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PR faz convite para Duarte Júnior disputar a Prefeitura de São Luís

Segundo o blog Jorge Vieira, são fortes os comentários nos bastidores da sucessão
municipal a possível transferência do deputado estadual, Duarte Junior do PCdoB para
PR, do polêmico deputado federal Josimar de Maranhãozinho.
Fontes garantem que o dirigente do PR fez o convite para que Duarte dispute a sucessão
municipal pelo partido e que ele ficou de estudar a proposta e decidir “logo, logo”.
Duarte passou a admitir deixar o PCdoB após ter sido defenestrado do Procon-MA com
a demissão da namorada e advogada Karen Barros, publicado aqui com exclusividade.
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Deputados elogiam indicação do advogado Carlos Sérgio Barros para o Procon
O advogado Carlos Sérgio Barros foi ovacionado na Assembleia Legislativa, pela sua
indicação para assumir o cargo de diretor-presidente do Viva/Procon. Foi de autoria do
deputado Wellington do Curso (PSDB), a mensagem de congratulação a qual foi subscrita
por diversos parlamentares.
Veja o vídeo:
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Daniella Tema apresenta projeto de lei na Alema em defesa das “Doulas”

A deputada estadual Daniella Tema (DEM), apresentou nesta quinta-feira (09) na
Assembleia Legislativa do Maranhão, um projeto de lei que visa assegurar as “Doulas” o
direito de acompanhar as parturientes, quando por estas solicitadas, durante o período
de parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e estabelecimento
hospitalares congêneres da Rede Pública e Privada do Estado do Maranhão.
A Doula é uma profissional assistente de parto, que acompanha a gestante durante o
período da gestação até os primeiros meses após o parto, com foco no bem-estar da
mulher.
Para a deputada estadual Daniella Tema, as maternidades que proibem o
acompanhamento de assistência que a Doulas oferecem, serão obrigadas a garantir esse
direito para as parturientes após a aprovação da lei. “O nosso projeto de lei se baseia
nas inúmeras solicitações que recebemos das mães, mulheres, gestantes, assim como
das próprias Doulas, que são impedidas em algumas maternidades, de acompanharem
as gestantes durante o parto. Com esta lei vamos regulamentar esse acesso que é um de
direito das gestantes, quando solicitado. As doulas estão presentes durante todo o
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período da gestação e é inadmissível que no momento do parto e pós-parto, as
maternidades impeçam esse acesso gratuito”, afirmou.
Antes de ir ao plenário para a votação, o projeto de lei passará pela Comissão de
Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Ao ser aprovado, as maternidades, casas
de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada do
Estado do Maranhão, serão obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela
parturiente, sem ônus e sem vínculos empregatícios com os estabelecimentos
especificados.
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André Fufuca e Luciano Genésio se reúnem com general Mourão para tratar sobre
barragem do Pericumã
O prefeito de Pinheiro Luciano Genésio e o deputado federal André Fufuca, ambos do
PP, foram recebidos nesta quarta-feira (08) pelo Vice-Presidente da República, Hamilton
Mourão, em Brasília. Na pauta, a grave situação da barragem do Pericumã, em Pinheiro.
A estrutura é de responsabilidade do DNOCS, departamento ligado ao Governo Federal.

“A nossa preocupação é porque o problema iminente de rompimento de uma barragem
dessa magnitude atinge não só a cidade de Pinheiro, mas uma região inteira que
depende do Rio Pericumã, onde muitas famílias tiram o seu sustento e habitam nas áreas
ribeirinhas. Além do fato da Prefeitura de Pinheiro absorver a manutenção daquela
estrutura com muita dificuldade, sendo necessária a intervenção urgente do governo
federal, que é de sua responsabilidade, antes que ocorram tragédias maiores”, ressaltou
o deputado federal André Fufuca.
De acordo com o Prefeito Luciano, o Vice-Presidente se comprometeu de conversar com
o Ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para acompanhar de perto o
andamento do projeto de reforma da barragem, prevista no Plano de Ações Estratégicas
para Reabilitação de Barragens da União.
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“O compromisso foi acelerar a execução das obras de reforma e ampliação da barragem
do Pericumã. Inclusive nós entregamos todos os dados da Defesa Civil do nosso
município, do Corpo de Bombeiros, o diagnóstico do DNOCS, e a gente espera que logo
nossa demanda seja atendida”, disse o Prefeito Luciano.
Visita à Barragem do Pericumã
Na próxima terça-feira, 14 de maio, deputados estaduais visitarão a estrutura da
barragem do Pericumã, em Pinheiro, fruto da mobilização da Frente Parlamentar para
Fiscalização das Barragens, coordenada pela deputada Dra. Thaiza Hortegal, e da
Comissão de Obras da Assembleia Legislativa, presidida pelo Deputado Felipe dos Pneus,
acompanhados de representantes de órgãos estaduais e municipais.
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Pesquisa qualitativa já em mãos de membros do governo Flávio Dino e aliados aponta os
três parlamentares em destaque entre os que se propõem a disputar a Prefeitura de São
Luís em 2020

