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Deputado denuncia estado de abandono dos cursos de Saúde do Campus da UFMA em 
Pinheiro 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual 
Othelino Neto (PCdoB), demonstrou, na sessão desta quarta-feira (7), grande 
preocupação com o que está acontecendo com os cursos da área de Saúde, incluindo 
Medicina, no Campus de Pinheiro da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
Segundo o parlamentar, infelizmente, eles estão em situação de abandono com sério 
risco de deixarem de funcionar na cidade, tendo como consequência graves prejuízos 
nas mais diversas áreas, por conta da paralisação de obras de ampliação no governo 
Michel Temer (PMDB).  
 
O deputado disse que é preciso a união de todos para que os estudantes não tenham 
esse prejuízo. Ele anunciou que irá encaminhar um requerimento ao Ministério da 
Educação para que saiba do que está acontecendo em Pinheiro, no maranhão. “Se tiver 
o mínimo de sensibilidade, coisa  que no  governo Temer é raro de se  observar, 
esperamos que tomem providências urgentes  para que se possa reverter essa situação  
do Campus  da Universidade Federal  do Maranhão no município de Pinheiro”, frisou. 
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Othelino Neto lembrou que, se os cursos pararem, estudantes deixarão de ter a 
oportunidade de cursar essas áreas tão importantes, como a Medicina, a Enfermagem, 
a Educação Física, etc, por exemplo. “Além disso, a cidade perde, não só esses 
estudantes, mas como as vantagens indiretas da presença deles. Lá, alunos, que 
passaram no vestibular, em Pinheiro, a maioria, inclusive, não é de lá, mas estudam ali, 
alugaram casas, quartos, movimentam a cidade, nos restaurantes, nos hotéis, etc. 
Enfim, os professores também ajudam nesse processo, além de emprestarem o seu 
conhecimento”, argumentou. 
 
Segundo o deputado, as obras de ampliação do Campus de Pinheiro foram paralisadas 
e esses estudantes estão, até agora, sem ter como começar as aulas porque não há 
estrutura física. Ele lembrou que esteve, há um mês, reunido com a reitora da UFMA, 
Nair Portela, que também se demonstrou assustada com essa realidade, e se dispôs a 
tentar ver mecanismos formais para que a instituição, o governo do Estado e a 
Assembleia pudessem unir forças para ajudar a resolver o impasse, inclusive, porque 
aquela situação extrapola diferenças político-partidárias. 
 
“A UFMA é patrimônio de todos nós. Esse olhar solidário é importante, embora a 
questão não seja de competência ou atribuição da Assembleia Legislativa, mas para 
garantir que os estudantes possam cursar as disciplinas. O bom funcionamento da 
instituição de ensino superior é bom para todo o Maranhão”, disse o presidente em 
exercício da Assembleia Legislativa. 
 
Oportunidade 
 
O deputado frisou ainda que os estagiários têm a oportunidade, inclusive, de utilizar o 
Hospital Macrorregional do Estado, que tem grande estrutura, em Pinheiro, para 
aprimoramento dos estudos.  Segundo ele, é preciso unir esforços entre Assembleia 
Legislativa, UFMA e demais instituições interessadas em assegurar esse direito a todos. 
 
Segundo Othelino Neto, a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental de 
articulação, diante desse momento de crise para somar forças e tentar resolver esses 
problemas estruturais, em uma grande parceria envolvendo UFMA e o governo do 
Maranhão. 
 
Na tribuna, o deputado frisou que, graças a essa política determinada do governo 
Temer, a educação pública federal está num momento de grave crise que chegou de 
forma muito forte à cidade de Pinheiro. Inclusive os estudantes, que foram aprovados 
no último Exame Nacional de Cursos (Enem), nem, sequer, puderam ainda começar 
suas aulas porque não tem salas disponíveis para isso. 
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Sousa Neto sai em defesa dos atletas do jiu-jitsu e cobra posicionamento do Governo 
Flávio Dino… 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) utilizou o Tempo das Lideranças, na sessão 
desta quarta-feira (7), para lamentar o descaso do Governo Flávio Dino (PCdoB) com o 
Esporte, referindo-se, entre outras situações, a dos atletas do jiu-jitsu que estão 
vendendo água em semáforos para custear despesas em um campeonato mundial em 
São Paulo (SP). 
 
“Venho aqui com uma frustração, tristeza e revolta muito grande. O Governo Flávio 
Dino não gosta de esporte, aliás, não só de esporte, segurança pública, saúde, 
educação, porque o Maranhão está um caos em todas as áreas. Ontem (6), assisti a 
uma reportagem na TV Mirante, falando da situação de um grupo de atletas de jiu-jitsu 
que está vendendo água para poder custear suas passagens para disputar um 
campeonato mundial e representar o Estado do Maranhão em São Paulo. É 
inadmissível. Culpa dessa gestão Comunista omissa”, protestou o parlamentar. 
 
Ele lembrou que, quando esteve à frente da Secretaria de Esportes, havia uma 
programação anual de eventos e atividades, de forma a garantir o apoio e incentivo aos 
atletas amadores e profissionais. “Já fui secretário de Estado de Esporte e Juventude, e 
sei que realmente o esporte não só aqui, mas do Brasil inteiro, tem sérias dificuldades 
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financeiras, mas não posso deixar de falar que, todos os anos, o órgão recebe seu 
calendário esportivo pelas federações, para podermos fazer uma projeção das 
competições e adequar dentro do orçamento. É assim no judô, é assim no futsal, é 
assim no handebol, é assim no vôlei, no basquete, em todas as modalidades 
esportivas”. 
 
O deputado questionou o posicionamento do Governo Flávio Dino e do Secretário 
Márcio Jardim. “Pergunto ao governo e ao secretário, como é que pode o pessoal estar 
vendendo água para representar o Maranhão fora daqui? Um atleta passar quase seis 
horas no sol quente de kimono, vendendo água para poder levantar recurso para 
comprar passagem, para poder representar o Maranhão. Isso não pode acontecer”. 
 
Sousa Neto falou, também, das dificuldades financeiras dos times de futebol que estão 
disputando competições nacionais e locais.  “O Cordino está aí para disputar uma final 
do Campeonato Maranhense junto com o Sampaio Corrêa, que tem feito um grande 
trabalho em resgatar o futebol e dar o orgulho para o Maranhão, só que infelizmente o 
pessoal chegou à capital reclamando das condições precárias, porque não tem ajuda do 
Estado”. 
 
