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Presidente Othelino Neto recebe visita institucional do
secretário de Saúde, Carlos Lula
http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim
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Presidente Othelino Neto recebe visita institucional do secretário de Saúde, Carlos Lula

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto
(PCdoB), recebeu, nesta segunda-feira (11), a visita institucional do secretário de Estado
da Saúde, Carlos Lula. Na ocasião, ele convidou o parlamentar, bem como a Comissão de
Saúde da Casa, para conferir o andamento das obras do bunker de radioterapia do
Hospital do Câncer do Maranhão, que já estão em estágio avançado.
Othelino agradeceu a visita de Carlos Lula e destacou que a Assembleia Legislativa está
sempre atenta às demandas do Estado, em especial na área da saúde. Ele também
ressaltou a importância de investimentos, a exemplo da construção do bunker de
radioterapia, para garantir o atendimento ágil e eficaz aos pacientes de câncer no
Maranhão.
“Os projetos de lei que vêm para cá, de interesse da saúde pública, são apreciados com
a devida agilidade. Agradeço a visita do secretário Lula, que nos traz a boa notícia das
obras, já em estágio avançado, do bunker de radioterapia, uma demanda antiga da
população. Nós ficamos felizes em ver esses avanços e que os serviços de saúde pública
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estão chegando, cada vez mais, à população, que tanto precisa”, afirmou o presidente
da Alema.
O secretário Carlos Lula também colocou a SES à disposição do Parlamento estadual,
convidando os deputados a visitarem as obras do bunker, que está sendo construído
atrás do Centro de Saúde Dr. Genésio Rego, na Vila Palmeira. Lula ressaltou, ainda, que,
após concluídas as obras, a expectativa é diminuir o tempo de espera nas filas para
tratamento, que, hoje, está em torno de seis meses.
“Convidamos o presidente Othelino e a Comissão de Saúde para visitar as obras do
bunker de radioterapia, onde 40% já foram concluídas e esperamos, ainda este ano, fazer
a entrega desse novo aparelho para o Maranhão. Essa é uma conquista histórica. O
estado do Maranhão nunca teve, ele mesmo, um aparelho de radioterapia. Sabemos
que, para quem recebe o diagnóstico de câncer, ficar seis meses esperando em uma fila
é duplamente punitivo. A nossa expectativa é diminuir pela metade esse tempo de
espera”, assinalou o secretário de Saúde, completando que, em Imperatriz, que possui
um bunker administrado pela SES, o tempo de espera é de apenas um dia para início do
tratamento.
“Ou seja, em 24 horas, a pessoa já tem acesso ao serviço de radioterapia e trazemos essa
novidade, em parceria com o Ministério da Saúde, onde esperamos entregar, nos
próximos meses, esse aparelho para toda a população”, concluiu.
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Deputada Mical Damasceno repudia apresentação da
escola de samba Gaviões da Fiel por desrespeitar
cristãos
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Deputada Mical Damasceno repudia apresentação da escola de samba Gaviões da Fiel
por desrespeitar cristãos

Em virtude da grande repercussão negativa, causada pelo desfile da escola de samba
Gaviões da Fiel, a deputada Mical Damasceno (PTB) fez, na tarde desta terça-feira (11),
um discurso na tribuna repudiando a encenação da comissão de frente da Gaviões, onde
Satanás vence Jesus Cristo. A deputada estadual também protocolou uma moção de
repúdio na casa, e teve apoio dos deputados estaduais Antônio Pereira (DEM), César
Pires (PV), Drª Helena Duailibe (Solidariedade), Edivaldo Holanda (PTC), Neto Evangelista
(DEM) e Pastor Cavalcante (PROS).
“Como parlamentar, venho me posicionar sobre a apresentação da comissão de frente
da Gaviões. Assistir um embate entre Satanás x Jesus Cristo, aonde Jesus é brutalmente
derrotado me incomodou bastante. Esse assunto mexeu com a fé das pessoas, dos
evangélicos, católicos e desrespeitou a maior autoridade de toda a eternidade. Declaro
que, Deus é Santo, Sagrado e com ele não se brinca. É perturbador e revoltante constatar
nos dias atuais, alguns “artistas” se juntarem para fazer o que eles chamam de “arte
protesto e de provocação”. Não sou contra o Carnaval e respeito todas as festas. O
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