EDUARDO BRAIDE É O FAVORITO EM SÃO LUÍS, SEJA QUAL FOR A PESQUISA APRESENTADA; quantitativa ou
qualitativa ele sempre se destaca

O deputado federal Eduardo Braide (PMN), o deputado estadual Duarte Júnior (PCdoB)
e o presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho (PDT), são os três nomes que se
destacam na pesquisa qualitativa que chegou ao Palácio dos Leões e QGs de aliados,
semana passada.
Assunto já tratado no blog Marco Aurélio D’Eça – que viu partes da pesquisa em pelo
menos três ocasiões, semana passada – o levantamento é o mais completo sobre a
sucessão do prefeito Edivaldo Júnior (PDT). (Entenda aqui, aqui e aqui)
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DUARTE JÚNIOR É O MEMBRO DA BASE DO GOVERNO FLÁVIO DINO MELHOR AVALIADO entre os eleitores da
capital maranhense

A pesquisa avaliou todos os aspectos do perfil, todos os prós e contras apontados pelos
eleitores, de todos os pré-candidatos já postos. E extraiu dos dados os nomes com
maiores probabilidades na disputa; pelo menos até o momento, faltando mais de 1 ano
e meio para o pleito.
Eduardo Braide, Duarte Júnior e Osmar Filho – exatamente nesta ordem – são os que
obtiveram o maior índice de pontos positivos no levantamento.
Na pesquisa são avaliados vários outros nomes, do governo e da oposição, que foram
submetidos aos chamados preditores de voto.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, OSMAR FILHO É O ALIADO DE WEVERTON ROCHA com melhor posicionamento
na opinião do eleitor
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O distanciamento em relação ao pleito pode alterar todo o cenário das eleições em São
Luís até outubro de 2020, é verdade.
Mas esses determinantes de voto são fundamentais para quem quer construir o próprio
cenário eleitoral.
Por isso a pesquisa tem influenciado tanto os bastidores…
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Leonardo Sá dialoga com secretário de Cultura para ações em Pinheiro

O deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR), esteve reunido nesta quarta-feira (8), com o
secretário de Cultura, Diego Galdino. Na oportunidade, os dois trataram do
desenvolvimento de ações culturais na cidade de Pinheiro, assim como a recuperação
do Farol da Educação em diversas cidades da Baixada Maranhense.
Dr Leonardo Sá diz que é necessário fomentar o desenvolvimento de ações que
promovam cidadania e uma dessas formas é incentivas a cultura, através da música, do
teatro, das artes, da dança etc.
“Sabemos que a nossa Baixada é carente de ações culturais, por isso tenho certeza que
através do Governo, podemos desenvolver grandes atividades, incentivando os nossos
grupos locais e claro a nossa cultura popular”, argumentou Dr Leonardo Sá.
Diego Galdino foi muito receptivo as propostas do deputado estadual Dr Leonardo Sá e
afirmou que irá propor um calendário de ações para a cidade de Pinheiro.
Na oportunidade, o secretário de Cultura ainda abriu a oportunidade para que Faróis da
Educação de cidades baixadeiras sejam recuperadas. Dr Leonardo Sá ficou de apresentar
requerimentos de indicação para realização das obras.
Ao fim do encontro ficou acertado, que o Dr Leonardo Sá estará em permanente contato
com a Secretaria de Cultura para viabilização de ações na cidade de Pinheiro.
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Deputado Felipe dos Pneus é homenageado com o título de “Amigo da Cruz Vermelha”

