tive uma grande felicidade, em menos de 06 meses de trabalho, ter uma lei aprovada 
pela Assembleia, e o mais importante sancionada pelo governador Flávio Dino, que cria 
‘A Casa do Idoso’ e regulamentada isso com a força da Lei. Nesta casa, o idoso não ficará 
parado e terá todo o acompanhamento de profissionais, com o amparo de cuidados 
como bem-estar, saúde e lazer, dentro destas unidades. Estou extremamente feliz de 
poder criar uma lei que irá beneficiar grande parte dos maranhenses”, destacou o Dr. 
Leonardo Sá. 
 
No momento, também aproveitou para fazer um balanço dos seis meses de seu primeiro 
mandato como deputado, onde fez 22 Indicações, criou 05 Projetos de Lei (tendo “A Casa 
do Idoso” sancionada), solicitou 03 Requerimentos e destinou 02 Emendas 
Parlamentares que irão beneficiar diretamente a população maranhense. 
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Rildo Amaral revela que tendência é apoiar candidatura de Marco Aurélio a prefeito 

 
Registro da conversa entre o blogueiro e o deputado Rildo Amaral 

 
Em conversa com o editor do blog, o deputado Rildo Amaral (SDD) disse que a tendência 
é apoiar a candidatura do colega Marco Aurélio (PCdoB) a prefeito de Imperatriz. 
 
“Nós estaremos juntos, isso já está fechado, e o mais provável é eu apoiar o Marco 
Aurélio. Devo apoair o Marco, pois não tenho, no momento, a estrutura necessária para 
uma candidatura a prefeito”, afirmou Rildo. 
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Amaral disse que a união dele com Aurélio impedirá Imperatriz de continuar ser 
penalizada pelo atual prefeito. 
 
Rido não descartou a possibilidade dos ex-prefeitos Ildon Marques e Madeira também 
fazerem parte do mesmo projeto. 
 
Pesquisas internas realizadas em Imperatriz mostram empatados na liderança o ex-
prefeito Ildon Marques e os deputados Marco Aurélio e Rildo Amaral. O atual prefeito 
Assis Ramos figura depois seguido do ex-prefeito Sebastião Madeira. 
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Na abertura da Agritec, Othelino Neto destaca importância da agricultura familiar para 
o desenvolvimento do Maranhão 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quarta-feira (7), da abertura da décima oitava edição da Feira da 
Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec), no município de Presidente 
Dutra, Território Sertão Maranhense. Na ocasião, Othelino destacou a importância da 
agricultura familiar e dos investimentos destinados ao pequeno produtor para o 
desenvolvimento do estado. 
 

 
 
“Esse é um evento muito importante, principalmente, pelo momento que estamos 
passando, com tantas dificuldades, onde a agricultura familiar e o produtor rural é visto 
com descaso e desprezo pelo Governo Federal. O Maranhão continua investindo e dando 
prioridade por entender que, para que o estado possa se desenvolver de forma mais 
justa, é preciso investir na agricultura familiar. O Maranhão dá um exemplo para o 
Brasil”, afirmou Othelino Neto. 
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Acompanhado dos deputados Adelmo Soares (PCdoB), Fernando Pessoa (SD), Ricardo 
Rios (PDT), Ciro Neto (PP) e Daniella Tema (DEM), o presidente da Alema visitou os 
estandes destinados aos pequenos produtores, que puderam expor e comercializar as 
suas produções na feira. O parlamentar também participou do ato de assinatura de 
títulos de propriedade rural entregues aos agricultores, assinatura de convênios e 
entrega de kits de irrigação. 
 
“Fomos a cada um dos estandes conversar, observar e foi muito bom ver a empolgação 
de cada produtor, de cada agricultor, que está lá apresentando o seu produto com muito 
orgulho”, assinalou Othelino, destacando, ainda que a Agritec é uma experiência de 
sucesso e de estímulo à produção. 
 
