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Na segunda edição do podcast “Diálogo com Othelino”, nesta segunda-feira (12), o 
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), 
fez uma análise da Reforma Previdenciária, aprovada recentemente pela Câmara Federal 

https://www.youtube.com/watch?v=eqFI2eOHJnw
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e que esteve em discussão no 5º Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas 
do Nordeste – ParlaNordeste, realizado na última sexta-feira (9), em Aracaju (SE). 
 
“Embora a Câmara já tenha retirado itens que consideramos muito importantes, como 
por exemplo, a extinção do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais, foram mantidos alguns pontos que consideramos negativos, mas que temos a 
expectativa de que o Senado retire. Refiro-me aos 40% que podem ser diminuídos dos 
pensionistas, causando um grande impacto”, explicou, acrescentando que a Previdência 
Pública deve ser compensatória, um instrumento de redução das desigualdades do país. 
 
Em relação ao Pacto Federativo, outro tema discutido na reunião de trabalho dos 
presidentes, Othelino Neto defendeu a necessidade de uma distribuição de recursos 
federais mais justa para a região nordestina, tanto para os estados, quanto para os 
municípios. “O Governo Federal, além de concentrar muitos recursos, faz cortes por 
equívoco, justamente em áreas importantes, como na educação, o que consideramos 
ser algo que compromete o futuro do país. Quando se corta nesse volume, as atuais e 
futuras gerações pagam o preço”, afirmou Othelino Neto, que também é presidente do 
Colegiado do ParlaNordeste 2019. 
 
O presidente Othelino também ratificou seu posicionamento sobre a postura do 
presidente da República em relação aos nordestinos. 
 
“Reafirmo nossa posição tanto no Colegiado, quanto como presidente da Alema, que 
protestaremos sempre que nos sentirmos prejudicados, seja nas retaliações com cortes 
de recursos em programas essenciais, seja nas declarações infelizes que agridem o povo 
nordestino, um povo amigo, alegre e, aliás, que produz muito para o Brasil”, ressaltou. 
 
“Também não concordamos quando o presidente Jair Bolsonaro afirma que as parcerias 
só devem ocorrer quando os governos e os políticos do Nordestes fizerem juras de 
fidelidade a ele. Não é assim que se comporta. O presidente da República deve buscar a 
pacificação do país.”, completou Othelino. 
 
Reforma Tributária 
 
Na segunda edição do podcast, Othelino Neto opinou, também, sobre Reforma 
Tributária. “É preciso estabelecer se deve ser feita como na Trabalhista, que se retirou 
Direito dos trabalhadores com a justificativa de que permitiria a geração de empregos, 
o que não aconteceu. Hoje já são mais de 13 milhões de desempregados. A Trabalhista 
não corrigiu essa distorção e no que diz respeito à Tributária, é preciso compreender que 
o sacrifício maior deve ser feito por aqueles que têm mais. Assim, os estados conseguirão 
arrecadar melhor e terão um impacto maior. Essa reforma só será justa se for um 
instrumento de combate à desigualdade”. 
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O presidente finalizou falando do peso dos impostos para os cidadãos. “O Brasil não 
aguenta mais tantos impostos. Por isso, é preciso fazer uma avaliação de onde tem 
cobrança excessiva, que atinge empresas e pessoas físicas. É necessário fazer uma 
revisão nesse sentido, com o objetivo de promover justiça tributária”. 
 
O podcast “Diálogo com Othelino” é semanal e pode ser ouvido a qualquer hora e lugar 
– no computador, smartphone ou em outro aparelho com conexão à internet. Para ouvir, 
é necessário baixar o aplicativo Spotify ou o Soundcloud. Depois, basta buscar o nome 
do programa e dar play no episódio desejado. O programa também está disponível nas 
redes sociais do presidente (Youtube, Instagram, Facebook e Twitter). 

 

  



 

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: 
PV de Adriano Sarney se junta a PSB e PDT e devem 

formar alianças nos municípios 

SITE: http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 12/08/2019 

PV de Adriano Sarney se junta a PSB e PDT e devem formar alianças nos municípios 

 
 
De acordo com a Folha de São Paulo, o PV se juntou a PSB, PDT e Rede em uma frente 
de centro-esquerda. José Luís Penna, presidente da sigla, diz que, “além de lutar contra 
a política ambiental do governo”, os partidos já estão mapeando cidades onde há 
possibilidade de coligação nas eleições municipais de 2020. 
 
