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Othelino Neto conduz os trabalhos do IV ParlaNordeste 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
conduziu os trabalhos do 4º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste (ParlaNordeste), que aconteceu nesta sexta-feira (7), no Plenário Orlando 
Spínola, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), e culminou na elaboração da “Carta 
de Salvador”, documento que será encaminhado aos presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), à bancada de deputados federais 
nordestinos e a órgãos da administração pública. A próxima reunião do colegiado do 
ParlaNordeste está marcada para o dia 2 de agosto, em Aracaju (SE). 
 
O evento contou com a presença dos presidentes dos Legislativos da Bahia (deputado 
Nelson Leal), Piauí (deputado Themístocles Filho), Ceará (deputado Dr. Sarto), Sergipe 
(deputado Luciano Bispo), Paraíba (deputado Adriano Galdino) e Alagoas (deputado 
Marcelo Victor). Os deputados estaduais maranhenses Rafael Leitoa (PDT), Adelmo 
Soares (PCdoB) e Ricardo Rios (PDT) também participaram da reunião. 
 
Na pauta, temas centrais da discussão política nacional como a reforma da Previdência, 
que tramita no Congresso Nacional, um novo pacto federativo, os preços abusivos das 
passagens aéreas e as TVs e rádios legislativas. 
 



 

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 nosso objetivo é estabelecer políticas conjuntas das Assembleias Legislativas do 
Nordeste com relação a temas importantes para a região. O ParlaNordeste não tem um 
fim, pois cada reunião tem suas pautas específicas, nós nos posicionamos e 
encaminhamos a quem é de direito, assim como fizemos com relação à reforma da 
Previdência, à tentativa de desarticulação do Banco do Nordeste do Brasil. Enfim, as 
nossas posições têm sempre desdobramentos concretos para que possamos proteger a 
região Nordeste”, destacou Othelino Neto, que é, também, presidente do colegiado do 
ParlaNordeste. 
 
Othelino pontuou, ainda, que espaços de discussões sobre as demandas da região são 
fundamentais para o desenvolvimento do Nordeste, que tem as suas particularidades, 
além de injustiças históricas com relação à repartição dos recursos públicos do Brasil, 
que precisam ser corrigidas. “É preciso que se reconheça a importância e as necessidades 
do Nordeste e, principalmente, é preciso que o Brasil possa saldar uma dívida que tem 
com o Nordeste. Nós somos uma região que contribui muito para o Brasil, mas que tem 
sido historicamente injustiçada quando do recebimento de políticas públicas”, 
completou. 
 
Anfitrião do encontro, o presidente do Legislativo baiano, deputado Nelson Leal (PP), 
enalteceu a união dos parlamentos nordestinos e afirmou que a unidade fortalece a 
apresentação de demandas no Congresso Nacional. Ele também destacou que, dentre 
as pautas que estiveram em discussão, o intercâmbio de tecnologias entre as TVs e rádios 
Legislativas é uma das prioridades. 
 
Durante a reunião de trabalho, o deputado Rafael Leitoa (PDT) criticou a Medida 
Provisória (MP) 868/18, que perdeu a validade esta semana. O texto da MP, que foi 
transformado em projeto de lei pelo relator, senador Tasso Jereissati, vai propiciar, 
segundo ele, a privatização do serviço de água e esgoto ao alterar o marco legal do setor. 
Para o parlamentar, a medida vai promover resultados contrários aos descritos pelo 
Governo Federal, reduzindo, ao invés de aumentar, a qualidade dos serviços, sobretudo 
em bairros mais populares. 
 
Já os deputados Adelmo Soares e Ricardo Rios frisaram a importância do encontro e do 
debate de ideias para o desenvolvimento da região. “É importante estarmos hoje, aqui, 
acompanhando o nosso presidente Othelino para ouvir, debater, trazer experiências e, 
também, levar experiências exitosas que acontecem nos outros estados, para que a 
gente possa ajudar todos os estados do Nordeste. Estamos juntos na transformação da 
região e, também, do estado do Maranhão”, afirmou Adelmo Soares. 
 
“O deputado Othelino, como presidente do ParlaNordeste, tem desempenhado um 
grande papel entre os estados e as Assembleias, e nós, deputados, neste espaço, 
podemos reivindicar e lutar pelos problemas do nosso estado e região”, completou o 
deputado Ricardo Rios. 
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Othelino Neto conduz os trabalhos do IV ParlaNordeste 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
conduziu os trabalhos do 4º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste (ParlaNordeste), que aconteceu nesta sexta-feira (7), no Plenário Orlando 
Spínola, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), e culminou na elaboração da “Carta 
de Salvador”, documento que será encaminhado aos presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), à bancada de deputados federais 
nordestinos e a órgãos da administração pública. A próxima reunião do colegiado do 
ParlaNordeste está marcada para o dia 2 de agosto, em Aracaju (SE). 
 
O evento contou com a presença dos presidentes dos Legislativos da Bahia (deputado 
Nelson Leal), Piauí (deputado Themístocles Filho), Ceará (deputado Dr. Sarto), Sergipe 
(deputado Luciano Bispo), Paraíba (deputado Adriano Galdino) e Alagoas (deputado 
Marcelo Victor). Os deputados estaduais maranhenses Rafael Leitoa (PDT), Adelmo 
Soares (PCdoB) e Ricardo Rios (PDT) também participaram da reunião. 
 