desfile da Gaviões, é uma reafirmação da total falta de respeito a Cristo e aos cristãos”,
afirmou a deputada.
Ainda em seu pronunciamento, a parlamentar frisou a importância do estado laico,
defendendo a liberdade religiosa a todos os seus cidadãos, tendo como princípio a
imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma
religião. Segundo Mical, a constituição garante o direito de liberdade para todos, “mas o
seu direito começa quando termina o direito dos outros. (Artigo 5º, inciso VI, da
Constituição Federal), que garante a liberdade e a inviolabilidade de crença”.
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A pedido do vereador Marquinhos, Erlânio Xavier e Clayton Noleto recebem Título de
Cidadão de São Luís

Em sessão solene realizada na Câmara Municipal de São Luís nesta segunda-feira (11), o
presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), prefeito
Erlanio Luna Xavier (Igarapé Grande), e o secretário estadual de Infraestrutura, Clayton
Noleto Silva, receberam o Título de Cidadão de São Luís.
A honraria foi proposta pelo vereador Marquinhos (DEM) e aprovada, de forma
unânime, pelo plenário da Casa.
A cerimônia foi comandada pelo presidente da Câmara, Osmar Filho (PDT), e contou com
as participações de deputados federais, deputados estaduais, além de representantes
do governo do estado e da prefeitura da capital. Também estiveram presentes, além do
autor da proposição, os vereadores Ricardo Diniz (PRTB), Pavão Filho (PDT), Genival Alves
(PRTB), Joãozinho Freitas (PTB) e Fátima Araújo (PC do B).
Marquinhos frisou que os homenageados são merecedores da homenagem por
possuírem relevantes serviços prestados à São Luís.
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“Erlanio, este título é uma homenagem pelo que você fez por São Luís e nossos
munícipes, nas gestões dos prefeitos Jackson Lago, Tadeu Palácio e Edivaldo Holanda,
das quais você participou. Clayton, você nos surpreendeu pelo carinho e o empenho que
vem tratando São Luís, à frente das obras determinadas pelo governador Flávio Dino.
Este é um gesto que nós, vereadores, podemos fazer pelas pessoas que muito se
empenham por São Luís”, afirmou.
Osmar Filho parabenizou os agraciados e disse que capital maranhense agradece por
seus feitos.
Erlanio Xavier afirmou que recebia o título com extrema gratidão; lembrou que mora em
São Luís há 15 anos e em seu território, quando morrer, deseja ser enterrado. Ele
ressaltou que os vereadores Pavão Filho e Ivaldo Rodrigues são testemunhas de seu
empenho por São Luís, sobretudo na gestão do ex-prefeito Jackson Lago.
Já Clayton Noleto, agradeceu a distinção da Câmara e aos presentes disse que saiu de
Imperatriz, do bairro Bacuri, onde morava, para, à frente da Secretaria de Infraestrutura,
na capital, auxiliar o governador Flávio Dino a realizar obras em todo o Maranhão e,
sobretudo, em São Luís e Imperatriz, que disputam as atenções do governo. “E esta
disputa me fez alcançar este momento, aqui na Câmara”, resumiu.
Além dos familiares e amigos dos homenageados, estiveram presentes os deputados
federais Márcio Jerry (PCdoB), Rubens Pereira Júnior (PCdoB), — atual secretário de
Estado das Cidades — e Juscelino Filho (DEM); os deputados licenciados e secretários de
estado, Márcio Honaiser (PDT) e Ana do Gás (PC do B); os deputados estaduais Rildo
Amaral (SD) e Ciro Neto (PP); além do senador Weverton Rocha (PDT).
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Zé Inácio destaca Campanha da Fraternidade 2019 e
convida para sessão especial
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O Deputado Zé Inácio subiu a tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (11)
para dar destaque ao lançamento da Campanha da Fraternidade 2019.