Orçamento da Sedel – Ele anunciou que irá entrar com um requerimento à Mesa 
Diretora, solicitando informações acerca do orçamento destinado para a Secretaria de 
Esporte e Lazer (Sedel), comandada por Márcio Jardim, nos últimos três anos. “Já estou 
entrando com requerimento junto à Mesa Diretora para saber o orçamento da 
Secretaria de Esporte do ano de 2015 e 2016, e o que tem para o ano de 2017, até por 
uma questão mais uma vez de transparência. Quem paga o Governador, nós deputados 
e todos os gestores públicos, é a população. O povo quer transparência”, encerrou. 
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Assembleia Legislativa lançará a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa 

 
 
Assembleia Legislativa do Maranhão lançará, nesta sexta-feira (9), a Frente 
Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, em solenidade marcada para às 8h na Sala 
das Comissões. Na oportunidade, será oferecido um café da manhã aos convidados. A 
frente será presidida pelo deputado estadual Adriano Sarney (PV). Segundo ele, o setor 
de micro e pequenas empresas pode levar o Maranhão à vanguarda do 
empreendedorismo no país, tendo como base conceitos como livre iniciativa, 
sustentabilidade e diminuição gradual da dependência da máquina pública. A frente 
debaterá projetos e propostas em discussão no Legislativo maranhense e também no 
Congresso Nacional. 
 
O evento contará com a participação do deputado federal Jorginho Mello (PR/SC). Ele é 
presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, criada na 
Câmara dos Deputados, em Brasília (DF) e que serviu de inspiração para a frente 
maranhense. Esta é uma das bandeiras de luta de Adriano, que desde o ano passado 
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vem articulando esse projeto, que envolve diversas entidades do setor empresarial 
como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão (SEBRAE/MA) e 
a Associação Comercial do Maranhão (ACM). 
A frente parlamentar realizará seminários e reuniões em diversas regiões do Estado, 
com órgãos públicos e privados, de âmbito estadual e nacional, para fomentar ações 
em prol do empreendedorismo. “Trata-se de uma iniciativa que pode trazer muitos 
benefícios para esse segmento que é tão importante para a economia, que gera 
emprego e renda, que é independente (desvinculado) da máquina pública, embora as 
políticas governamentais interfiram muito nesse setor”, explicou o deputado Adriano. 
 
SERVIÇO: 
 
O quê? 
Lançamento da Frente Parlamentar de Micro e Pequena Empresa. 
 
Onde? 
 
Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Quando? 
 
Sexta-feira, 9 de junho de 2017, às 8h da manhã. 
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“Enquanto o Governo gasta com propaganda, pacientes estão internados em outros 
estados”, denuncia Wellington 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna, na manhã da última 
terça-feira (6), para solicitar ações em defesa da saúde pública no Maranhão. 
Fundamentando-se em relatos de familiares de pacientes, o deputado Wellington citou 
o caso da maranhense Marianny Ribeiro Pacheco, que está internada em um hospital 
no estado do Piauí, fazendo tratamento sem o apoio do Governo do Maranhão. 
 
A garota Marianny Ribeiro Pacheco foi diagnosticada com amiotrofia muscular 
espinhal, que é uma doença degenerativa de origem genética, uma das mais comuns 
no sistema nervoso central e está há um ano internada em um hospital no estado 
piauiense. O deputado estadual Wellington do Curso fez uma indicação, cobrando do 
Governo do Estado e da secretaria estadual de saúde assistência Domiciliar à paciente. 
 
“É o mínimo que o Governo do Estado poderia fazer para a Marianny e, até agora, 
não fez. Ações efetivas na saúde não há, mas por outro lado, investe com valores 
exorbitantes na comunicação, nas propagandas de suas obras inacabadas e 
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incompletas para se promover. Não estamos falando de qualquer coisa, estamos 
falando de saúde pública, o que precisa ser prioridade em nosso Estado! Mas 
infelizmente outras coisas estão sendo priorizadas. Enquanto isso, a menina 
Marianny precisa voltar para o seu lar, precisa continuar o tratamento e encontra 
uma série de problemas por falta de ajuda do Governo do Estado. Por isso, 
solicitamos ao Governador que dê assistência Domiciliar à paciente a fim de que ela 
possa continuar o tratamento”, disse Wellington. 
 
Wellington ainda recebeu outra denúncia sobre saúde, desta vez, do paciente Carlos 
Venício Gomes de Oliveira, da cidade de Sucupira do Norte, que foi diagnosticado com 
síndrome de Guillain-Barré e está internado no Hospital da cidade de Presidente Dutra. 
O parlamentar solicitou ao secretário estadual de saúde que transfira o Carlos para o 
Hospital Carlos Macieira em São Luís e tenha um tratamento adequado. 
 
“O paciente precisa de tratamento adequado, de cuidados. Se na capital o 
tratamento é mais adequado, o porquê não podemos transferir o paciente? Não 
podemos viver só de propagandas, de ilusão, precisamos sim, de atitudes concretas 
em nossa saúde para que ela não fique pedindo socorro. É um absurdo que enquanto 
o Governo gaste com propaganda, pacientes estejam internados em outros estados 
por falta de leito”, disse Wellington. 
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Deputado Zé Inácio participa de solenidade de entrega de patrulhas mecanizadas 

 
 
O deputado Zé Inácio esteve presente na manhã da quarta-feira (07) em uma 
solenidade do Governo do Estado, realizada no Palácio Henrique De La Rocque. O 
evento integra as ações de fortalecimento da agricultura familiar realizadas pelo 
governo Flávio Dino. 
 
Para o governador Flávio Dino, atos como o que ocorreram nesta solenidade são de 
extrema importância. “Esses atos são importantes por sinalizarem a preocupação do 
Governo com a produção e a produtividade da agricultura familiar. É preciso avançar 
no que é prioritário, como a garantia de políticas públicas para quem precisa”, disse. 
 
Zé Inácio destacou o fortalecimento das ações pela agricultura familiar nos municípios. 
“Esta é mais uma ação do Governo Flávio Dino para fortalecer a assistência técnica e 
extensão rural do Maranhão. Além disso, parabenizo o município de Paraibano e, em 
especial, o prefeito Zé Hélio, pois sabemos de que ele tem sido um ótimo gestor e 
beneficiará os trabalhadores dos povoados”, enfatizou. 
 



 

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 

 
 
Durante a oportunidade, o Governo realizou a entrega de títulos de terra e de 11 
patrulhas mecanizadas. Os títulos individuais de terra beneficiarão mais de 50 famílias 
de agricultores familiares do município de Bom Jardim. Além disso, também foram 
entregues carros, lanchas e quadricículos, bem como de cartões para agricultores que 
comercializam, a partir do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nos municípios 
de Mirador, Duque Bacelar e Lagoa Grande. 
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Deputado denuncia estado de abandono dos cursos de Saúde do Campus da UFMA em 
Pinheiro 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual 
Othelino Neto (PCdoB), demonstrou, na sessão desta quarta-feira (07), grande 
preocupação com o que está acontecendo com os cursos da área de Saúde, incluindo 
Medicina, no Campus de Pinheiro da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
Segundo o parlamentar, infelizmente, eles estão em situação de abandono com sério 
risco de deixarem de funcionar na cidade, tendo como consequência graves prejuízos 
nas mais diversas áreas, por conta da paralisação de obras de ampliação no governo 
Michel Temer (PMDB). 
 