“É um prazer muito grande estar nesta região muito proeminente na produção agrícola, 
que é Presidente Dutra. Prazer maior ainda em ter o presidente da Assembleia, para ver 
de perto o avanço da agricultura familiar e, tenho certeza, que o deputado Othelino 
começa a ver e perceber a força que a agricultura tem para o nosso estado”, disse o 
deputado Adelmo Soares. 
 
Intercâmbio e capacitação 
 
Um dos principais objetivos da Agritec é promover conhecimento ao agricultor e 
agricultora familiar, além de socializar novas tecnologias para otimizar sua produção de 
forma sustentável. 
 
“Receber a Agritec, uma ferramenta importante do Governo do Estado, onde traz 
tecnologia, trocas de experiências e distribui kits de irrigação, barracas para feiras é de 
grande importância, pois nós acreditamos na agricultura familiar. Eu acredito que a 
maneira mais rápida de nós sairmos dessa linha de pobreza, que tanto se fala no 
Maranhão, é investindo na agricultura familiar”, declarou o prefeito de Presidente Dutra, 
Juran Carvalho. 
 
Júlio César Mendonça, secretário de Estado da Agricultura Familiar, ressaltou que, além 
de ser um espaço para o intercâmbio de experiências e capacitação dos agricultores, a 
Agritec é um espaço de resistência e valorização do pequeno produtor. “Resistência de 
um governador e da sua equipe técnica, da Assembleia Legislativa, que não se curvam 
às dificuldades e continuam acreditando na agricultura familiar. Entendemos que a 
agricultura familiar é um fator de desenvolvimento, dignidade e geração de emprego e 
renda”, completou. 
 
Sobre a Agritec 
 
A Agritec é uma realização do Governo do Estado, por meio do Sistema de Agricultura 
Familiar – SAF e parceiros do âmbito público e da sociedade civil organizada, como a 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e movimentos sociais. 
 
O Sistema SAF é formado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF), Agência 
Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão (Agerp/MA) e 
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma/MA). 
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Deputado Vinicius Louro destaca 196 anos da cidade de Caxias 

O deputado estadual Vinicius Louro (PL), em pronunciamento na tribuna da Assembleia 
Legislativa na segunda-feira (5), destacou o aniversário de 196 anos de adesão do 
município de Caxias à independência do Brasil. O parlamentar esteve na cidade, no 
último sábado (3), onde prestigiou o dia de comemorações, marcado por inaugurações 
de obras entregues pela Prefeitura para a população. 
 

 
 
Vinicius Louro parabenizou o prefeito Fábio Gentil (PRB) e seu pai, deputado estadual Zé 
Gentil (PRB), pelo trabalho consolidado na cidade. “Agradeço o convite do prefeito e 
quero dizer que tanto a gestão da cidade, quanto o povo de Caxias estão de parabéns 
pelas inúmeras obras entregues. Em um momento que os recursos estão escassos, a 
gestão municipal de Caxias se preocupa com a qualidade de vida do povo, estão todos 
de parabéns”, declarou. 
 
O deputado mencionou a inauguração do Complexo Hospitalar Gentil Filho, entregue 
totalmente reformado. “Quero também citar o saudoso Gentil Filho que recebeu a justa 
homenagem no nome do hospital; filho do Zé Gentil, tenho certeza que lá de cima ele 
sempre teve orgulho do seu pai, um deputado aguerrido, trabalhador, sempre buscando 
melhorias na vida do povo de Caxias junto com o seu filho, prefeito Fábio Gentil. Todos 
contribuindo e fazendo uma excelente administração na cidade. Parabéns, Caxias, por 
seus 196 anos”, concluiu Vinicius Louro. 
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Secretária da Mulher visita Alema e pede apoio para a Marcha das Margaridas 

Em visita ao plenário da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira (6), a 
secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça, e a secretária de Mulher da Federação 
dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Maranhão, Lígia 
Daiana Alves, pediram o apoio da Casa para a 6ª Marcha das Margaridas, que acontecerá 
nos próximos dias 13 e 14 de agosto, em Brasília. 
 