Na pauta, temas centrais da discussão política nacional como a reforma da Previdência, 
que tramita no Congresso Nacional, um novo pacto federativo, os preços abusivos das 
passagens aéreas e as TVs e rádios legislativas. 
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“O nosso objetivo é estabelecer políticas conjuntas das Assembleias Legislativas do 
Nordeste com relação a temas importantes para a região. O ParlaNordeste não tem um 
fim, pois cada reunião tem suas pautas específicas, nós nos posicionamos e 
encaminhamos a quem é de direito, assim como fizemos com relação à reforma da 
Previdência, à tentativa de desarticulação do Banco do Nordeste do Brasil. Enfim, as 
nossas posições têm sempre desdobramentos concretos para que possamos proteger a 
região Nordeste”, destacou Othelino Neto, que é, também, presidente do colegiado do 
ParlaNordeste. 
 
Othelino pontuou, ainda, que espaços de discussões sobre as demandas da região são 
fundamentais para o desenvolvimento do Nordeste, que tem as suas particularidades, 
além de injustiças históricas com relação à repartição dos recursos públicos do Brasil, 
que precisam ser corrigidas. “É preciso que se reconheça a importância e as necessidades 
do Nordeste e, principalmente, é preciso que o Brasil possa saldar uma dívida que tem 
com o Nordeste. Nós somos uma região que contribui muito para o Brasil, mas que tem 
sido historicamente injustiçada quando do recebimento de políticas públicas”, 
completou. 
 
Anfitrião do encontro, o presidente do Legislativo baiano, deputado Nelson Leal (PP), 
enalteceu a união dos parlamentos nordestinos e afirmou que a unidade fortalece a 
apresentação de demandas no Congresso Nacional. Ele também destacou que, dentre 
as pautas que estiveram em discussão, o intercâmbio de tecnologias entre as TVs e rádios 
Legislativas é uma das prioridades. 
 
Durante a reunião de trabalho, o deputado Rafael Leitoa (PDT) criticou a Medida 
Provisória (MP) 868/18, que perdeu a validade esta semana. O texto da MP, que foi 
transformado em projeto de lei pelo relator, senador Tasso Jereissati, vai propiciar, 
segundo ele, a privatização do serviço de água e esgoto ao alterar o marco legal do setor. 
Para o parlamentar, a medida vai promover resultados contrários aos descritos pelo 
Governo Federal, reduzindo, ao invés de aumentar, a qualidade dos serviços, sobretudo 
em bairros mais populares. 
 
Já os deputados Adelmo Soares e Ricardo Rios frisaram a importância do encontro e do 
debate de ideias para o desenvolvimento da região. “É importante estarmos hoje, aqui, 
acompanhando o nosso presidente Othelino para ouvir, debater, trazer experiências e, 
também, levar experiências exitosas que acontecem nos outros estados, para que a 
gente possa ajudar todos os estados do Nordeste. Estamos juntos na transformação da 
região e, também, do estado do Maranhão”, afirmou Adelmo Soares. 
 
“O deputado Othelino, como presidente do ParlaNordeste, tem desempenhado um 
grande papel entre os estados e as Assembleias, e nós, deputados, neste espaço, 
podemos reivindicar e lutar pelos problemas do nosso estado e região”, completou o 
deputado Ricardo Rios. 
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Audiência pública proposta por Othelino Neto, Bira do Pindaré e Juscelino Filho para 
debater a Reforma da Previdência será realizada nesta segunda 

 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (10), no 
auditório Fernando Falcão, audiência pública que debaterá a Reforma da Previdência, 
evento proposto pelo presidente Othelino Neto (PC do B) e pelos deputados federais 
Bira do Pindaré (PSB/MA) e Juscelino Filho (DEM/MA), este último, presidente da 
Subcomissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados. 
 
A audiência pública contará com a presença do presidente da Comissão Especial que 
analisa a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos 
(PR-AM), além de deputados federais e estaduais, membros do Poder Judiciário, do 
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Ministério Público, advogados, defensores públicos, autoridades e representantes de 
entidades civis de classe. 
 
Durante a audiência, serão debatidos os pontos mais polêmicos da Proposta de Emenda 
à Constituição 6/19, que pretende alterar o sistema de Previdência Social para os 
trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos de todos os Poderes e de 
todos os entes federados (União, estados e municípios). 
 
Caso a PEC seja aprovada, a idade mínima para a aposentaria será de 65 anos para os 
homens e 62 para as mulheres. Há regras de transição para os atuais contribuintes. 
 
Atualmente, a proposta encontra-se na fase de análise das emendas apresentadas. Ao 
todo, o relator deverá analisar 277 sugestões, com expectativa de conclusão do parecer 
sobre o mérito da proposta até o dia 15 de junho. 
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Duarte Jr realiza ação de limpeza na Praia da Guia, em São Luís 

 
 
A partir da mobilização da digital influencer Laryssa Mourão, de apenas 12 anos, que tem 
um perfil no Instagram com mais de 21 mil seguidores, o @coisas_de_laryssa, em 
parceria com o deputado estadual Duarte Jr, um mutirão de limpeza foi realizado na 
Praia da Guia, neste sábado (08), em São Luís. A ação teve apoio da iniciativa privada, 
por meio da Maxtec. 
 
Foi recolhido aproximadamente uma tonelada de resíduos sólidos, dentre eles: isopor 
industrial, frascos de vidro, embalagens plásticas (inclusive de óleo automotor), garrafas 
e cacos de vidro, preservativos, garrafas pet, calçados e outros. Todos os resíduos serão 
encaminhados para o aterro sanitário do município de Rosário. 
 
A mãe da Laryssa, Jully Mourão, após muitas marcações do perfil do deputado no vídeo 
que a menina publicou em sua conta no Instagram mostrando o caso, encontrou com o 
parlamentar, que é presidente da Frente Parlamentar Lixo Zero, em um evento e 
apresentou o projeto, conseguindo apoio de imediato. “A Laryssa fez essa grande 
mobilização preocupada com a situação de tanto lixo na praia e eu fico muito feliz de ver 
que ela cresce bem direcionada e querendo fazer a diferença. Como vi que ela estava 
decidida, conversei com muitas pessoas, inclusive com o Duarte, que abraçou a causa”, 
destacou. 
 