O deputado disse que é preciso a união de todos para que os estudantes não tenham 
esse prejuízo. Ele anunciou que irá encaminhar um requerimento ao Ministério da 
Educação para que saiba do que está acontecendo em Pinheiro, no maranhão. “Se tiver 
o mínimo de sensibilidade, coisa que no governo Temer é raro de se observar, 
esperamos que tomem providências urgentes para que se possa reverter essa 
situação do Campus da Universidade Federal do Maranhão no município de 
Pinheiro”, frisou. 
 
Othelino Neto lembrou que, se os cursos pararem, estudantes deixarão de ter a 
oportunidade de cursar essas áreas tão importantes, como a Medicina, a Enfermagem, 
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a Educação Física, etc, por exemplo. “Além disso, a cidade perde, não só esses 
estudantes, mas como as vantagens indiretas da presença deles. Lá, alunos, que 
passaram no vestibular, em Pinheiro, a maioria, inclusive, não é de lá, mas estudam 
ali, alugaram casas, quartos, movimentam a cidade, nos restaurantes, nos hotéis, etc. 
Enfim, os professores também ajudam nesse processo, além de emprestarem o seu 
conhecimento”, argumentou. 
 
Segundo o deputado, as obras de ampliação do Campus de Pinheiro foram paralisadas 
e esses estudantes estão, até agora, sem ter como começar as aulas porque não há 
estrutura física. Ele lembrou que esteve, há um mês, reunido com a reitora da UFMA, 
Nair Portela, que também se demonstrou assustada com essa realidade, e se dispôs a 
tentar ver mecanismos formais para que a instituição, o governo do Estado e a 
Assembleia pudessem unir forças para ajudar a resolver o impasse, inclusive, porque 
aquela situação extrapola diferenças político-partidárias. 
 
“A UFMA é patrimônio de todos nós. Esse olhar solidário é importante, embora a 
questão não seja de competência ou atribuição da Assembleia Legislativa, mas para 
garantir que os estudantes possam cursar as disciplinas. O bom funcionamento da 
instituição de ensino superior é bom para todo o Maranhão”, disse o presidente em 
exercício da Assembleia Legislativa. 
 
Oportunidade 
 
O deputado frisou ainda que os estagiários têm a oportunidade, inclusive, de utilizar o 
Hospital Macrorregional do Estado, que tem grande estrutura, em Pinheiro, para 
aprimoramento dos estudos.  Segundo ele, é preciso unir esforços entre Assembleia 
Legislativa, UFMA e demais instituições interessadas em assegurar esse direito a todos. 
 
Segundo Othelino Neto, a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental de 
articulação, diante desse momento de crise para somar forças e tentar resolver esses 
problemas estruturais, em uma grande parceria envolvendo UFMA e o governo do 
Maranhão. 
 
Na tribuna, o deputado frisou que, graças a essa política determinada do governo 
Temer, a educação pública federal está num momento de grave crise que chegou de 
forma muito forte à cidade de Pinheiro. Inclusive os estudantes, que foram aprovados 
no último Exame Nacional de Cursos (Enem), nem, sequer, puderam ainda começar 
suas aulas porque não tem salas disponíveis para isso. 
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Sousa Neto sai em defesa dos atletas do jiu-jitsu e cobra posicionamento do Governo 
Flávio Dino 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) utilizou o Tempo das Lideranças, na sessão 
desta quarta-feira (7), para lamentar o descaso do Governo Flávio Dino (PCdoB) com o 
Esporte, referindo-se, entre outras situações, a dos atletas do jiu-jitsu que estão 
vendendo água em semáforos para custear despesas em um campeonato mundial em 
São Paulo (SP). 
 
“Venho aqui com uma frustração, tristeza e revolta muito grande. O Governo Flávio 
Dino não gosta de esporte, aliás, não só de esporte, segurança pública, saúde, 
educação, porque o Maranhão está um caos em todas as áreas. Ontem (6), assisti a 
uma reportagem na TV Mirante, falando da situação de um grupo de atletas de jiu-
jitsu que está vendendo água para poder custear suas passagens para disputar um 
campeonato mundial e representar o Estado do Maranhão em São Paulo. É 
inadmissível. Culpa dessa gestão Comunista omissa”, protestou o parlamentar. 
 
Ele lembrou que, quando esteve à frente da Secretaria de Esportes, havia uma 
programação anual de eventos e atividades, de forma a garantir o apoio e incentivo aos 
atletas amadores e profissionais. “Já fui secretário de Estado de Esporte e Juventude, 
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e sei que realmente o esporte não só aqui, mas do Brasil inteiro, tem sérias 
dificuldades financeiras, mas não posso deixar de falar que, todos os anos, o órgão 
recebe seu calendário esportivo pelas federações, para podermos fazer uma projeção 
das competições e adequar dentro do orçamento. É assim no judô, é assim no futsal, 
é assim no handebol, é assim no vôlei, no basquete, em todas as modalidades 
esportivas”. 
 
O deputado questionou o posicionamento do Governo Flávio Dino e do Secretário 
Márcio Jardim. “Pergunto ao governo e ao secretário, como é que pode o pessoal 
estar vendendo água para representar o Maranhão fora daqui? Um atleta passar 
quase seis horas no sol quente de kimono, vendendo água para poder levantar 
recurso para comprar passagem, para poder representar o Maranhão. Isso não pode 
acontecer”. 
 
Sousa Neto falou, também, das dificuldades financeiras dos times de futebol que estão 
disputando competições nacionais e locais.  “O Cordino está aí para disputar uma final 
do Campeonato Maranhense junto com o Sampaio Corrêa, que tem feito um grande 
trabalho em resgatar o futebol e dar o orgulho para o Maranhão, só que infelizmente 
o pessoal chegou à capital reclamando das condições precárias, porque não tem 
ajuda do Estado”. 
 
Orçamento da Sedel – Ele anunciou que irá entrar com um requerimento à Mesa 
Diretora, solicitando informações acerca do orçamento destinado para a Secretaria de 
Esporte e Lazer (Sedel), comandada por Márcio Jardim, nos últimos três anos. “Já estou 
entrando com requerimento junto à Mesa Diretora para saber o orçamento da 
Secretaria de Esporte do ano de 2015 e 2016, e o que tem para o ano de 2017, até por 
uma questão mais uma vez de transparência. Quem paga o Governador, nós 
deputados e todos os gestores públicos, é a população. O povo quer transparência”, 
encerrou. 
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Deputado Wellington enaltece a cultura maranhense e destaca ações em defesa de 
Alcântara 

 
 
O festejo do Divino Espírito Santo, uma das manifestações religiosas mais tradicionais 
do Maranhão, encerrou na última segunda-feira (5), na cidade de Alcântara, a 90 km da 
capital maranhense. Sobre a cultura local, o deputado estadual Wellington do Curso 
(PP) destacou a importância da tradição e a valorização do turismo na Cidade Histórica. 
 