 
 
O evento que reunirá cerca de 100 mil mulheres, é uma ação estratégica das 
trabalhadoras rurais para garantir e ampliar as conquistas das mulheres do campo e das 
florestas. Além da Fetaema, a Marcha das Margaridas também conta com as parcerias 
da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, CUT, UFMA, UEMA, centrais sindicais 
e demais entidades. Do Maranhão, cerca de quatro mil mulheres irão participar da 
marcha. 
 
Ana Mendonça explicou que a visita ao Parlamento estadual teve como objetivo firmar 
parceria para fortalecer o movimento de mulheres que irão a Brasília em busca de 
direitos. “A gente não poderia deixar de fazer o convite da participação e do apoio dessa 
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casa legislativa para todas essas mulheres que seguem em marcha do Maranhão, em 
ônibus, para reivindicar direitos de todas nós”, disse a secretária Ana Mendonça, 
afirmando que recebeu total apoio do presidente Othelino Neto. 
 
Lígia Daiana Alves enfatizou que, do Maranhão, mais de quatro mil margaridas irão a 
Brasília levar as suas lutas, as suas resistências e, principalmente, dialogar sobre a crise 
que assola o país, em especial, no que atinge as mulheres trabalhadoras. 
 
“Iremos levar a nossa luta e a nossa resistência. Vamos dialogar com a sociedade sobre 
esse governo que tem atacado a classe trabalhadora, sobretudo, o futuro do homem e 
da mulher do campo. E nós, Margaridas, do campo, das águas, das florestas e das 
cidades, neste momento, faremos a luta necessária para a defesa dos direitos coletivos”, 
disse Ligia Daiana. 
 
Disse, ainda, que as mulheres não podem, nesse momento, deixar de lutar. Mais do que 
nunca, o Brasil precisa da luta da ‘Marcha das Margaridas’. Serão 100 mil mulheres em 
Brasília, sendo mais de quatro mil mulheres maranhenses nessa 6ª marcha. Com certeza, 
será a melhor marcha e a mais importante de todas porque o momento exige de nós 
essa coragem e essa resistência para fazer valer os nossos direitos”, afirmou Lígia Daiana 
Alves. 
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Zé Inácio fez prognóstico seguido pelo STF sobre transferência de Lula 

Pela manhã, deputado estadual maranhense analisou como arbitrária a decisão da juíza, 
apontando que ela deveria aguardar análise de Habeas Corpus no STF; horas depois, o 
supremo disse exatamente a mesma coisa. 
 

 
ZÉ INÁCIO PERCEBEU CEDO A ARBITRARIEDADE DA JUÍZA DE CURITIBA CONTRA LULA, o que foi confirmado horas  
mais tarde pelo STF 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) fez ontem uma ponderação pública que acabou 
casando exatamente com a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-
presidente Lula. 
 
Pela manhã, logo após decisão da juíza Carolinas Lebbos – de transferir Lula de Curitiba 
para São Paulo, sem ouvir a defesa – Inácio fez o seguinte comentário no Twitter: 
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À tarde, ao se reunir, o Plenário do STF decidiu acatar a decisão do ministro Edison 
Facchin, de suspender a transferência de Lula, argumentando que a juíza deveria esperar 
julgamento do recurso que tramita no Supremo. 
 
Exatamente como pregou Zé Inácio horas mais cedo. 
 
No final da tarde, o deputado do PT analisou como acertada a decisão do STF. E apontou 
que líderes dos mais diversos partidos recorreram à Suprema Corte “para denunciar 
tamanha ilegalidade contra o ex-presidente”. 
 
O que se vê no episódio é que, pelo menos neste momento da história, os pensamentos 
de petistas se coadunam com os dos que realmente fazem justiça neste país. 
 
É a história começando a s corrigir… 
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Edivaldo Holanda apresenta projeto de meia-entrada às doadoras de leite materno 

 
 
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) apresentou o Projeto de Lei nº 304 / 2019 que dispõe 
sobre a concessão do pagamento da meia-entrada em eventos às doadoras de leite 
materno no estado do Maranhão. A matéria está em tramitação na Casa, aguardando 
parecer das comissões técnicas. 
 