O parlamentar, em diálogo com a empresa Maxtec, que faz tratamento de resíduos 
sólidos, solicitou os equipamentos necessários e foi atendido com a disponibilização de 
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um caminhão compactador de lixo, 50 pares de luvas e 200 sacos. O deputado também 
levou gadanhos, frutas e água para os participantes da ação. 
 

 
 
A iniciativa também contou com o apoio da Associação Comunitária Itaqui Bacanga 
(ACIB), Greenpeace, curso de Administração da UFMA, voluntários e do Movimento Vida 
na Praia, num total de 50 pessoas envolvidas. 
 
Laryssa Mourão explicou que a ideia surgiu a partir de uma visita ao local para uma 
gravação que seria publicada em seu instagram e que, quando viu mais de 2 km de lixo 
em uma praia que é ponto turístico, quis imediatamente fazer algo para mudar essa 
realidade. “Eu fiquei bem preocupada com a situação da praia e quis ajudar de alguma 
forma. Não pode um lugar tão lindo ficar desse jeito. As pessoas não podem sujar dessa 
forma, pois temos que nos preocupar com os animais marinhos e com o meio ambiente. 
E eu tô muito feliz com a ajuda que tive, do tio Duarte Jr, da Maxtec e todos que 
ajudaram”, comemorou. 
 
De acordo com o deputado, essa ação é mais que um trabalho de limpeza, é uma ação 
de cidadania. “Mesmo sendo uma praia de difícil acesso, acumula uma grande 
quantidade de lixo. Algo preocupante, pois todos esses resíduos chegam com a maré. 
Parabenizo a Laryssa pela excelente iniciativa. Vale lembrar que a melhor forma de 
limpar é não sujando. Assim, com união e pequenos gestos, aos poucos vamos 
resgatando o amor pela nossa Ilha”, ressaltou Duarte. 
 
Nayara Ferreira, engenheira ambiental da Maxtec, disse que a empresa já tem esse 
compromisso com a sustentabilidade do gerenciamento de resíduos e é sempre um 
prazer poder participar desse tipo de ação. “Atendemos ao chamado do deputado 
Duarte Jr e da Laryssa porque é dessa forma que vamos conscientizando que todos 
devemos ter compromisso com o meio ambiente e com a vida marinha”, afirmou. 
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Em artigo, deputado Adriano faz importante autocrítica 

 
 
Por Adriano Sarney 
 
Políticos não fazem autocrítica pois pensam dar munição aos adversários. No entanto, 
como presidente estadual do PV, partido que obteve, entre os candidatos a senadores, 
deputados federais e estaduais, mais de 1 milhão de votos no Maranhão nas eleições de 
2018, vejo na autocrítica uma reflexão racional para prestar contas com nossos 
partidários, eleitores e a população em geral. Mais do que isso, também é um 
diagnóstico, um chamado à luta e uma forma de propor avanços. 
 
Deveríamos ter trabalhado melhor as mídias sociais para divulgar nossas ações e nos 
defender. A internet potencializa as ações políticas e, principalmente, as críticas aos 
adversários. Ela constrói e também destrói. As mídias sociais democratizaram o alcance 
do agente político, mas nem tudo são flores, sua linguagem exige um aprendizado 
complexo e investimento financeiro. Os comunistas começaram cedo e investiram 
dinheiro e tempo nessa ferramenta. Apanhamos muito nas redes, mas estamos 
aprendendo, crescendo e nos tornando cada dia mais fortes devido ao desgaste do 
governo e a nossa experiência adquirida. 
 
Nos acanhamos nas disputas dos sindicatos, associações e entidades estudantis. Por 
cautela ou inexperiência nunca participamos ativamente da luta dessas entidades. A 
participação era muito tímida. É obvio que existia uma resistência desses grupos em 
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relação ao grupo político, uma rejeição da grande maioria deles. Porém, com a 
insatisfação de muitos servidores, lideranças e estudantes com o atual governo e 
prefeitura, vemos uma aproximação importante desses grupos. 
 
Pecamos na defesa do legado de José Sarney. Apesar de muitos defenderem com todas 
as forças a biografia do meu avô, nossos adversários potencializaram a campanha de 
desconstrução de sua imagem que já vinha sido investida desde o governo José Reinaldo. 
Não fomos hábeis em deter a enxurrada difamatória. A cada dia que passa a população 
consegue enxergar que o maior bem de nossa sociedade é a democracia e que foi José 
Sarney, com toda a sua calma e sabedoria, que nos ajudou a atingir. 
 
Faltou consenso na oposição. Em uma oposição formada por vários grupos distintos, 
deveríamos dialogar e nos proteger em conjunto das perseguições do governo, que são 
muitas. Já venho articulando com alguns grupos de oposição ao governo e prefeitura 
para nos fortalecermos no sentido de fazer a população ouvir a outra versão, a dos 50% 
dos maranhenses que hoje estão insatisfeitos com o governo Dino e dos 65% que estão 
insatisfeitos com a prefeitura da capital. A fiscalização por parte da oposição é o que faz 
a democracia viva e o que força aqueles que estão no poder a se empenhar mais. 
 
Escrevendo essas quatro autocríticas percebo que errar é também acertar. Nunca 
corrigiríamos o curso se não fosse pelos erros. O importante é que continuamos 
trabalhando e mostrando cada vez mais atuação para a sociedade. Eu estou animado 
com os desafios futuros, são muitos. Afinal, a política e os acontecimentos na sociedade 
são como o nosso planeta, um dia chove com trovoadas noutro faz sol. 
 