Deputado Felipe dos Pneus com a colega Ana do Gás e o secretário de Segurança Pública,
Jefferson Portela, na cerimônia

Do deputado estadual Felipe dos Pneus (PRTB) foi agraciado, na noite da última quartafeira (8), com o título de ‘Amigo Humanitário da Cruz Vermelha Brasileira’, concedido
pelo conselho estadual no Maranhão. A honraria foi entregue pelo presidente da
instituição no Maranhão, Carlos Rangel, durante a comemoração dos 156 anos de
fundação internacional.
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Felipe dos Pneus com o presidente da Cruz Vermelha no Maranhão, Carlos Rangel

Representando o Poder Legislativo Estadual, Felipe destacou, em seu discurso, que “a
Cruz Vermelha realiza um trabalho humanitário de muita importância a com a
arrecadação e entrega de donativos, resgate e atendimento à população em situações
de catástrofes, como a que ocorre em alguns municípios do estado. Minha
responsabilidade se torna maior ainda, agora, com esta importante homenagem. Estou
à disposição para mobilizar o Legislativo em ajuda aos trabalhos da entidade”.
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Felipe dos Pneus com representantes da Cruz Vermelha e o secretário Jefferson Portela

A solenidade aconteceu na Casa das Dunas (Avenida Litorânea), e contou com as
presenças de diversas autoridades e representantes dos poderes Executivo, Judiciário,
Ministério Público e instituições que atuam na prestação de serviços humanitários e de
cidadania.
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Wellington do Curso apresenta projeto que proíbe inauguração de obras incompletas no
Maranhão

Deputado Wellington apresentou requerimento solicitando a votação em Plenário

O deputado estadual Wellington do Curso apresentou, na Assembleia Legislativa do
Maranhão, requerimento em que solicita que o Projeto de Lei nº 90/2019 seja submetido
à votação no plenário. O Projeto proíbe a inauguração de obras públicas incompletas ou
que não atendam ao fim a que se destinam no Maranhão.

Construção de maternidade na Cidade Operária ficou inacabada após abandono da obra

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

O PL foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça, razão pela qual o deputado
Wellington apresentou requerimento solicitando a votação em Plenário.

Construção de escola pública, também na Cidade Operária, não foi adiante

“Apresentamos requerimento recorrendo, em caráter de urgência, sobre o parecer da
CCJ que considerou nosso PL 90/2019 inconstitucional. O nosso objetivo é proibir a
inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam às exigências técnicas
previstas na legislação vigente. Esse projeto já é lei em outros estados, como Goiás,
tendo sido aprovado pela Assembleia de lá. Quanto à constitucionalidade, cumpre
destacar que a nossa competência, no Parlamento estadual, é residual, abrangendo,
portanto, a matéria aqui tratada. Espero, sinceramente, que os demais deputados votem
pela constitucionalidade e em benefício do povo, ao invés de rejeitarem uma proposição
somente por questões partidárias”, disse o professor e deputado Wellington do Curso.

Reforma e ampliação do Hospital da Criança, na Alemanha, também nunca foi concluída
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PR faz convite para Duarte Junior disputar a Prefeitura de São Luís

São forte os comentários nos bastidores da sucessão municipal a possível transferência
do deputado estadual Duarte Junior do PCdoB para PR, do polêmico deputado federal
Josimar de Maranhãozinho.
Fontes do blog garantem que o dirigente do PR fez o convite para que Duarte dispute a
sucessão municipal pelo partido e que ele ficou de estudar a proposta e decidir “logo,
logo”.
Pré-candidato a prefeito de São Luís, mas sem ter a garantia do PCdoB de que terá a
candidatura confirmada no momento da convenção, Duarte estaria vendo com bons
olhos a proposta para mudar de legenda.
Conforme a fonte do blog, o deputado estadual não descarta a possibilidade de aceitar
o convite de abrigo oferecido pelo PR, liderado no Estado por Josimar de
Maranhãozinho, aquele que fez fortuna ao longo da BR-316, vendendo cadeira de
macarrão.
Duarte passou a admitir deixar o PCdoB após ter sido defenestrado do Procon-MA com
a demissão da namorada e a consequente perda do comando do órgão pela defesa do
consumidor.
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Emanuel Jesus fará show de lançamento do álbum ‘Pratocar’, nesta sexta (10)