O deputado Wellington que já solicitou inúmeros benefícios para Alcântara destacou 
algumas de suas ações em defesa do município, a exemplo da destinação de uma 
ambulância para o município. 
 
“A população de Alcântara faz parte do nosso mandato. Desde o início, isto é, desde 
2015, nos reunimos com a população e, por eles, apresentamos inúmeras 
solicitações. Solicitamos a ambulância, a reativação da Casa do Idoso, da Unidade 
Mista e que, na época, restabelecesse a marcação de consultas na Unidade Na 
educação, solicitamos intérpretes de libras nas escolas municipais, em caráter de 
urgência, e ainda solicitamos um local adequado para o funcionamento da Escola 
José Sarney e a regularização do transporte escolar, entre outras ações. Agradecemos 
ao carinho e à confiança desse povo e isso nos motiva mais ainda a continuar 
trabalhando em prol da população de Alcântara e de todo o Maranhão”, disse 
Wellington. 
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“Não sou contra o Uber”, diz Rogério Cafeteira sobre rejeição de projeto que 
regulamentaria o aplicativo 

 
 
O deputado estadual Rogério Cafeteira usou as redes sociais na última terça-feira (06) 
para comentar sobre a rejeição ao projeto de lei que libera o funcionamento do Uber 
no Maranhão, em votação realizada no plenário da Assembleia Legislativa também na 
terça. 
 
Por meio do seu perfil no Twitter, o deputado afirmou que não é contra o Uber, mas 
que seria contra “projeto oportunista” a apresentado na Assembleia Legislativa, em 
clara crítica ao autor da proposta, deputado Edilázio Júnior. 
 
Cafeteira disse ainda que caberia à prefeitura legislar regulamentar serviços de 
transporte nos municípios, e que é papel do Estado somente “regulamentar os 
transportes coletivo intermunicipais”. 
 
Em seguida, o parlamentar aproveitou ainda para alfinetar os deputados Braid e 
Wellington do Curso, criticando a omissão de ambos sobre o tema, que foi amplamente 
debatido na AL. 
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A proposta de regulamentação do Uber foi rejeitada pela maioria dos deputados em 
sessão realizada na Assembleia Legislativa. 
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Deputado elogia trabalho de comunicação da Assembleia Legislativa 

O deputado Vinícius Louro (PR) ocupou a tribuna, na sessão desta quarta-feira (7), para 
parabenizar a TV Assembleia, frisando que, no dia 31 de maio passado, foi levada ao ar 
uma matéria especial com informação precisa e de qualidade na prestação de serviço 
ao povo maranhense. 
 

 
 
“Refiro-me a uma reportagem de Ismael Gama; mais de 116 mil pessoas viram a 
matéria nas redes sociais, que era sobre os árabes de trajes típicos que estão sendo 
vistos em São Luís e em algumas cidades no interior do Estado. São oito paquistaneses 
que estão há dois meses no Brasil em viagem turística e em situação legal, segundo as 
autoridades”, declarou o deputado na tribuna. 
 
Ele frisou que a TV Assembleia contribuiu para esclarecer dúvidas, mostrando que 
aqueles paquistaneses estavam fazendo turismo no Brasil e principalmente no 
Maranhão. “Aquela reportagem desvendou um mistério e muitas perguntas dos 
maranhenses. Eles não oferecem risco nenhum e estão em nosso Estado a passeio”. 
 
Vinicius Louro fez questão de parabenizar toda a equipe da TV Assembleia, comandada 
pela jornalista Jaqueline Heluy, e o diretor de Comunicação da Casa, Carlos Alberto 
Ferreira: “Mais uma vez nós temos que ressaltar a importância da TV Assembleia, da 
comunicação da Assembleia Legislativa, que realmente fez um grande trabalho de 
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jornalismo. Quero parabenizar também o jornalista Ismael Gama, que teve ali a 
disponibilidade e a coragem de entrevistá-los e realmente acompanhar o que esses 
paquistaneses estavam fazendo aqui”, assinalou o deputado, ao encerrar seu discurso. 
 
Confira o discurso do parlamentar: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ev5c1Eeucfs
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Eduardo Braide lamenta veto do governador em projeto para mulheres vítimas de 
violência doméstica 

Assecom/ Dep. Eduardo Braide 
 
O deputado Eduardo Braide lamentou, nesta quarta-feira (7), durante a Sessão da 
Assembleia, o veto do governador do Estado, Flávio Dino, ao Projeto de Lei n° 
070/2017, aprovado pela Casa, que daria direito às mulheres vítimas de violência 
doméstica, de serem encaminhadas ao mercado de trabalho de forma prioritária. 
 

 
 
“Eu quero aqui lamentar o veto do governador do Estado para o Projeto de Lei n° 
070/2017, que vinha tão somente complementar a Lei n° 10.289/15, de nossa autoria, 
que já estabelece um regime diferenciado às mulheres vítimas de violência doméstica. 
Este ano, na Sessão Especial em comemoração ao Dia da Mulher, representantes de 
movimentos femininos nos solicitaram que reapresentássemos o inciso II da Lei, 
originalmente vetado em 2015. Este inciso II diz exatamente o seguinte: ‘destinar 
através dos órgãos competentes até 20% dos encaminhamentos mensais para vagas de 
empregos formais’. Ora, a Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária tem 
um convênio com o Sine e todo mês já encaminha pessoas ao mercado de trabalho. 
Portanto, é um verdadeiro contrassenso vetar um Projeto que não daria custo algum 
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para o Estado e que só reforçaria as políticas em defesa das mulheres vítimas de 
violência doméstica”, criticou o deputado. 
 
Ainda no discurso, Eduardo Braide citou um estudo do Data Senado, em que 70% das 
mulheres continuavam se submetendo ao regime de violência pela dependência 
financeira que tinham dos maridos ou companheiros. O parlamentar também disse 
acreditar que a Assembleia Legislativa corrigirá um equívoco derrubando o veto do 
governador ao Projeto de Lei n° 070/2017. 
 
“O governador do Estado posa para o Brasil que é um defensor das mulheres, que as 
políticas no Estado do Maranhão estão voltadas para a mulher. Mas na prática, veta 
um Projeto de Lei aprovado por unanimidade nesta Casa. Deixo aqui o meu repúdio a 
essa atitude do governador, porém, maior que o repúdio é a esperança de que esta 
Casa derrubará esse veto, para que a gente possa fazer valer os direitos das mulheres 
maranhenses. Afinal de contas, os direitos das mulheres não podem servir só para 
comemoração e discursos. É preciso te-los na prática e em leis que os assegurem. É 
preciso que corrijamos esse equívoco do governador”, concluiu o deputado 
mencionando e reconhecendo o trabalho das deputadas da Assembleia Legislativa em 
favor das mulheres. 
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Deputados têm agora obrigação de derrubar o veto do governador a projeto de 
Eduardo Braide que beneficia as mulheres maranhenses 

 
Braide: projeto de largo alcance 

 
O deputado Eduardo Braide (PMN) é o autor do projeto de lei que destinava, por meio 
dos órgãos competentes, até 20% dos encaminhamentos mensais de mulheres vítimas 
de violência doméstica para concorrerem a vagas de empregos formais no Maranhão. 
 