Em justificativa encaminhando o projeto, o deputado Edivaldo Holanda esclarece que “o 
aleitamento materno previne infecções gastrointestinais e respiratórias em bebês e 
protege contra alergias. A amamentação é um ato que contribui para o bom 
desenvolvimento da criança e traz uma série de benefícios para a saúde das mães. O 
Ministério da Saúde incentiva o leite materno como alimento exclusivo nos seis 
primeiros meses de vida e que seja complementado com alimentos adequados até os 
dois anos de idade ou mais”. 
 
Ainda segundo o autor, “a doação de leite materno é considerada um gesto de 
solidariedade e amor e é a forma de proteção mais econômica e eficaz para redução da 
mortalidade infantil”.  
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O parlamentar conta que o mês de agosto ganhou a simbologia de “Agosto Dourado”, 
para divulgar a luta pelo incentivo à amamentação; e que a cor dourada foi escolhida 
para evidenciar o padrão ouro de qualidade da alimentação proporcionada pela 
amamentação. 
 
Edivaldo Holanda afirmou também que “a proposta visa estimular a promoção e o 
incentivo às doações de leite materno, tendo em vista que os bancos de leite no 
Maranhão enfrentam constantemente problemas no estoque. “O nosso objetivo é 
ampliar o processo de doação de leite para que mais vidas sejam salvas”. 
 
O artigo primeiro do projeto define como se dará a concessão do benefício: “Art. 1°: Fica 
concedida a concessão do pagamento da meia-entrada em todos os locais de 
espetáculos teatrais e musicais, shows, exposições de arte, exibições cinematográficas, 
circenses, eventos esportivos, de lazer, cinema, entretenimento e demais manifestações 
culturais no Estado do Maranhão às doadoras de leite materno”. 
 
No artigo 2º, o projeto estabelece que “a meia-entrada deverá corresponder a 50% 
(cinquenta por cento) do valor do ingresso cobrado”. 
 
Já o artigo 3º estabelece que “o Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei, 
estabelecendo as formalidades do documento (carteira ou declaração emitida pelo 
Banco de Leite) que comprove a condição de doadora e as penalidades”.     
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Na abertura da Agritec, Othelino Neto destaca importância da agricultura familiar para 
o desenvolvimento do Maranhão 

 
Presidente da Assembleia, Othelino Neto, com o vice-governador, Carlos Brandão, na abertura da 18ª Agritec 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quarta-feira (7), da abertura da décima oitava edição da Feira da 
Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec), no município de Presidente 
Dutra, Território Sertão Maranhense. Na ocasião, Othelino destacou a importância da 
agricultura familiar e dos investimentos destinados ao pequeno produtor para o 
desenvolvimento do estado. 
 
“Esse é um evento muito importante, principalmente, pelo momento que estamos 
passando, com tantas dificuldades, onde a agricultura familiar e o produtor rural é visto 
com descaso e desprezo pelo Governo Federal. O Maranhão continua investindo e dando 
prioridade por entender que, para que o estado possa se desenvolver de forma mais 
justa, é preciso investir na agricultura familiar. O Maranhão dá um exemplo para o 
Brasil”, afirmou Othelino Neto. 
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Acompanhado dos deputados Adelmo Soares (PCdoB), Fernando Pessoa (SD), Ricardo 
Rios (PDT), Ciro Neto (PP) e Daniella Tema (DEM), o presidente da Alema visitou os 
estandes destinados aos pequenos produtores, que puderam expor e comercializar as 
suas produções na feira. O parlamentar também participou do ato de assinatura de 
títulos de propriedade rural entregues aos agricultores, assinatura de convênios e 
entrega de kits de irrigação. 
 
“Fomos a cada um dos estandes conversar, observar e foi muito bom ver a empolgação 
de cada produtor, de cada agricultor, que está lá apresentando o seu produto com muito 
orgulho”, assinalou Othelino, destacando, ainda que a Agritec é uma experiência de 
sucesso e de estímulo à produção. 
 