Adriano Sarney 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris 
 
(Sorbonne, França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
 
Twitter: @AdrianoSarney 
 
Facebook: @adriano.sarney 
 
Instagram: @adrianosarney 
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Vereadores mobilizam Defensoria Pública para evitar fim dos cobradores em ônibus 

Na manhã da última sexta-feira (07), os vereadores Marcial Lima (PRTB), César Bombeiro 
(PSD) e Ricardo Diniz (PRTB) estiveram na Defensoria Pública do Estado participando de 
uma reunião com o objetivo de articular a melhor solução em defesa dos cobradores de 
ônibus da capital maranhense. 
 

 
 
O encontro, que contou com o deputado Wellington do Curso (PSDB), ocorreu após 
manifestação de um movimento independente dos cobradores, que também ocorreu na 
mesma data, na Rua das Cajazeiras, no Centro. 
 
Na ocasião, os parlamentares encaminharam representação fazendo referência aos 
direitos tanto dos cobradores quanto dos passageiros do sistema de transporte, 
objetivando o ajuizamento de ação civil pública. 
 
O QUE DIZ A LEI? 
 
O serviço público de transporte coletivo urbano municipal em São Luís é disciplinado 
pela Lei nº 3430, de 31 de janeiro de 1996. Pelo menos três artigos desse dispositivo 
tornam irregular a manobra de empresários e sindicalistas, sem que haja uma alteração 
da legislação – o que, nesse caso, seria possível apenas após votação na Câmara 
Municipal. 
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O artigo 61 diz que, “para efeitos desta lei, é considerado pessoal de motorista, cobrador, 
despachante a fiscal”. Neste caso, para se extinguir a função de cobrador, antes, esse 
termo deveria ser retirado da lei. 
 
Já o artigo 65 tem natureza técnica. Detalha quais são os “requisitos para o exercício da 
função de motorista no serviço público de transporte coletivo rbano na cidade de São 
Luís”. 
 
São quatro tópicos, e nenhum deles trata da necessidade de esses profissionais 
receberem dinheiro e passarem troco. Seria uma segunda alteração necessária mesmo 
para a demissão de um percentual de cobradores. 
 
Já o artigo 66 especifica as atividades dos cobradores. Se pretendem extinguir a função, 
donos de empresas e representantes sindicais também devem trabalhar pela exclusão 
desse artigo no legislativo municipal. 
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Dr. Yglésio vê “coelhos e tartaguras” em busca de holofotes em São Luís… 

Opção do PDT para a Prefeitura de São Luís, deputado estadual usa a polêmica da 
extinção dos cobradores de ônibus para criticar adversários que tentam se utilizar do 
debate e fala sobre o fim de várias profissões diante do avanço tecnológicos. 
 

 
YGLÉSIO UTILIZOU DEBATE DO TRANSPORTE COMO PANO DE FUNDO PARA CRITICAR seus possíveis  
adversários numa eventual disputa pela Prefeitura de São Luís 

 
Em artigo publicado neste domingo, 9, no jornal O Imparcial, o médico e deputado 
estadual dr. Yglésio Moises aproveitou-se do debate sobre a extinção de postos de 
cobradores de ônibus no transporte público para criticar potenciais adversários na 
eleição municipal de 2020. 
 
Opção do PDT para a sucessão do prefeito Edivaldo Júnior, Yglésio analisou a situação à 
luz do avanço tecnológico, que deverá extinguir não apenas profissões como a de 
cobrador de ônibus, mas diversas outras, incluindo aquelas com formação específica e 
de ponta – como arquitetos, advogados e até médicos. 
 
– É inegável que o avanço tecnológico chegou com força nos últimos anos e que a 
tendência de algumas profissões é o desaparecimento. Cobradores de ônibus, frentistas, 
arquitetos, advogados e até mesmo algumas especialidades médicas – destaca Yglésio. 
 
Sua postura realista é diferente da de outros dois deputados estaduais – ambos também 
pré-candidatos a prefeito: Duarte Júnior (PCdoB) e Wellington do Curso (PSDB), que se 
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utilizaram do assunto para ganhar espaço nas redes sociais, chegando até a viajar em 
ônibus de São Luís. 
 
É neste aspecto que o artigo de Yglésio mira os dois, mesmo sem citar nomes. 
 
– Toda vez que temos um assunto que realmente merece uma atenção maior, por tratar 
de problemas estruturantes, existe também na política uma proliferação cada vez maior 
de coelhos e tartarugas; os coelhos da modernidade política (cada vez mais líquida) hoje 
alimentam-se de holofotes – ironizou o médico, para asseverar: 
 
– Como surge uma pauta como a dos cobradores, muito mai do que jogar para a plateia, 
o fundamental é buscar entender os problemas de fato, conversar com todos os 
envolvidos, dimensionar os argumentos e recolocá-los como propostas de soluções. 
 
No artigo de O Imparcial, o deputado pedetista mostra-se resignado em relação à 
situação do transporte público, por entender ser fruto natural do avanço da tecnologia. 
 
E provoca, com uma pergunta dura e direta: “se a retirada de 500 profissionais da função 
de cobradores é ruim, a quem interessa a falência das empresas de ônibus, que jogaria 
não 500, mas 7,5 mil profissionais nas trincheiras do desemprego?”. 
 
Ao final Yglésio faz outro comentário, que o blog Marco Aurélio D’Eça entendeu como 
um recado direto ao prefeito Edivaldo Júnior (PDT), referindo-se ao termo tartaruga, 
usada no título do artigo: 
 
– Se os coelhos não cabem neste momento em que a lucidez é fundamental, também 
não no servem as tartarugas, pois em tempos de difíceis, as atitudes firmes e ágeis se 
fazem cada vez mais necessárias. 
 