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

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 Jesus ressaltou que o álbum traz nove faixas, entre
inéditas e uma releitura, contando com canções de grandes compositores parceiros.
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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.
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‘Direito das Doulas’, diz Daniella Tema sobre acompanhamento no parto

A deputada estadual Daniella Tema (DEM), apresentou nesta quinta-feira (09) na
Assembleia Legislativa do Maranhão, um projeto de lei que visa assegurar as “Doulas” o
direito de acompanhar as parturientes, quando por estas solicitadas, durante o período
de parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e estabelecimento
hospitalares congêneres da Rede Pública e Privada do Estado do Maranhão.
A Doula é uma profissional assistente de parto, que acompanha a gestante durante o
período da gestação até os primeiros meses após o parto, com foco no bem-estar da
mulher.
Para a deputada estadual Daniella Tema, as maternidades que proibem o
acompanhamento de assistência que a Doulas oferecem, serão obrigadas a garantir esse
direito para as parturientes após a aprovação da lei.
“O nosso projeto de lei se baseia nas inúmeras solicitações que recebemos das mães,
mulheres, gestantes, assim como das próprias Doulas, que são impedidas em algumas
maternidades, de acompanharem as gestantes durante o parto. Com esta lei vamos
regulamentar esse acesso que é um de direito das gestantes, quando solicitado. As
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doulas estão presentes durante todo o período da gestação e é inadmissível que no
momento do parto e pós-parto, as maternidades impeçam esse acesso gratuito”
Antes de ir ao plenário para a votação, o projeto de lei passará pela Comissão de
Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Ao ser aprovado, as maternidades, casas
de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada do
Estado do Maranhão, serão obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela
parturiente, sem ônus e sem vínculos empregatícios com os estabelecimentos
especificados.
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Arnaldo Melo quer fórum para discutir privatização dos
Lençóis
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Arnaldo Melo quer fórum para discutir privatização dos Lençóis

De O Estado
O deputado estadual Arnaldo Melo (MDB), ex-presidente do Legislativo Estadual e exgovernador do Maranhão, conclamou os colegas ontem, durante sessão da Comissão de
Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, a instituir um fórum para discutir com
maior profundidade a concessão do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
A privatização do parque foi defendida pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
na ocasião de sua visita ao estado, no feriado da Semana Santa, e já consta no
cronograma de concessões do Governo Federal.
Para Arnaldo, a Assembleia Legislativa é o espaço mais adequa-do para se debater o
tema e analisar a proposta. Ele afirmou que é necessário se estabelecer uma ampla
agenda.
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“É um tema de relevância nacional e muito complexo, que vai mexer na vida de milhares
de pessoas, então é necessário trazer essa discussão para dentro desta Casa e
estabelecer um fórum permanente”, disse.
O parlamentar afirmou que é necessário buscar informações junto ao Governo Federal
sobre a intenção de concessão do parque e dialogar com a bancada maranhense no
Congresso.
“A Assembleia Legislativa tem obrigação de puxar esse tema para cá porque trata-se [os
Lençóis] de um grande patrimônio do povo maranhense e do povo brasileiro. Precisamos
dar um realce maior a isso, obter as informações necessárias e discutir o tema. A
Assembleia é o fórum próprio para tratar desse assunto junto aos maranhenses”,
acrescentou.
Melo afirmou que tem se preocupado com a falta de discussão sobre o tema, por isso a
sugestão lançada na ocasião da sessão do colegiado.
“Esse foi o primeiro contato que fizemos a respeito do tema, uma conversa inicial e creio
vamos estudar junto aos demais colegas deputados, qual vai ser a estrutura que iremos
montar para tratar com maior profundidade do tema. O fato é que a Assembleia não
pode ficar à parte desse assunto”, disse.
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A solidariedade de Zé Inácio