“É um prazer muito grande estar nesta região muito proeminente na produção agrícola, 
que é Presidente Dutra. Prazer maior ainda em ter o presidente da Assembleia, para ver 
de perto o avanço da agricultura familiar e, tenho certeza, que o deputado Othelino 
começa a ver e perceber a força que a agricultura tem para o nosso estado”, disse o 
deputado Adelmo Soares. 
 
Intercâmbio e capacitação 
 
Um dos principais objetivos da Agritec é promover conhecimento ao agricultor e 
agricultora familiar, além de socializar novas tecnologias para otimizar sua produção de 
forma sustentável. 
 
“Receber a Agritec, uma ferramenta importante do Governo do Estado, onde traz 
tecnologia, trocas de experiências e distribui kits de irrigação, barracas para feiras é de 
grande importância, pois nós acreditamos na agricultura familiar. Eu acredito que a 
maneira mais rápida de nós sairmos dessa linha de pobreza, que tanto se fala no 
Maranhão, é investindo na agricultura familiar”, declarou o prefeito de Presidente Dutra, 
Juran Carvalho. 
 
Júlio César Mendonça, secretário de Estado da Agricultura Familiar, ressaltou que, além 
de ser um espaço para o intercâmbio de experiências e capacitação dos agricultores, a 
Agritec é um espaço de resistência e valorização do pequeno produtor. “Resistência de 
um governador e da sua equipe técnica, da Assembleia Legislativa, que não se curvam 
às dificuldades e continuam acreditando na agricultura familiar. Entendemos que a 
agricultura familiar é um fator de desenvolvimento, dignidade e geração de emprego e 
renda”, completou. 
 
Sobre a Agritec 
 
A Agritec é uma realização do Governo do Estado, por meio do Sistema de Agricultura 
Familiar – SAF e parceiros do âmbito público e da sociedade civil organizada, como a 



 

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 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e movimentos sociais. 
 
O Sistema SAF é formado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF), Agência 
Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão (Agerp/MA) e 
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma/MA). 
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Wellington do Curso denuncia prática de crimes ambientais em São Luís cometidos com 
a permissão Flávio Dino 

 
Wellington diante de toneladas de madeira oriunda de floresta dizimada 

 
Em visita ao Cajueiro, na Zona Rural de São Luís, o deputado estadual Wellington do 
Curso constatou que as práticas de crimes ambientais continuam. Os delitos são os 
previstos na Lei n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, sendo um deles a destruição de 
mangues, que tem acontecido com a permissão do governador Flávio Dino. 
 
De acordo com o artigo 50 da lei mencionada, é crime destruir ou danificar florestas 
nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de 
especial preservação. 
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Parlamentar denunciou desmatamento de vasta área na região do Cajueiro 

 
“Eu visitei a região do Cajueiro. Onde antes era mangue, agora é só aterramento. São 
crimes ambientais praticados com a concordância do governador Flávio Dino. Está 
previsto em Lei! É crime ambiental! Com o passar do período das chuvas, o aterramento 
dos mangues ficou ainda mais evidenciado. Flávio Dino sabe disso e, ainda assim, tem 
dado a permissão para a prática de crimes ambientais. Fica o questionamento: o que 
mudou de 2014 para cá sendo capaz de fazer com que o governador mudasse de 
opinião? Afinal, em 2014 ele também era contra esses crimes ambientais; já agora, não 
é capaz de fazer coisa alguma. Os órgãos competentes têm que se pronunciar. Como 
deputado estadual, o que eu posso fazer é fiscalizar e encaminhar os fatos para que as 
providências sejam adotadas. É o que esperamos”, afirmou Wellington. 
 
Assista ao vídeo: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ob1AAyelSkc
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Zé Inácio comemora suspensão da transferência de Lula para São Paulo 

 
Por maioria, os ministros decidiram manter o petista preso na carceragem da Polícia Federal (PF), em Curitiba 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, por 10 votos a 1, a transferência do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o presídio de Tremembé, no interior de São 
Paulo. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello votou contra. 
 