Este projeto foi vetado pelo governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
Mas o projeto havia sido aprovado por unanimidade pelos deputados da Assembleia 
Legislativa; e se foi aprovado por unanimidade, significa dizer que todos os deputados 
votaram, inclusive a base do próprio Flávio Dino. 
 
E se a base do comunista aprovou o projeto, cabe agora à base do comunista derrubar 
o veto do governador. 
 
Não é assim que funciona?!? 
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Sousa Neto cobra posicionamento de Flávio Dino sobre atletas de jiu-jitsu… 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) utilizou o Tempo das Lideranças, na sessão 
desta quarta-feira, 7, para lamentar o descaso do Governo Flávio Dino (PCdoB) com o 
Esporte, referindo-se, entre outras situações, a dos atletas do jiu-jitsu que estão 
vendendo água em semáforos para custear despesas em um campeonato mundial em 
São Paulo (SP). 
 
– Venho aqui com uma frustração, tristeza e revolta muito grande. O Governo Flávio 
Dino não gosta de esporte, aliás, não só de esporte, segurança pública, saúde, 
educação, porque o Maranhão está um caos em todas as áreas. Ontem (6), assisti a 
uma reportagem na TV Mirante, falando da situação de um grupo de atletas de jiu-
jitsu que está vendendo água para poder custear suas passagens para disputar um 
campeonato mundial e representar o Estado do Maranhão em São Paulo. É 
inadmissível. Culpa dessa gestão Comunista omissa – protestou o parlamentar. 
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Ele lembrou que, quando esteve à frente da Secretaria de Esportes, havia uma 
programação anual de eventos e atividades, de forma a garantir o apoio e incentivo aos 
atletas amadores e profissionais. 
 
– Já fui secretário de Estado de Esporte e Juventude, e sei que realmente o esporte 
não só aqui, mas do Brasil inteiro, tem sérias dificuldades financeiras, mas não posso 
deixar de falar que, todos os anos, o órgão recebe seu calendário esportivo pelas 
federações, para podermos fazer uma projeção das competições e adequar dentro do 
orçamento. É assim no judô, é assim no futsal, é assim no handebol, é assim no vôlei, 
no basquete, em todas as modalidades esportivas. 
 
O deputado questionou o posicionamento do Governo Flávio Dino e do Secretário 
Márcio Jardim. 
 
– Pergunto ao governo e ao secretário, como é que pode o pessoal estar vendendo 
água para representar o Maranhão fora daqui? Um atleta passar quase seis horas no 
sol quente de kimono, vendendo água para poder levantar recurso para comprar 
passagem, para poder representar o Maranhão. Isso não pode acontecer. 
 
Sousa Neto falou, também, das dificuldades financeiras dos times de futebol que estão 
disputando competições nacionais e locais. 
 
– O Cordino está aí para disputar uma final do Campeonato Maranhense junto com o 
Sampaio Corrêa, que tem feito um grande trabalho em resgatar o futebol e dar o 
orgulho para o Maranhão, só que infelizmente o pessoal chegou à capital reclamando 
das condições precárias, porque não tem ajuda do Estado. 
 
Orçamento da Sedel 
 
Ele anunciou que irá entrar com um requerimento à Mesa Diretora, solicitando 
informações acerca do orçamento destinado para a Secretaria de Esporte e Lazer 
(Sedel), comandada por Márcio Jardim, nos últimos três anos. 
 
– Já estou entrando com requerimento junto à Mesa Diretora para saber o 
orçamento da Secretaria de Esporte do ano de 2015 e 2016, e o que tem para o ano 
de 2017, até por uma questão mais uma vez de transparência. Quem paga o 
Governador, nós deputados e todos os gestores públicos, é a população. O povo quer 
transparência – encerrou. 
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Wellington condena gasto com propaganda, enquanto maranhenses estão internados 
em outros estados 

 
Wellington: “não podemos viver só de propagandas, de ilusão, precisamos sim, de atitudes concretas em nossa saúde” 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna, na manhã da última 
terça-feira (6), para solicitar ações em defesa da saúde pública no Maranhão. 
Fundamentando-se em relatos de familiares de pacientes, o deputado Wellington citou 
o caso da maranhense Marianny Ribeiro Pacheco, que está internada em um hospital 
no estado do Piauí, fazendo tratamento sem o apoio do Governo do Maranhão. 
 
A garota Marianny Ribeiro Pacheco foi diagnosticada com amiotrofia muscular 
espinhal, que é uma doença degenerativa de origem genética, uma das mais comuns 
no sistema nervoso central e está há um ano internada em um hospital no estado 
piauiense. O deputado estadual Wellington do Curso fez uma indicação, cobrando do 
Governo do Estado e da secretaria estadual de saúde assistência Domiciliar à paciente. 
 
“É o mínimo que o Governo do Estado poderia fazer para a Marianny e, até agora, não 
fez. Ações efetivas na saúde não há, mas por outro lado, investe com valores 
exorbitantes na comunicação, nas propagandas de suas obras inacabadas e 
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incompletas para se promover. Não estamos falando de qualquer coisa, estamos 
falando de saúde pública, o que precisa ser prioridade em nosso Estado! Mas 
infelizmente outras coisas estão sendo priorizadas. Enquanto isso, a menina Marianny 
precisa voltar para o seu lar, precisa continuar o tratamento e encontra uma série de 
problemas por falta de ajuda do Governo do Estado. Por isso, solicitamos ao 
Governador que dê assistência Domiciliar à paciente a fim de que ela possa continuar o 
tratamento”, disse Wellington. 
 
Wellington ainda recebeu outra denúncia sobre saúde, desta vez, do paciente Carlos 
Venício Gomes de Oliveira, da cidade de Sucupira do Norte, que foi diagnosticado com 
síndrome de Guillain-Barré e está internado no Hospital da cidade de Presidente Dutra. 
O parlamentar solicitou ao secretário estadual de saúde que transfira o Carlos para o 
Hospital Carlos Macieira em São Luís e tenha um tratamento adequado. 
 
“O paciente precisa de tratamento adequado, de cuidados. Se na capital o tratamento 
é mais adequado, o porquê não podemos transferir o paciente? Não podemos viver só 
de propagandas, de ilusão, precisamos sim, de atitudes concretas em nossa saúde para 
que ela não fique pedindo socorro. É um absurdo que enquanto o Governo gaste com 
propaganda, pacientes estejam internados em outros estados por falta de leito”, disse 
Wellington. 
 