O lançamento aconteceu no último sábado (09) no Multicenter Sebrae e foi conduzida
pelo arcebispo de São Luís, Dom Belisário.
A Campanha da Fraternidade realizada pela Igreja Católica traz como tema deste ano
“Fraternidade e Políticas Públicas”, com lema bíblico que foi extraído do livro do profeta
Isaías: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27).
“A escolha do tema deste ano é de grande importância, pois convida o cidadão não só a
pensar na importância das políticas públicas, mas a entender como elas funcionam,
como fiscalizar a aplicação dessas políticas e a cobrar do governo mais ações”, disse Zé
Inácio.
Zé Inácio disse ainda que o tema da Campanha convida não só a população em geral a
pensar sobre a importância das políticas públicas, mas também o lesgislativo a debater
e dar visibilidade a temática do direito e da justiça.
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O deputado aproveitou o momento para fazer um convite para a Sessão Especial da
Campanha da Fraternidade 2019, requerimento de sua autoria, que ocorrerá na próxima
quinta-feira (14/03) com a participação do Bispo de São Luís, Dom José Belisário, a
secretária executiva do Regional Nordeste 5 da CNBB, Martha Bispo, o Secretário de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves e Maria
Ribeiro, representando o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Padre Marcos Passerini.
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Tesoureiro-geral da Unale participa da reunião das
Secretarias Especiais
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Tesoureiro-geral da Unale participa da reunião das Secretarias Especiais
O tesoureiro-geral da Unale, deputado Rigo Teles (PV-MA), participou nesta manhã, 11,
de reunião com os membros das Secretarias Especiais da Unale, para tratar da agenda
de trabalho deste ano. Também estiverem presentes os deputados maranhenses,
Wellington do Curso (PSDB-MA), Adelmo Soares (PC do B), Arnaldo Melo (MDB) e
Daniella Tema (DEM).

Ações integradas de todas as Secretarias – Mulher, Segurança, Cidades, Juventude,
Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia – acontecerão durante os Seminários Regionais
que serão realizados nos próximos meses, para tratar de algumas das principais
bandeiras da entidade nesta gestão, como: combate e prevenção ao suicídio e
automutilação, violência contra a mulher, Sistema Único de Segurança Pública (Susp).
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Durante a reunião, o tesoureiro ressaltou a importância da participação de todos os
deputados estaduais na Unale e da relevância do estreitamento da relação da entidade
com as Assembleias para disseminar ações relevantes para a sociedade brasileira.
“Com a filiação de todos os deputados estaduais, vamos fortalecer o Parlamento
Estadual e a unir força para lutar pelos direitos e pela qualidade de vida da população
dos todos os estados, defendeu Teles.
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O presidente da Unale, deputado Kennedy Nunes (PSD-SC), reforçou que a entidade
buscará a integração com o governo federal, com o Congresso Nacional e com os
prefeitos e vereadores para o prosseguimento da tramitação de projetos relevantes para
todos os estados.
“A Unale será o principal canal de intermediação entre esses eixos. Faremos a
comunicação direta para todos os estados do andamento de projetos e políticas públicas
em tramitação no Congresso”, explicou.
Camila Ferreira/ Ascom Unale
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Presidente Othelino Neto recebe visita institucional do
secretário de Saúde, Carlos Lula
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Presidente Othelino Neto recebe visita institucional do secretário de Saúde, Carlos Lula
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto
(PCdoB), recebeu, nesta segunda-feira (11), a visita institucional do secretário de Estado
da Saúde, Carlos Lula. Na ocasião, ele convidou o parlamentar, bem como a Comissão de
Saúde da Casa, para conferir o andamento das obras do bunker de radioterapia do
Hospital do Câncer do Maranhão, que já estão em estágio avançado.