O deputado estadual Zé Inácio (PT) repercutiu a demissão do jornalista Jeisael Marx do
Sistema Difusora de Comunicação.
Em postagem no Twitter, o parlamentar comenta a decisão da emissora da Camboa de
enxotar o profissional após ele manifestar o desejo de concorrer à cadeira de prefeito
de São Luís.
“Exonerações e demissões movimentam estranhamente o tabuleiro das eleições de
2020 em São Luís. É preciso estar bem firme pra conseguir chegar de pé até julho/agosto
do ano que vem”, escreveu o petista em tom de charada.
O torpedo também parece dirigido ao pré-candidato Duarte Junior (PCdoB).
Garoto Mídia caiu do picadeiro depois que a namorada perdeu o comando do Procon e
do Viva.
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PR faz convite para Duarte Júnior

Segundo o blog Jorge Vieira, são fortes os comentários nos bastidores da sucessão
municipal a possível transferência do deputado estadual, Duarte Junior do PCdoB para
PR, do polêmico deputado federal Josimar de Maranhãozinho.
Fontes garantem que o dirigente do PR fez o convite para que Duarte dispute a sucessão
municipal pelo partido e que ele ficou de estudar a proposta e decidir “logo, logo”.
Duarte passou a admitir deixar o PCdoB após ter sido defenestrado do Procon-MA com
a demissão da namorada e a consequente perda do comando do órgão.
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Assembleia aprova projeto que autoriza empréstimo para pagamento de precatórios

O Plenário aprovou em primeiro turno, na manhã desta quarta-feira (8), o Projeto de Lei
nº 129/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de operação de
créditos – até o limite de R$ 623.549.278,00 – destinados exclusivamente ao pagamento
de precatórios.
Na Mensagem nº 015 encaminhada à Assembleia Legislativa, o governador Flávio Dino
explica que este projeto tem como objetivo a quitação do estoque de precatórios até 31
de dezembro de 2024.
“Lembramos que este problema surgiu em face do não pagamento regular de
precatórios no período de 2011 a 2014, gerando um grande passivo. Considerando o
atual estoque de precários e o prazo estabelecido até 31 de dezembro de 2024 para
quitação dos débitos vencidos e daqueles que vierem a vencer nesse período, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (Seplan) estimou o valor de R$
623.549.278,00 como o montante necessário para contratação de operação de crédito”,
afirma o governador Flávio Dino na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo.
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

Na mensagem dirigida aos deputados, o governador Flávio Dino destaca ainda que, “para
o cálculo desse valor – R$ 623.549.278,00 -, levou-se em consideração o atual estoque
de precatórios, permitindo, assim, a satisfação dos credores em um menor lapso
temporal, objetivo esse almejado com as normas constitucionais introduzidas pelo
legislador reformador”.
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Duarte Júnior pode disputar a prefeitura pelo PR

Sem espaço para ser candidato a prefeito de São Luís pelo PCdoB, o deputado estadual
Duarte Júnior pode conseguir abrigo no PR, de Josimar de Maranhãozinho.
Com pretensões maiores para as eleições de 2022, o deputado federal tenta se articular
grupo forte a partir das eleições do ano que vem. Depois de várias tentativas frustradas
de levar Eduardo Braide para o PR, Josimar agora visa outro candidato com potencial.
O convite já foi feito para Duarte, eleito deputado graças ao governador Flávio Dino. Ele
ainda não deu resposta, mas pareceu tentado pela possibilidade.
Mas Duarte já deixou claro para os mais próximos que será candidato seja pelo PCdoB
ou por outro partido.
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“No Maranhão, bandido não faz carreira”, diz o coronel Ismael Fonseca, comandante da
Polícia Militar do Maranhão
É temerário colocar armas de fogo nas mãos de pessoas não habilitadas. (Ismael
Fonseca)
JM Cunha Santos