  



 

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: 
Sousa Neto sai em defesa dos atletas do jiu-jitsu e cobra 

posicionamento do governo Flávio Dino 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 08/06/2017 

Sousa Neto sai em defesa dos atletas do jiu-jitsu e cobra posicionamento do governo 
Flávio Dino 

 
Sousa Neto anunciou que apresentará requerimento à Mesa Diretora solicitando informações sobre o orçamento da Sedel 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) utilizou o Tempo das Lideranças, na sessão 
desta quarta-feira (7), para lamentar o descaso do Governo Flávio Dino (PCdoB) com o 
Esporte, referindo-se, entre outras situações, a dos atletas do jiu-jitsu que estão 
vendendo água em semáforos para custear despesas em um campeonato mundial em 
São Paulo (SP). 
 
“Venho aqui com uma frustração, tristeza e revolta muito grande. O Governo Flávio 
Dino não gosta de esporte, aliás, não só de esporte, segurança pública, saúde, 
educação, porque o Maranhão está um caos em todas as áreas. Ontem (6), assisti a 
uma reportagem na TV Mirante, falando da situação de um grupo de atletas de jiu-jitsu 
que está vendendo água para poder custear suas passagens para disputar um 
campeonato mundial e representar o Estado do Maranhão em São Paulo. É 
inadmissível. Culpa dessa gestão Comunista omissa”, protestou o parlamentar. 
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Ele lembrou que, quando esteve à frente da Secretaria de Esportes, havia uma 
programação anual de eventos e atividades, de forma a garantir o apoio e incentivo aos 
atletas amadores e profissionais. “Já fui secretário de Estado de Esporte e Juventude, e 
sei que realmente o esporte não só aqui, mas do Brasil inteiro, tem sérias dificuldades 
financeiras, mas não posso deixar de falar que, todos os anos, o órgão recebe seu 
calendário esportivo pelas federações, para podermos fazer uma projeção das 
competições e adequar dentro do orçamento. É assim no judô, é assim no futsal, é 
assim no handebol, é assim no vôlei, no basquete, em todas as modalidades 
esportivas”. 
 
O deputado questionou o posicionamento do Governo Flávio Dino e do Secretário 
Márcio Jardim. “Pergunto ao governo e ao secretário, como é que pode o pessoal estar 
vendendo água para representar o Maranhão fora daqui? Um atleta passar quase seis 
horas no sol quente de kimono, vendendo água para poder levantar recurso para 
comprar passagem, para poder representar o Maranhão. Isso não pode acontecer”. 
 
Sousa Neto falou, também, das dificuldades financeiras dos times de futebol que estão 
disputando competições nacionais e locais. “O Cordino está aí para disputar uma final 
do Campeonato Maranhense junto com o Sampaio Corrêa, que tem feito um grande 
trabalho em resgatar o futebol e dar o orgulho para o Maranhão, só que infelizmente o 
pessoal chegou à capital reclamando das condições precárias, porque não tem ajuda do 
Estado”. 
 
Orçamento da Sedel 
 
Ele anunciou que irá entrar com um requerimento à Mesa Diretora, solicitando 
informações acerca do orçamento destinado para a Secretaria de Esporte e Lazer 
(Sedel), comandada por Márcio Jardim, nos últimos três anos. “Já estou entrando com 
requerimento junto à Mesa Diretora para saber o orçamento da Secretaria de Esporte 
do ano de 2015 e 2016, e o que tem para o ano de 2017, até por uma questão mais 
uma vez de transparência. Quem paga o Governador, nós deputados e todos os 
gestores públicos, é a população. O povo quer transparência”, encerrou. 
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Deputado Zé Inácio participa de solenidade de entrega de patrulhas mecanizadas 

 
Zé Inácio e o governador Flávio Dino entregam patrulha mecanizada a agricultor familiar maranhense 

 
O deputado Zé Inácio esteve presente na manhã da quarta-feira (07) em uma 
solenidade do Governo do Estado, realizada no Palácio Henrique De La Rocque. O 
evento integra as ações de fortalecimento da agricultura familiar realizadas pelo 
governo Flávio Dino. 
 
Para o governador Flávio Dino, atos como o que ocorreram nesta solenidade são de 
extrema importância. “Esses atos são importantes por sinalizarem a preocupação do 
Governo com a produção e a produtividade da agricultura familiar. É preciso avançar 
no que é prioritário, como a garantia de políticas públicas para quem precisa”, disse. 
 
Zé Inácio destacou o fortalecimento das ações pela agricultura familiar nos municípios. 
“Esta é mais uma ação do Governo Flávio Dino para fortalecer a assistência técnica e 
extensão rural do Maranhão. Além disso, parabenizo o município de Paraibano e, em 
especial, o prefeito Zé Hélio, pois sabemos de que ele tem sido um ótimo gestor e 
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beneficiará os trabalhadores dos povoados”, enfatizou. 
 

 
Zé Inácio subiu em patrulha mecanizada para conhecer funcionamento da máquina agrícola 

 
Durante a oportunidade, o Governo realizou a entrega de títulos de terra e de 11 
patrulhas mecanizadas. Os títulos individuais de terra beneficiarão mais de 50 famílias 
de agricultores familiares do município de Bom Jardim. Além disso, também foram 
entregues carros, lanchas e quadricículos, bem como de cartões para agricultores que 
comercializam, a partir do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nos municípios 
de Mirador, Duque Bacelar e Lagoa Grande. 
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Assembleia Legislativa lançará Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa 

 
 
Assembleia Legislativa do Maranhão lançará, nesta sexta-feira (9), a Frente 
Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, em solenidade marcada para às 8h na Sala 
das Comissões. Na oportunidade, será oferecido um café da manhã aos convidados. A 
frente será presidida pelo deputado estadual Adriano Sarney (PV). Segundo ele, o setor 
de micro e pequenas empresas pode levar o Maranhão à vanguarda do 
empreendedorismo no país, tendo como base conceitos como livre iniciativa, 
sustentabilidade e diminuição gradual da dependência da máquina pública. A frente 
debaterá projetos e propostas em discussão no Legislativo maranhense e também no 
Congresso Nacional. 
 
O evento contará com a participação do deputado federal Jorginho Mello (PR/SC). Ele é 
presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, criada na 
Câmara dos Deputados, em Brasília (DF) e que serviu de inspiração para a frente 
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maranhense. Esta é uma das bandeiras de luta de Adriano, que desde o ano passado 
vem articulando esse projeto, que envolve diversas entidades do setor empresarial 
como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão (SEBRAE/MA) e 
a Associação Comercial do Maranhão (ACM). 
 
A frente parlamentar realizará seminários e reuniões em diversas regiões do Estado, 
com órgãos públicos e privados, de âmbito estadual e nacional, para fomentar ações 
em prol do empreendedorismo. “Trata-se de uma iniciativa que pode trazer muitos 
benefícios para esse segmento que é tão importante para a economia, que gera 
emprego e renda, que é independente (desvinculado) da máquina pública, embora as 
políticas governamentais interfiram muito nesse setor”, explicou o deputado Adriano. 
 