“Decisão acertada do STF suspendeu a transferência arbitrária de Lula para presídio em 
São Paulo. Líderes dos mais diversos partidos recorreram à Suprema Corte para 
denunciar tamanha ilegalidade contra o ex-presidente. A justiça vencerá!”, comemorou 
o deputado Zé Inácio. 
 
Por maioria, os ministros decidiram manter o petista preso na carceragem da Polícia 
Federal (PF), em Curitiba, até que a Suprema Corte julgue uma ação que questiona a 
atuação do ex-juiz Sergio Moro – atual ministro da Justiça – no processo que condenou 
Lula à prisão pelo caso do triplex em Guarujá (SP). 
 
Antes, Zé Inácio havia usado suas redes para protestar contra a transferência. “Decisão 
de transferir Lula para São Paulo é descabida e causa um constrangimento ilegal ao ex-
presidente. A juíza deveria aguardar o julgamento do habeas corpus de Lula no STF, que 
certamente anulará o processo contra ele, uma vez que está eivado de vícios e 
ilegalidades. Cabe destacar também que dentro de alguns dias Lula terá cumprido 1/6 
da pena imposta injustamente contra ele, mais um motivo que torna descabida a 
transferência do ex-presidente para São Paulo”, afirmou Zé Inácio. 
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‘Plano B’ do MDB em SLZ é Neto Evangelista 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa revelou hoje, em conversa com os jornalistas 
Gilberto Léda e John Cutrim na Assembleia Legislativa, que, caso não viabilize a 
candidatura de Victor Mendes, o MDB tende a apoiar a candidatura de Neto Evangelista 
(DEM). 
 
“O Victor Mendes é o nosso candidato a prefeito, mas não sendo ele temos simpatia pelo 
Neto Evangelista”, disse Costa. 
 
Perguntado sobre apoio do MDB à candidatura de Adriano Sarney (PV), caso Mendes 
não seja candidato, Roberto Costa foi sucinto. “Nossa opção é somente o Neto e ponto 
final”, concluiu. 

 

  

https://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/roberto-costa-diz-que-neto-evangelista-e-outra-opcao-do-mdb-para-prefeito-de-sao-luis/
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Assembleia e Câmara Municipal realizam atividades pelos 13 anos da Lei Maria da Penha 

 
 

Os parlamentos estadual e municipal não deixaram passar em branco a data de hoje, na 
qual se comemoram os 13 anos da Lei Maria da Penha. 
 
A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de São Luís realizou, nesta quarta-feira 
(07), ação educativa de conscientização sobre o combate à violência doméstica contra o 
público feminino. 
 
Foi realizada panfletagem – com material informativo sobre os direitos das mulheres e 
contatos para denunciar casos de violência – nas dependências do Poder Legislativo e 
Centro Histórico. No Pátio da Câmara, representantes dos mais variados segmentos da 
sociedade também tiveram a oportunidade de ratificar apoio à causa. 
 
Para a Procuradora da Mulher, vereadora Bárbara Soeiro (PSC), junto com a violência 
psicológica existe a violência moral, praticada principalmente por xingamentos, o que 
reduz a autoestima da mulher. Existe ainda a violência sexual e a patrimonial, que afeta 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos da mulher. 
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Na Assembleia Legislativa, a data também foi lembrada pela procuradoria da Mulher da 
Casa e teve a presença da Diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena, e da juíza 
Lúcia Helena. A deputada Helena Duailibe falou da importância da data e da 
continuidade das ações alusivas na Assembleia. “A Lei Maria da Penha é uma matéria 
que precisa ser pautada constantemente por nós parlamentares, assim como a grande 
necessidade da sociedade entender que é necessário mudar o comportamento com 
relação a violência doméstica, daí a importância da denúncia. Aquele antigo ditado de 
que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, já não cabe mais”, afirmou. 
 
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que instituiu o sistema 
“mulher na política”. 

 