Leia abaixo o artigo do Dr. Yglésio: 
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Neto Evangelista destaca importância das creches para São Luís… 

Ao visitar instituição de acolhida na Camboa, deputado ressalta que, além de garantir 
educação em tempo integral, estes estabelecimentos promovem a integração entre 
família e escola refletindo na aprendizagem das crianças. 
 

 
 
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) fez uma importante avaliação do sistema 
de creches, ao visitar a instituição Creche Municipal Maria de Jesus Carvalho, no bairro 
Camboa, em São Luís. 
 
– Além de ser uma instituição de ensino em tempo integral, pude constatar que a relação 
entre a escola e a família realmente acontece e reflete grandes avanços na aprendizagem 
e convivência das crianças – avaliou Evangelista. 
 
A Creche Maria de Jesus Carvalho atende a 423 alunos, crianças de 2 a 6 anos, sendo 23 
especiais e 16 da Casa da Criança, que abriga menores em poder da Justiça. Além disso, 
a escola oferece aulas de balé para crianças e adolescentes da localidade. 
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– Posso deixar meus filhos e sair para trabalhar, tranquilamente. O diretor, Aquiles 
Berredo, e todos os seus colaboradores são muito dedicados e cuidam muito bem dos 
alunos – disse a mãe Lurdemeire, que tem três filhos que estudam na creche: Emanuel 
e Manuel, gêmeos de 3 anos, e Louziran, de 5. Ela disse que a escola é excelente. 
 
– É sempre uma satisfação estar com as crianças. A alegria é verdadeira. Elas merecem 
todo o nosso cuidado e apoio, pois um dia serão o futuro da nossa cidade – concluiu 
Evangelista. 

 

  



 

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

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

ASSUNTO: 
Deputado Wellington se reúne com defensores públicos 

e cobradores de ônibus a fim de evitar demissões 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 10/06/2019 

Deputado Wellington se reúne com defensores públicos e cobradores de ônibus a fim de 
evitar demissões 

 
Deputado Wellington dialogou com defensores e cobradores em busca de uma solução para o impasse 

 
O deputado estadual Wellington do Curso se reuniu, na manhã da última sexta-feira (7), 
na Defensoria Pública do Estado, com defensores, para articular a melhor solução em 
defesa dos cobradores de ônibus. A reunião ocorreu após manifestação dos cobradores, 
que ocorreu no mesmo dia, na Rua das Cajazeiras. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington encaminhou representação em que fez referência 
aos direitos tanto dos cobradores quanto também dos passageiros de ônibus, 
objetivando o ajuizamento de ação civil pública. 
 
“Fizemos questão de reunir a fundamentação jurídica necessária para manter os 
cobradores nos ônibus de São Luís e, consequentemente, impedir que os motoristas 
fiquem sobrecarregados. Citamos a legislação municipal em que se torna obrigatória a 
presença do cobrador de ônibus e, também, os precedentes de outros estados. Assim, 
busca-se garantir um transporte público de qualidade e, ainda, a permanência dos 
cobradores. Acreditamos que será possível sim garantir que os direitos sejam 
efetivados”, disse Wellington. 
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Autocrítica 

 
Para Adriano, insatisfação de muitos servidores, lideranças  
e estudantes com o atual governo e prefeitura tem levado  
à aproximação importante de sindicatos com  
o seu grupo político 

 
Coluna do Adriano 
 
Políticos não fazem autocrítica pois pensam dar munição aos adversários. No entanto, 
como presidente estadual do PV, partido que obteve, entre os candidatos a senadores, 
deputados federais e estaduais, mais de 1 milhão de votos no Maranhão nas eleições de 
2018, vejo na autocrítica uma reflexão racional para prestar contas com nossos 
partidários, eleitores e a população em geral. Mais do que isso, também é um 
diagnóstico, um chamado à luta e uma forma de propor avanços. 
 
Deveríamos ter trabalhado melhor as mídias sociais para divulgar nossas ações e nos 
defender. A internet potencializa as ações políticas e, principalmente, as críticas aos 
adversários. Ela constrói e também destrói. As mídias sociais democratizaram o alcance 
do agente político, mas nem tudo são flores, sua linguagem exige um aprendizado 
complexo e investimento financeiro. Os comunistas começaram cedo e investiram 
dinheiro e tempo nessa ferramenta. Apanhamos muito nas redes, mas estamos 
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aprendendo, crescendo e nos tornando cada dia mais fortes devido ao desgaste do 
governo e a nossa experiência adquirida. 
 
Nos acanhamos nas disputas dos sindicatos, associações e entidades estudantis. Por 
cautela ou inexperiência, nunca participamos ativamente da luta dessas entidades. A 
participação era muito tímida. É obvio que existia uma resistência desses grupos em 
relação ao grupo político, uma rejeição da grande maioria deles. Porém, com a 
insatisfação de muitos servidores, lideranças e estudantes com o atual governo e 
prefeitura, vemos uma aproximação importante desses grupos. 
 
Pecamos na defesa do legado de José Sarney. Apesar de muitos defenderem com todas 
as forças a biografia do meu avô, nossos adversários potencializaram a campanha de 
desconstrução de sua imagem que já vinha sido investida desde o governo José Reinaldo. 
Não fomos hábeis em deter a enxurrada difamatória. A cada dia que passa a população 
consegue enxergar que o maior bem de nossa sociedade é a democracia e que foi José 
Sarney, com toda a sua calma e sabedoria, que nos ajudou a atingir. 
 