Em entrevista ao programa “A Voz do Parlamento”, apresentado por Josélia Fonseca na
rádio web da Assembleia Legislativa, o novo Comandante da Polícia Militar do
Maranhão, Ismael Fonseca, registrou que seu maior desafio nesta nova função, (até
então ele comandava o Centro Tático Aéreo - CTA), é trabalhar no sentido de reduzir
ainda mais os índices de criminalidade no Estado, conforme são as metas traçadas pelo
governador Flávio Dino e pelo secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela.
O comandante Ismael Fonseca lembrou que há anos o efetivo policial do Maranhão
estava defasado sendo, proporcionalmente, o menor do país e que os investimentos em
segurança pública dobraram no governo Flávio Dino, saindo de R$ 600 mil e chegando 1
bilhão e 200 mil reais no ano de 2018.
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Mas tudo não se resume ao aumento do efetivo. “Ao contrário de outras profissões, em
se tratando de polícia é preciso investir também em capacitação e qualificação do policial
e o Flávio Dino tem a vantagem de ser um governador que ouve os técnicos em cada
área antes de tomar decisões” afirmou.
CRIMINALIDADE MUTANTE
Para o coronel Ismael Fonseca, o desafio de reduzir a criminalidade vem do fato de que
ela é mutante e faz de tudo para burlar o sistema penal e o sistema de segurança,
inclusive através de migrações de um crime para outro. E um primeiro projeto do novo
comandante da PM é informatizar o poder de polícia nos 217 municípios do Estado,
inclusive em povoados distantes dos centros de decisões, de formas a facilitar o combate
ao crime e ao crime organizado.
Ao registrar que faz anos não temos notícias de rebeliões em Pedrinhas, o comandante
Ismael Fonseca lembrou que foi ele o primeiro interventor naquele Complexo
Penitenciário nos anos terríveis de 2013 e 2014, quando o Maranhão assustou o mundo
com a ocorrência de decapitações, esquartejamentos, fugas e rebeliões constantes nas
cadeias públicas do Estado.
Um dos destaques feitos pelo comandante da PMMA foi o exaustivo combate a
assaltantes de bancos e caixas eletrônicos. Segundo ele, 9 quadrilhas tombaram em
confronto com as forças policiais, mais de 300 assaltantes de bancos estão presos e um
enorme montante de dinheiro foi recuperado. “No Maranhão, bandido não faz carreira”,
orgulha-se o comandante.
ARMAS E MUNIÇÕES EM PODER DE CIVIS
Sobre o projeto do Governo Federal que flexibiliza o porte de armas e garante até o uso
de armas de fogo carregadas em via pública a determinadas categorias profissionais, o
coronel Ismael Fonseca disse que a primeira pergunta que se faz é: “Será que essa
sociedade está preparada para isso? E exemplificou que na própria PM o profissional de
polícia não chega pronto, ele vai precisar ser instruído para o uso de armamento e tiro,
o que depende de treinamento, prática constante e muita orientação. “Colocar uma
arma nas mãos de uma pessoa não habilitada, é uma temeridade”, disse mostrando que
para reduzir em 72 % o número de homicídios entre 2014 e 2018, as polícias, bem
orientadas, não precisaram fazer uso exagerado de armamentos no Maranhão.
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Sondado por Josimar de Maranhãozinho, Duarte Jr. mostra força na corrida sucessória
em São Luís

Duarte Jr. teria sido sondado por Josimar de Maranhãozinho para ser o
candidato do PR