Othelino agradeceu a visita de Carlos Lula e destacou que a Assembleia Legislativa está
sempre atenta às demandas do Estado, em especial na área da saúde. Ele também
ressaltou a importância de investimentos, a exemplo da construção do bunker de
radioterapia, para garantir o atendimento ágil e eficaz aos pacientes de câncer no
Maranhão.
“Os projetos de lei que vêm para cá, de interesse da saúde pública, são apreciados com
a devida agilidade. Agradeço a visita do secretário Lula, que nos traz a boa notícia das
obras, já em estágio avançado, do bunker de radioterapia, uma demanda antiga da
população. Nós ficamos felizes em ver esses avanços e que os serviços de saúde pública
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estão chegando, cada vez mais, à população, que tanto precisa”, afirmou o presidente
da Alema.
O secretário Carlos Lula também colocou a SES à disposição do Parlamento estadual,
convidando os deputados a visitarem as obras do bunker, que está sendo construído
atrás do Centro de Saúde Dr. Genésio Rego, na Vila Palmeira. Lula ressaltou, ainda, que,
após concluídas as obras, a expectativa é diminuir o tempo de espera nas filas para
tratamento, que, hoje, está em torno de seis meses.
“Convidamos o presidente Othelino e a Comissão de Saúde para visitar as obras do
bunker de radioterapia, onde 40% já foram concluídas e esperamos, ainda este ano, fazer
a entrega desse novo aparelho para o Maranhão. Essa é uma conquista histórica. O
estado do Maranhão nunca teve, ele mesmo, um aparelho de radioterapia. Sabemos
que, para quem recebe o diagnóstico de câncer, ficar seis meses esperando em uma fila
é duplamente punitivo. A nossa expectativa é diminuir pela metade esse tempo de
espera”, assinalou o secretário de Saúde, completando que, em Imperatriz, que possui
um bunker administrado pela SES, o tempo de espera é de apenas um dia para início do
tratamento.
“Ou seja, em 24 horas, a pessoa já tem acesso ao serviço de radioterapia e trazemos essa
novidade, em parceria com o Ministério da Saúde, onde esperamos entregar, nos
próximos meses, esse aparelho para toda a população”, concluiu.
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Quem é quem na disputa pela Prefeitura de São Luís…
http://www.marcoaureliodeca.com.br/
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Primeira pesquisa de intenção de votos sobre a corrida sucessória na capital maranhense
– faltando ainda 21 meses para o pleito – mostra quem tem chances e quem deve patinar
até outubro de 2020

EDUARDO BRAIDE SEGUE FIRME NA LIDERANÇA EM SÃO LUÍS, mas ainda precisa definir futuro partidário e
estrutura política

O blog de Diego Emir trouxe nesta segunda-feira, 11, dados da primeira pesquisa de
intenção de votos sobre a eleições municipais de 2020 em São Luís.
Realizado pelo Instituto Conceito, o levantamento aponta dados já esperados e algumas
surpresas. O blog Marco Aurélio D’Eça analisa agora os principais nomes.
Eduardo Braide (PMN): O deputado federal mostra-se consolidado, com índices que
chegam a até 60% das intenções de voto – além de manter o favoritismo na espontânea.
Caberá a Braide garantir a estrutura político-partidária; caso contrário, pode virar em
2020 o que foi Eliziane Gama (PPS) em 2016;
Wellington do Curso (PSDB): O parlamentar aparece bem entre os primeiros colocados;
mas terá que vencer a desconfiança do eleitor em relação ao seu preparo técnico – que
o tirou do segundo turno em 2016 – e garantir que terá a legenda tucana para a disputa;
Bira do Pindaré (PSB): é o principal nome da base governista até agora, com índices
variando entre 11% e 15%; mas carece de carisma e do apoio dos demais partidos ligados
ao governo Flávio Dino (PCdoB), alguns dos quais nutrem intransponível antipatia ao seu
nome;
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Duarte Júnior (PCdoB): uma das surpresas do levantamento, o deputado estadual do
PCdoB mostra fôlego próprio, já que não tem – pelo menos até agora – sinalização de
nenhuma liderança do seu grupo. Na disputa direta com Pindaré, Duarte tem a vantagem
do carisma popular;