Serviço: 
 
O quê? 
 
Lançamento da Frente Parlamentar de Micro e Pequena Empresa. 
 
Onde? 
 
Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Quando? 
 
Sexta-feira, 9 de junho de 2017, às 8h da manhã. 
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Deputado denuncia abandono dos cursos de saúde do Campus da Ufma em Pinheiro 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), demonstrou, na sessão desta quarta-feira (07), grande preocupação com 
o que está acontecendo com os cursos da área de Saúde, incluindo Medicina, no 
Campus de Pinheiro da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Segundo o 
parlamentar, infelizmente, eles estão em situação de abandono com sério risco de 
deixarem de funcionar na cidade, tendo como consequência graves prejuízos nas mais 
diversas áreas, por conta da paralisação de obras de ampliação no governo Michel 
Temer (PMDB). 
 
O deputado disse que é preciso a união de todos para que os estudantes não tenham 
esse prejuízo. Ele anunciou que irá encaminhar um requerimento ao Ministério da 
Educação para que saiba do que está acontecendo em Pinheiro, no maranhão. “Se tiver 
o mínimo de sensibilidade, coisa que no governo Temer é raro de se observar, 
esperamos que tomem providências urgentes para que se possa reverter essa situação 
do Campus da Universidade Federal do Maranhão no município de Pinheiro”, frisou. 
 



 

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 

 Othelino Neto lembrou que, se os cursos pararem, estudantes deixarão de ter a 
oportunidade de cursar essas áreas tão importantes, como a Medicina, a Enfermagem, 
a Educação Física, etc, por exemplo. “Além disso, a cidade perde, não só esses 
estudantes, mas como as vantagens indiretas da presença deles. Lá, alunos, que 
passaram no vestibular, em Pinheiro, a maioria, inclusive, não é de lá, mas estudam ali, 
alugaram casas, quartos, movimentam a cidade, nos restaurantes, nos hotéis, etc. 
Enfim, os professores também ajudam nesse processo, além de emprestarem o seu 
conhecimento”, argumentou. 
 
Segundo o deputado, as obras de ampliação do Campus de Pinheiro foram paralisadas 
e esses estudantes estão, até agora, sem ter como começar as aulas porque não há 
estrutura física. Ele lembrou que esteve, há um mês, reunido com a reitora da UFMA, 
Nair Portela, que também se demonstrou assustada com essa realidade, e se dispôs a 
tentar ver mecanismos formais para que a instituição, o governo do Estado e a 
Assembleia pudessem unir forças para ajudar a resolver o impasse, inclusive, porque 
aquela situação extrapola diferenças político-partidárias. 
 
 “A UFMA é patrimônio de todos nós. Esse olhar solidário é importante, embora a 
questão não seja de competência ou atribuição da Assembleia Legislativa, mas para 
garantir que os estudantes possam cursar as disciplinas. O bom funcionamento da 
instituição de ensino superior é bom para todo o Maranhão”, disse o presidente em 
exercício da Assembleia Legislativa. 
 
Oportunidade – O deputado frisou ainda que os estagiários têm a oportunidade, 
inclusive, de utilizar o Hospital Macrorregional do Estado, que tem grande estrutura, 
em Pinheiro, para aprimoramento dos estudos.  Segundo ele, é preciso unir esforços 
entre Assembleia Legislativa, UFMA e demais instituições interessadas em assegurar 
esse direito a todos. 
 
Segundo Othelino Neto, a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental de 
articulação, diante desse momento de crise para somar forças e tentar resolver esses 
problemas estruturais, em uma grande parceria envolvendo UFMA e o governo do 
Maranhão. 
 
Na tribuna, o deputado frisou que, graças a essa política determinada do governo 
Temer, a educação pública federal está num momento de grave crise que chegou de 
forma muito forte à cidade de Pinheiro. Inclusive os estudantes, que foram aprovados 
no último Exame Nacional de Cursos (Enem), nem, sequer, puderam ainda começar 
suas aulas porque não tem salas disponíveis para isso. 
 

  



 

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 se livraram do polêmico Uber 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 08/06/2017 

Deputados se livraram do polêmico Uber 

 
 
O plenário da Assembleia Legislativa usou o bom senso ao se colocar não contra o 
Projeto de Lei nº 127/2017, de autoria do deputado Edilázio Júnior (PV), que prevê a 
regulamentação do serviço da plataforma Uber no Maranhão, mas por uma questão de 
constitucionalidade. 
 
Triste neste episódio apenas o fato de alguns deputados, entre eles Cabo Campos 
(DEM), aproveitarem a enorme presença de taxistas na galeria da Casa para fazer 
média com a classe, provavelmente já pensando em 2018 quando terão que renovar o 
mandato. 
 
Não sou usuário de Uber e nem amigo de quem se cadastrou, mas a realidade é que a 
sua legalização, seja de quem for a competência, é uma exigência dos usuários deste 
tipo de transporte. Conheço um cadastrado que fatura entre R$ 200,00 e R$ 300,00 
trabalhando das 18h às 00h. 
 
Mas como todos os parlamentares sabem que a grande maioria da população é 
favorável a este tipo de transporte alternativo, manifestaram-se favoráveis ao Uber. 
Porém, ao justificar seus votos contrários ao mérito do projeto, defenderam que o 
assunto, como reza a Constituição, seja discutido e regulamentado no âmbito dos 
municípios. 
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Raimundo Cutrim e Jefferson Portela se alfinetam em solenidade na Assembleia 

 
Deputado Raimundo Cutrim e secretário Jefferson Portela 

 
A sessão solene de ontem, dia 8, em comemoração aos 181 anos da PMMA (Polícia 
Militar do Maranhão) e 15 anos do Proerd (Programa de Resistência às Drogas e à 
Violência), Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, virou um palco de indiretas 
entre o deputado Raimundo Cutrim e o secretário Jefferson Portela (Segurança 
Pública). 
 

 
Coronel Pereira, deputado Cabo Campos e o secretário Jefferson Portela durante a solenidade 
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Cutrim e Portela se alfinetaram na frente dos presentes. 
 
Tudo começou quando o deputado disse que, apesar de ter sido o idealizador das 
escolas militares (Tiradentes e 2 de Julho), não acha que seja atribuição da polícia a 
atividade escolar e sim da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). 
 
O secretário, que tem fama de não levar ‘almoço para janta’, respondeu não 
concordando com a fala do parlamentar: “Cutrim só estar correto em todas as 
afirmações anteriores”. 
 
Os deputados que participaram da solenidade ficaram constrangidos. 
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Sousa Neto sai em defesa dos atletas do jiu-jitsu e cobra posição do governo 

 
Deputado Sousa Neto 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) utilizou o Tempo das Lideranças, na sessão 
desta quarta-feira (7), para lamentar o descaso do Governo Flávio Dino (PCdoB) com o 
Esporte, referindo-se, entre outras situações, a dos atletas do jiu-jitsu que estão 
vendendo água em semáforos para custear despesas em um campeonato mundial em 
São Paulo (SP). 
 