Faltou consenso na oposição. Em uma oposição formada por vários grupos distintos, 
deveríamos dialogar e nos proteger em conjunto das perseguições do governo, que são 
muitas. Já venho articulando com alguns grupos de oposição ao governo e prefeitura 
para nos fortalecermos no sentido de fazer a população ouvir a outra versão, a dos 50% 
dos maranhenses que hoje estão insatisfeitos com o governo Dino e dos 65% que estão 
insatisfeitos com a prefeitura da capital. A fiscalização por parte da oposição é o que faz 
a democracia viva e o que força aqueles que estão no poder a se empenhar mais. 
 
Escrevendo essas quatro autocríticas percebo que errar é também acertar. Nunca 
corrigiríamos o curso se não fosse pelos erros. O importante é que continuamos 
trabalhando e mostrando cada vez mais atuação para a sociedade. Eu estou animado 
com os desafios futuros, são muitos. Afinal, a política e os acontecimentos na sociedade 
são como o nosso planeta, um dia chove com trovoadas noutro faz sol. 
 
Adriano Sarney 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris 
(Sorbonne, França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Audiência Pública proposta por Othelino, Bira e Juscelino para debater a Reforma da 
Previdência será realizada segunda-feira (10) 

 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (10), no 
auditório Fernando Falcão, audiência pública que debaterá a Reforma da Previdência, 
evento proposto pelo presidente Othelino Neto (PC do B) e pelos deputados federais 
Bira do Pindaré (PSB/MA) e Juscelino Filho (DEM/MA), este último, presidente da 
Subcomissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados. 
 
A audiência pública contará com a presença do presidente da Comissão Especial que 
analisa a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos 
(PR-AM), além de deputados federais e estaduais, membros do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, advogados, defensores públicos, autoridades e representantes de 
entidades civis de classe. 
 
Durante a audiência, serão debatidos os pontos mais polêmicos da Proposta de Emenda 
à Constituição 6/19, que pretende alterar o sistema de Previdência Social para os 
trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos de todos os Poderes e de 
todos os entes federados (União, estados e municípios). 
 
Caso a PEC seja aprovada, a idade mínima para a aposentaria será de 65 anos para os 
homens e 62 para as mulheres. Há regras de transição para os atuais contribuintes. 
 
Atualmente, a proposta encontra-se na fase de análise das emendas apresentadas. Ao 
todo, o relator deverá analisar 277 sugestões, com expectativa de conclusão do parecer 
sobre o mérito da proposta até o dia 15 de junho. 
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Othelino lidera os trabalhos da IV ParlaNordeste em Salvador 

 
Na pauta, temas centrais da discussão política nacional como a reforma da Previdência, que tramita no Congresso 
Nacional, um novo pacto federativo, os preços abusivos das passagens aéreas e as TVs e rádios legislativas 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
conduziu os trabalhos do 4º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste (ParlaNordeste), que aconteceu durante o dia de sexta-feira (7), no Plenário 
Orlando Spínola, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), e culminou na elaboração 
da “Carta de Salvador”, documento que será encaminhado aos presidentes do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), à bancada de deputados 
federais nordestinos e a órgãos da administração pública. A próxima reunião do 
colegiado do ParlaNordeste está marcada para o dia 2 de agosto, em Aracaju (SE). 
 
O evento contou com a presença dos presidentes dos Legislativos da Bahia (deputado 
Nelson Leal), Piauí (deputado Themístocles Filho), Ceará (deputado Dr. Sarto), Sergipe 
(deputado Luciano Bispo), Paraíba (deputado Adriano Galdino) e Alagoas (deputado 
Marcelo Victor). Os deputados estaduais maranhenses Rafael Leitoa (PDT), Adelmo 
Soares (PCdoB) e Ricardo Rios (PDT) também participaram da reunião. 
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“O nosso objetivo é estabelecer políticas conjuntas das Assembleias Legislativas do 
Nordeste com relação a temas importantes para a região. O ParlaNordeste não tem um 
fim, pois cada reunião tem suas pautas específicas, nós nos posicionamos e 
encaminhamos a quem é de direito, assim como fizemos com relação à reforma da 
Previdência, à tentativa de desarticulação do Banco do Nordeste do Brasil. Enfim, as 
nossas posições têm sempre desdobramentos concretos para que possamos proteger a 
região Nordeste”, destacou Othelino Neto, que é, também, presidente do colegiado do 
ParlaNordeste. 
 
Othelino pontuou, ainda, que espaços de discussões sobre as demandas da região são 
fundamentais para o desenvolvimento do Nordeste, que tem as suas particularidades, 
além de injustiças históricas com relação à repartição dos recursos públicos do Brasil, 
que precisam ser corrigidas. “É preciso que se reconheça a importância e as necessidades 
do Nordeste e, principalmente, é preciso que o Brasil possa saldar uma dívida que tem 
com o Nordeste. Nós somos uma região que contribui muito para o Brasil, mas que tem 
sido historicamente injustiçada quando do recebimento de políticas públicas”, 
completou. 
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Autocrítica 

 
 
Por Adriano Sarney 
 
Políticos não fazem autocrítica pois pensam dar munição aos adversários. No entanto, 
como presidente estadual do PV, partido que obteve, entre os candidatos a senadores, 
deputados federais e estaduais, mais de 1 milhão de votos no Maranhão nas eleições de 
2018, vejo na autocrítica uma reflexão racional para prestar contas com nossos 
partidários, eleitores e a população em geral. Mais do que isso, também é um 
diagnóstico, um chamado à luta e uma forma de propor avanços. 
 
Deveríamos ter trabalhado melhor as mídias sociais para divulgar nossas ações e nos 
defender. A internet potencializa as ações políticas e, principalmente, as críticas aos 
adversários. Ela constrói e também destrói. As mídias sociais democratizaram o alcance 
do agente político, mas nem tudo são flores, sua linguagem exige um aprendizado 
complexo e investimento financeiro. Os comunistas começaram cedo e investiram 
dinheiro e tempo nessa ferramenta. Apanhamos muito nas redes, mas estamos 
aprendendo, crescendo e nos tornando cada dia mais fortes devido ao desgaste do 
governo e a nossa experiência adquirida. 
 