Os chefes partidários da aliança liderada pelo governador Flávio Dino já pararam para
avaliar o potencial político e eleitoral de uma possível candidatura do deputado estadual
Duarte Jr. pelo PR à Prefeitura de São Luís tendo o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho, presidente do partido no estado? Tal candidatura é mais que
improvável, mas levando-se em conta as voltas que a política costuma dar e o grau de
imprevisibilidade que os políticos carregam nas suas bagagens, não se pode decretar
como impossível uma aliança entre dois parlamentares de perfis tão distintos. Duarte Jr.
tem dado demonstrações de que deve lealdade pessoal e política ao governador Flávio
Dino (PCdoB), e que dificilmente tomará qualquer decisão de cunho partidário
relacionada com a sucessão na Prefeitura de São Luís sem a sua anuência. Josimar de
Maranhãozinho, por sua vez, transita livremente, sem qualquer controle, e parece
determinado a jogar pesado na corrida pela cadeira hoje ocupada pelo prefeito Edivaldo
Holanda Jr. (PDT).
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Duarte Jr. foi a grande revelação da corrida eleitoral para a Assembleia Legislativa.
Durante os mais de dois anos em que esteve à frente do Procon/Viva, demonstrou
coragem, arrojo e determinação e muita sensibilidade política, dando todas as
demonstrações de que se preparava para entrar na guerra pelo voto. Naquele período,
descobriu e usou com competência indiscutível o filão das redes sociais, atraindo uma
legião de seguidores, que na corrida nas urnas se revelaram eleitores. Candidato a
deputado estadual, saiu das urnas como o terceiro mais votado. Na Assembleia
Legislativa, começou acelerando, comprou brigas, tendo descoberto que no jogo
parlamentar entrar de peito aberto pode custar caro. Mas foi à tribuna reiteradas vezes
afirmar que não abre um milímetro da sua linha de ação. E para decepção dos seus
contendores, alguns levantamentos sobre a corrida para a Prefeitura de São Luís o
apontam como nome viável.
Político controverso, mas audacioso e arrojado, e visto com reservas por muitos, Josimar
de Maranhãozinho vem dando seguidas demonstrações de que está determinado a
ocupar espaço político em São Luís, e não esconde sua disposição de apostar alto nesse
projeto. Sua meta não é concorrer para somente ocupar espaço, mas colocar um aliado
no Palácio de la Ravardière. Tanto que seu primeiro passo foi tentar tirar o deputado
federal Eduardo Braide do PMN e transformá-lo em estrela do PR na Capital. A resposta
negativa de Eduardo Braide não o desanimou e o levou a sondar o deputado Duarte Jr.,
que já foi definido pelo presidente do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry, como um
dos pré-candidatos do partido à sucessão do prefeito Edvaldo Holanda Jr.
Com faro apurado e disposto a jogar alto, Josimar de Maranhãozinho percebeu as fortes
reações contra a pré-candidatura de Duarte Jr. dentro da aliança partidária liderada pelo
governador Flávio Dino, a começar pelo PDT e pelo DEM, que resolveram juntar forças
em torno da pré-candidatura do deputado estadual Neto Evangelista ao Palácio de la
Ravardièrie. Na avaliação de políticos tarimbados, independentemente de qualquer
situação, o jovem deputado do PCdoB é um pré-candidato para ser levado muito a sério,
com poder de fogo para desestabilizar a corrida ou até mesmo chegar lá. E com um
detalhe a mais: poderá crescer muito mais se continuar sendo alvejado por uma
artilharia alinhada.
Salvo por uma estratégia de extrema ousadia, para correr todos os riscos, ou por um aval
do governador Flávio Dino, não há no horizonte do cenário pré-eleitoral de São Luís um
sinal que indique a possibilidade de o deputado Duarte Jr. deixar o PCdoB, onde tem
chance de ser candidato, e ingressar no PR. O governador não parece disposto a abrir
mão de um quadro diferenciado, nascido no seu Governo, leal à sua linha de ação
política. Tudo leva a crer, portanto, que o deputado Josimar de Maranhãozinho vai ter
de procurar outro nome para incluir São Luís no seu ambicioso projeto de disputar o
Governo do Estado em 2022.
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Aliado inconteste de Dino, Duarte Júnior caminha para ser o nome do PCdoB a prefeito

Setores da imprensa ligados ao PDT, enxergam em Duarte Júnior uma ameaça para as eleições de 2020 e criam
intrigas para afastá-lo do governador Flávio Dino.

É absolutamente sem qualquer nexo a hipótese do deputado estadual Duarte Júnior
deixar o partido no qual foi eleito em 2018, o PCdoB.
Na tentativa de afastar o parlamentar do governador Flávio Dino, setores da imprensa,
sobretudo os ligados ao PDT, insistem em uma campanha absurda de criar, quase que
diariamente, mentiras e intrigas envolvendo o nome do deputado.
Desta vez, inventaram a mirabolante especulação que Duarte Júnior irá trocar de
partido. Tudo mentira!
Verdade seja dita, o parlamentar que obteve votação estrondosa em São Luís na eleição
passada é um dos mais árduos defensores do governo Flávio Dino na Assembleia
Legislativa.
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Duarte enxerga 2020 com bom olhos e esse mesmo otimismo já é demonstrado na
opinião popular. O advogado que também é professor universitário é o segundo
colocado em recente pesquisa para prefeitura de São Luís, num levantamento
encomendada por um partido político de grande expressão na Ilha.
É exatamente o brilhantismo de Duarte Júnior e a liderança política conquistada nas
urnas da capital que causa tanto descontentamento em alguns ‘intrigueiros’, sobretudo,
os do PDT.
Ah, a propósito, sobre a eleição de 2022, que está muito, mas muito longe mesmo,
Duarte já avisou que seguirá no mesmo caminho do governador Flávio Dino…
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