“Venho aqui com uma frustração, tristeza e revolta muito grande. O Governo Flávio 
Dino não gosta de esporte, aliás, não só de esporte, segurança pública, saúde, 
educação, porque o Maranhão está um caos em todas as áreas. Ontem (6), assisti a 
uma reportagem na TV Mirante, falando da situação de um grupo de atletas de jiu-
jitsu que está vendendo água para poder custear suas passagens para disputar um 
campeonato mundial e representar o Estado do Maranhão em São Paulo. É 
inadmissível. Culpa dessa gestão Comunista omissa”, protestou o parlamentar. 
 
Ele lembrou que, quando esteve à frente da Secretaria de Esportes, havia uma 
programação anual de eventos e atividades, de forma a garantir o apoio e incentivo aos 
atletas amadores e profissionais. 
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“Já fui secretário de Estado de Esporte e Juventude, e sei que realmente o esporte 
não só aqui, mas do Brasil inteiro, tem sérias dificuldades financeiras, mas não posso 
deixar de falar que, todos os anos, o órgão recebe seu calendário esportivo pelas 
federações, para podermos fazer uma projeção das competições e adequar dentro do 
orçamento. É assim no judô, é assim no futsal, é assim no handebol, é assim no vôlei, 
no basquete, em todas as modalidades esportivas”. 
 
O deputado questionou o posicionamento do Governo Flávio Dino e do secretário 
Márcio Jardim. “Pergunto ao governo e ao secretário, como é que pode o pessoal 
estar vendendo água para representar o Maranhão fora daqui? Um atleta passar 
quase seis horas no sol quente de kimono, vendendo água para poder levantar 
recurso para comprar passagem, para poder representar o Maranhão. Isso não pode 
acontecer”. 
 
Sousa Neto falou, também, das dificuldades financeiras dos times de futebol que estão 
disputando competições nacionais e locais. “O Cordino está aí para disputar uma final 
do Campeonato Maranhense junto com o Sampaio Corrêa, que tem feito um grande 
trabalho em resgatar o futebol e dar o orgulho para o Maranhão, só que infelizmente 
o pessoal chegou à capital reclamando das condições precárias, porque não tem 
ajuda do Estado”. 
 
Orçamento da Sedel – Ele anunciou que irá entrar com um requerimento à Mesa 
Diretora, solicitando informações acerca do orçamento destinado para a Secretaria de 
Esporte e Lazer (Sedel), comandada por Márcio Jardim, nos últimos três anos. 
 
“Já estou entrando com requerimento junto à Mesa Diretora para saber o orçamento 
da Secretaria de Esporte do ano de 2015 e 2016, e o que tem para o ano de 2017, até 
por uma questão mais uma vez de transparência. Quem paga o Governador, nós 
deputados e todos os gestores públicos, é a população. O povo quer transparência”, 
encerrou. 
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Deputado denuncia estado de abandono dos cursos de Saúde do Campus da UFMA em 
Pinheiro 

 
Othelino Neto lembrou que, se os cursos pararem, estudantes deixarão de ter a oportunidade de cursar  
essas áreas tão importantes 
 

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual 
Othelino Neto (PCdoB), demonstrou, na sessão desta quarta-feira (07), grande 
preocupação com o que está acontecendo com os cursos da área de Saúde, incluindo 
Medicina, no Campus de Pinheiro da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
Segundo o parlamentar, infelizmente, eles estão em situação de abandono com sério 
risco de deixarem de funcionar na cidade, tendo como consequência graves prejuízos 
nas mais diversas áreas, por conta da paralisação de obras de ampliação no governo 
Michel Temer (PMDB). 
 
O deputado disse que é preciso a união de todos para que os estudantes não tenham 
esse prejuízo. Ele anunciou que irá encaminhar um requerimento ao Ministério da 
Educação para que saiba do que está acontecendo em Pinheiro, no maranhão. “Se tiver 
o mínimo de sensibilidade, coisa que no governo Temer é raro de se observar, 
esperamos que tomem providências urgentes para que se possa reverter essa situação 
do Campus da Universidade Federal do Maranhão no município de Pinheiro”, frisou. 
 



 

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 

Othelino Neto lembrou que, se os cursos pararem, estudantes deixarão de ter a 
oportunidade de cursar essas áreas tão importantes, como a Medicina, a Enfermagem, 
a Educação Física, etc, por exemplo. “Além disso, a cidade perde, não só esses 
estudantes, mas como as vantagens indiretas da presença deles. Lá, alunos, que 
passaram no vestibular, em Pinheiro, a maioria, inclusive, não é de lá, mas estudam ali, 
alugaram casas, quartos, movimentam a cidade, nos restaurantes, nos hotéis, etc. 
Enfim, os professores também ajudam nesse processo, além de emprestarem o seu 
conhecimento”, argumentou. 
 
Segundo o deputado, as obras de ampliação do Campus de Pinheiro foram paralisadas 
e esses estudantes estão, até agora, sem ter como começar as aulas porque não há 
estrutura física. Ele lembrou que esteve, há um mês, reunido com a reitora da UFMA, 
Nair Portela, que também se demonstrou assustada com essa realidade, e se dispôs a 
tentar ver mecanismos formais para que a instituição, o governo do Estado e a 
Assembleia pudessem unir forças para ajudar a resolver o impasse, inclusive, porque 
aquela situação extrapola diferenças político-partidárias. 
 
“A UFMA é patrimônio de todos nós. Esse olhar solidário é importante, embora a 
questão não seja de competência ou atribuição da Assembleia Legislativa, mas para 
garantir que os estudantes possam cursar as disciplinas. O bom funcionamento da 
instituição de ensino superior é bom para todo o Maranhão”, disse o presidente em 
exercício da Assembleia Legislativa. 
 
Oportunidade 
 
O deputado frisou ainda que os estagiários têm a oportunidade, inclusive, de utilizar o 
Hospital Macrorregional do Estado, que tem grande estrutura, em Pinheiro, para 
aprimoramento dos estudos.  Segundo ele, é preciso unir esforços entre Assembleia 
Legislativa, UFMA e demais instituições interessadas em assegurar esse direito a todos. 
 
Segundo Othelino Neto, a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental de 
articulação, diante desse momento de crise para somar forças e tentar resolver esses 
problemas estruturais, em uma grande parceria envolvendo UFMA e o governo do 
Maranhão. 
 
Na tribuna, o deputado frisou que, graças a essa política determinada do governo 
Temer, a educação pública federal está num momento de grave crise que chegou de 
forma muito forte à cidade de Pinheiro. Inclusive os estudantes, que foram aprovados 
no último Exame Nacional de Cursos (Enem), nem, sequer, puderam ainda começar 
suas aulas porque não tem salas disponíveis para isso. 

 

 