 

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 

Nos acanhamos nas disputas dos sindicatos, associações e entidades estudantis. Por 
cautela ou inexperiência nunca participamos ativamente da luta dessas entidades. A 
participação era muito tímida. É obvio que existia uma resistência desses grupos em 
relação ao grupo político, uma rejeição da grande maioria deles. Porém, com a 
insatisfação de muitos servidores, lideranças e estudantes com o atual governo e 
prefeitura, vemos uma aproximação importante desses grupos. 
 
Pecamos na defesa do legado de José Sarney. Apesar de muitos defenderem com todas 
as forças a biografia do meu avô, nossos adversários potencializaram a campanha de 
desconstrução de sua imagem que já vinha sido investida desde o governo José Reinaldo. 
Não fomos hábeis em deter a enxurrada difamatória. 
 
A cada dia que passa a população consegue enxergar que o maior bem de nossa 
sociedade é a democracia e que foi José Sarney, com toda a sua calma e sabedoria, que 
nos ajudou a atingir. 
 
Faltou consenso na oposição. Em uma oposição formada por vários grupos distintos, 
deveríamos dialogar e nos proteger em conjunto das perseguições do governo, que são 
muitas. Já venho articulando com alguns grupos de oposição ao governo e prefeitura 
para nos fortalecermos no sentido de fazer a população ouvir a outra versão, a dos 50% 
dos maranhenses que hoje estão insatisfeitos com o governo Dino e dos 65% que estão 
insatisfeitos com a prefeitura da capital. A fiscalização por parte da oposição é o que faz 
a democracia viva e o que força aqueles que estão no poder a se empenhar mais. 
 
Escrevendo essas quatro autocríticas percebo que errar é também acertar. Nunca 
corrigiríamos o curso se não fosse pelos erros. O importante é que continuamos 
trabalhando e mostrando cada vez mais atuação para a sociedade. Eu estou animado 
com os desafios futuros, são muitos. Afinal, a política e os acontecimentos na sociedade 
são como o nosso planeta, um dia chove com trovoadas noutro faz sol. 
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Othelino Neto em destaque no IV ParlaNordeste 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
conduziu os trabalhos do 4º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste (ParlaNordeste), que aconteceu nesta sexta-feira (7), no Plenário Orlando 
Spínola, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). 
 
O Encontro culminou na elaboração da “Carta de Salvador”, documento que será 
encaminhado aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM), à bancada de deputados federais nordestinos e a órgãos da administração 
pública. 
 
Durante o evento, estiveram em pauta temas centrais da discussão política nacional 
como a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional, um novo pacto 
federativo, os preços abusivos das passagens aéreas e as TVs e rádios legislativas. 
 
A próxima reunião do colegiado do ParlaNordeste está marcada para o dia 2 de agosto, 
em Aracaju (SE). 
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Comissão da Reforma da Previdência promove seminário no Maranhão 

 
 
A comissão especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição da Reforma da 
Previdência Social (PEC 6/19) realiza, nesta segunda-feira (10), às 9h no plenário, 
seminário na Assembleia Legislativa do Maranhão. O encontro foi pedido pelo deputado 
Bira do Pindaré (PSB-MA). 
 
Participam do seminário, além do próprio Bira do Pindaré, o presidente da comissão 
especial, deputado Marcelo Ramos (PL-AM); o presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, deputado estadual Othelino Neto; a delegada sindical do Maranhão do 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT), e mestre em Políticas 
Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, Mônica Damous Dualibe; e o 
representante do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos, Guilherme 
Zagallo. 
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Audiência pública proposta por Othelino, Bira e Juscelino para debater a Reforma da 
Previdência será realizada nesta segunda (10) 

 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realiza, nesta segunda-feira (10), no 
auditório Fernando Falcão, audiência pública que debaterá a Reforma da Previdência, 
evento proposto pelo presidente Othelino Neto (PC do B) e pelos deputados federais 
Bira do Pindaré (PSB/MA) e Juscelino Filho (DEM/MA), este último, presidente da 
Subcomissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados. 
 
A audiência pública contará com a presença do presidente da Comissão Especial que 
analisa a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos 
(PR-AM), além de deputados federais e estaduais, membros do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, advogados, defensores públicos, autoridades e representantes de 
entidades civis de classe. 
 
Durante a audiência, serão debatidos os pontos mais polêmicos da Proposta de Emenda 
à Constituição 6/19, que pretende alterar o sistema de Previdência Social para os 
trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos de todos os Poderes e de 
todos os entes federados (União, estados e municípios). 
 
Caso a PEC seja aprovada, a idade mínima para a aposentaria será de 65 anos para os 
homens e 62 para as mulheres. Há regras de transição para os atuais contribuintes. 
Atualmente, a proposta encontra-se na fase de análise das emendas apresentadas. Ao 
todo, o relator deverá analisar 277 sugestões, com expectativa de conclusão do parecer 
sobre o mérito da proposta até o dia 15 de junho. 