DENTRE OS CANDIDATOS GOVERNISTAS, NETO EVANGELISTA É O ÚNICO capaz de reunir o apoio de todas as
lideranças do grupo

Neto Evangelista (DEM): Tecnicamente empatado com Duarte Júnior, o deputado
estadual do DEM pode ser a esperança do grupo liderado por Flávio Dino e pelo prefeito
Edivaldo Júnior (PDT), já que reúne a simpatia de todas as lideranças.
Osmar Filho (PDT): o desempenho do presidente da Câmara Municipal reforça a ideia de
que o partido do senador Weverton Rocha terá mesmo que buscar outras alternativas
se quiser se manter no poder na capital maranhense. A tendência é que os pedetistas
apoiem outras candidaturas;
A pesquisa Conceito traz também dados importantes na pesquisa espontânea.
A presença da ex-governadora Roseana Sarney (MDB) e da senadora Eliziane Gama
mostram que elas mantém seu nicho eleitoral em São Luís, independentemente dos
últimos resultados.
Outra constatação: os deputados Adriano Sarney (PV) e Rubens Pereira Júnior (PCdoB)
terão imensa dificuldades de se viabilizar.
Mas, repita-se, ainda faltam mais de 20 meses para a eleição…
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Daniella Tema será vice-presidente da Secretaria da
Juventude da UNALE
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Daniella Tema será vice-presidente da Secretaria da Juventude da UNALE

A deputada estadual Daniella Tema (DEM) esteve em Brasília, nesta segunda-feira (11),
onde participou de uma importante reunião sobre o planejamento de trabalho 2019,
promovida pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE, uma
entidade legítima que atua em defesa dos interesses estaduais coletivos e que busca
divulgar, aperfeiçoar e qualificar as ações legislativas do Brasil.
No encontro, Daniella Tema e a deputada Celise Laviola (MDB), de Minas Gerais, foram
indicadas vice-presidentes da Juventude/Unale, presidida pela deputada estadual do
Amazonas, Alessandra Campelo (MDB). A Pasta trata de questões relacionadas á
participação das mulheres na política brasileira, viabiliza discussões acerca da violência
contra a mulher, do empoderamento feminino e oportuniza também o debate sobre a
igualdade de gênero, entre outras demandas de igual relevância.
De acordo com a deputada, a reunião foi uma excelente oportunidade para agregar
conhecimentos que influenciarão diretamente no exercício dos trabalhos legislativos do
país.
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“A Unale exerce um grande papel incentivando, valorizando e agregando com os
legislativos estaduais e isso, com certeza, qualifica nosso trabalho de servir ao povo.
Saímos daqui com um vasto conhecimento que implicará diretamente nos nossos
trabalhos no Parlamento Estadual. Ainda tive a honra de, ao lado da deputada Celise, ser
escolhida para ocupar a vice-presidência da Juventude, o que representa uma
responsabilidade enorme, visto que trata de assuntos pertinentes e inevitáveis no
debate para a estruturação de uma sociedade melhor. Temos o desafio de focar na
desconstrução do preconceito contra mulheres, da desigualdade entre homens e
mulheres, buscando o equilíbrio dos direitos, sem esquecer jamais do enfrentamento à
violência contra a mulher que, infelizmente, tem feito muitas vítimas. Como mulher e
deputada, sei o quanto devemos lutar para melhorar as políticas públicas que tratam das
causas femininas”, concluiu Daniella.

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