  



 

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: Ponto & Contraponto 

SITE: http://reportertempo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 10/06/2019 

No plano estadual, Othelino Neto ocupa espaço amplo na cena política com trajetória 
bem construída 

 
Othelino Neto ganhou força política e credibilidade no comando do  
Legislativo e entrou na corrida sucessória 

 
Enquanto o senador Weverton Rocha e o deputado federal Márcio Jerry, pelas condições 
que detêm, movimentam-se como os membros mais influentes da bancada federal, o 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), atua como o 
nome mais destacado do tabuleiro parlamentar estadual. Othelino Neto não tem 
comando partidário nem herdou lastro político. Ele deve suas conquistas a uma atuação 
política eficiente, coisa rara na engrenagem política estadual. Othelino Neto soube 
avaliar o cenário de cada momento e se colocar na posição certa e na hora certa. Soube 
também escolher aliados, mostrou perspicácia nas articulações e chegou ao comando da 
Casa na esteira de uma caminhada bem planejada e bem construída, não havendo 
qualquer “porém” em relação ao poder que ele concentra e que manterá pelos próximos 
três anos e meio, reeleito que foi, antecipadamente, para o comando do Legislativo 
estadual. Essa construção política inteligente, além de lhe dar o comando do Poder 
Legislativo, o colocou no epicentro do processo sucessório estadual, com vários destinos, 
dependendo de outras definições. Por exemplo: se o governador Flávio Dino sair para 
disputar a presidência da República e o vice-governador Carlos Brandão se candidatar a 
governador, Othelino Neto deve ser candidato a senador. Mas, se numa outra hipótese, 
remota mas plausível, Flávio Dino sair e Carlos Brandão optar por outro caminho, 
Othelino Neto assumirá o Governo e certamente será candidato a governador. É esse 
potencial que administra com o cuidado de um político maduro. 
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Glalbert diz que se competência ficar com Estados, AL cumprirá sua obrigação 

 
Um dos principais pontos de debate é se a reforma deve incluir estados e municípios ou se farão sua reforma própria 

 
Na segunda-feira (10), será realizada audiência pública na Assembleia Legislativa do 
Maranhão para debater a reforma da previdência com membros da comissão especial 
que analisa a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados. 
 
Um dos principais pontos de debate atualmente é se a reforma deve incluir estados e 
municípios ou se farão sua reforma própria. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, 
Glalbert Cutrim (PDT), que presidiu a última sessão da Casa esta semana, afirmou que a 
Assembleia acompanha as movimentações no Congresso, e que se for dada a ela a 
competência de fazer a reforma no Maranhão, fará com tranquilidade. 
 
“Pelas conversas que ouvimos que vem de Brasília, é que podem delegar aos Estados 
que façam suas próprias previdências. Estamos dependendo do que aprovarem lá em 
cima (Congresso). Se for necessário que a competência seja nossa, faremos de forma 
bem tranquila e cumprindo nossa obrigação para que o Estado possa continuar 
crescendo com o governador Flávio Dino”, afirmou. 
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Sobre a proposta nacional, o pedetista diz que é necessário uma reforma, mas ainda 
evem ser feitas adaptações ao projeto entregue pelo presidente Bolsonaro. Por isso, 
defendeu o diálogo. “É necessário uma reforma, mas não do jeito que o presidente 
Bolsonaro propôs. Tem que ser conversado e achar um meio termo para todos. Estamos 
esperançosos para que seja um bom debate e possamos penar o que é melhor para o 
povo do nosso país, para o nosso estado”. 
 
Glalbert disse que os deputados estão empolgados para discutir e formar opinião sobre 
este tema que está sendo discutido na audiência marcada para segunda-feira. 
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Othelino Neto conduz os trabalhos do IV ParlaNordeste 

 
Na pauta, temas centrais da discussão política nacional como a reforma da Previdência 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
conduziu os trabalhos do 4º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste (ParlaNordeste), que aconteceu nesta sexta-feira (7), no Plenário Orlando 
Spínola, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), e culminou na elaboração da “Carta 
de Salvador”, documento que será encaminhado aos presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), à bancada de deputados federais 
nordestinos e a órgãos da administração pública. A próxima reunião do colegiado do 
ParlaNordeste está marcada para o dia 2 de agosto, em Aracaju (SE). 
 
O evento contou com a presença dos presidentes dos Legislativos da Bahia (deputado 
Nelson Leal), Piauí (deputado Themístocles Filho), Ceará (deputado Dr. Sarto), Sergipe 
(deputado Luciano Bispo), Paraíba (deputado Adriano Galdino) e Alagoas (deputado 
Marcelo Victor). Os deputados estaduais maranhenses Rafael Leitoa (PDT), Adelmo 
Soares (PCdoB) e Ricardo Rios (PDT) também participaram da reunião. 
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Na pauta, temas centrais da discussão política nacional como a reforma da Previdência, 
que tramita no Congresso Nacional, um novo pacto federativo, os preços abusivos das 
passagens aéreas e as TVs e rádios legislativas. 
 
“O nosso objetivo é estabelecer políticas conjuntas das Assembleias Legislativas do 
Nordeste com relação a temas importantes para a região. O ParlaNordeste não tem um 
fim, pois cada reunião tem suas pautas específicas, nós nos posicionamos e 
encaminhamos a quem é de direito, assim como fizemos com relação à reforma da 
Previdência, à tentativa de desarticulação do Banco do Nordeste do Brasil. Enfim, as 
nossas posições têm sempre desdobramentos concretos para que possamos proteger a 
região Nordeste”, destacou Othelino Neto, que é, também, presidente do colegiado do 
ParlaNordeste. 
 
Othelino pontuou, ainda, que espaços de discussões sobre as demandas da região são 
fundamentais para o desenvolvimento do Nordeste, que tem as suas particularidades, 
além de injustiças históricas com relação à repartição dos recursos públicos do Brasil, 
que precisam ser corrigidas. “É preciso que se reconheça a importância e as necessidades 
do Nordeste e, principalmente, é preciso que o Brasil possa saldar uma dívida que tem 
com o Nordeste. Nós somos uma região que contribui muito para o Brasil, mas que tem 
sido historicamente injustiçada quando do recebimento de políticas públicas”, 
completou. 

 

 