No Maranhão, o PV tem como filiado o deputado Adriano Sarney, pré-candidato a 
prefeito de São Luís. O PV também é o partido do seu pai, Zequinha Sarney, hoje 
secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal. 
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“O Nordeste precisa ser ouvido e respeitado”, afirma presidente Othelino Neto durante 
encontro do ParlaNordeste em Aracaju 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu nesta sexta-feira (9), no Plenário Pedro 
Barreto de Andrade, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALSE), onde foram discutidos 
temas que estão em pauta nacional e que são de interesse do povo nordestino, entre 
eles, o Pacto Federativo, a Reforma da Previdência, a criação de Fundos Municipais do 
Idoso e a nova Política Nacional de Saneamento Básico. 
 
O encontro contou com as presenças dos presidentes das Assembleias Legislativas dos 
Estados de Sergipe (deputado Luciano Bispo),Piauí (deputado Themístocles Filho), Bahia 
(deputado Nelson Leal), Ceará (deputado José Sarto), Paraíba (deputado Adriano 
Galdino) e Alagoas (deputado Marcelo Victor), que, na oportunidade, junto com o 
também presidente do Colegiado do ParlaNordeste 2019, deputado Othelino Neto, 
assinaram a Carta de Aracaju. 
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O documento, que contém os encaminhamentos das discussões, será levado às 
bancadas nordestinas do Senado e Câmara Federal, posteriormente. 
 
“Reafirmamos bandeiras importantes da Reforma da Previdência aprovada na Câmara 
Federal e que será analisada pelo Senado, sem tirar dela o caráter solidário e, ao mesmo 
tempo, afirmamos que o Colegiado está disposto ao diálogo permanente para que 
possamos debater e sugerir sobre os temas mais importantes e urgentes que estão em 
pauta nacional. Assim como repetimos temas a cada versão, também tratamos de novos. 
Nesta edição, por exemplo, incluímos a nova Política Nacional de Saneamento”, explicou 
o presidente Othelino Neto. 
 
Ao ressaltar seu orgulho em ser nordestino, Othelino Neto afirmou que a região deveria 
ter muitos mais investimentos devido a importância que tem para o desenvolvimento 
do país. “Queremos ser ouvidos e respeitados”, completou. 
 
O deputado Luciano Bispo, presidente da Alese e anfitrião do evento, destacou os 
avanços garantidos pelo ParlaNordeste. “Já surtiram muitos efeitos. Acabou-se a ideia 
de fusão do BNB ao BNDES, por exemplo, e também a Reforma da Previdência foi 
aprovada sem a retirada do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais graças aos nossos pedidos. Portanto, nos sentimos cada vez mais otimistas para 
lutar por um Nordeste melhor”. 
 
Vice-presidente do Colegiado e presidente do Legislativo da Paraíba, o deputado Adriano 
Galdino ressaltou a importância da união da classe política para o povo nordestino. “Esse 
é o caminho. Só assim iremos conseguir combater as desigualdades que existem entre 
as regiões do Brasil. Estaremos cada vez mais firmes para garantir nossos direitos e 
contribuir para um Nordeste melhor como merecemos”. 
 
Avaliação Positiva  
 
O deputado estadual Ricardo Rios esteve presente na reunião de trabalho do Colegiado 
e avaliou a condução do presidente Othelino Neto. “Aqui, nós reafirmamos como somos 
muito bem representados na Assembleia Legislativa do Maranhão. Othelino consegue 
demonstrar a importância da união para conseguir bons resultados para a região, que é 
de interesse das Casas Legislativas de todos os estados do Nordeste”. 
 
O trabalho do presidente Othelino Neto também foi enaltecido por presidentes de 
Assembleias que participaram do ParlaNordeste em Aracaju. “Othelino Neto tem se 
esforçado muito para que nossa região seja ouvida. Tenho certeza absoluta que iremos 
colher bons frutos em cada edição do ParlaNordeste conduzida por ele. Parabéns pelo 
trabalho”, disse Nelson Leal, presidente do Poder Legislativo da Bahia. 
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“Conseguiu nos unir para defendermos pautas em comum, para, juntos, agirmos em 
benefício dos nordestinos”, assinalou o presidente do Parlamento piauiense, 
Themístocles Filho. 
 
O presidente da Assembleia do Ceará, Dr. José Sarto, lembrou que Othelino Neto 
incentiva-os desde a elaboração da Carta de São Luís, quando aconteceu o 3º encontro 
do Colegiado. “Se não fosse sua intervenção, certamente esse movimento teria 
adormecido ou não existiria. Ele tem sido um grande líder desse movimento”. 
 
“Othelino Neto é um visionário”, enalteceu o presidente da Assembleia de Alagoas, 
deputado Marcelo Victor. 
 
O próximo encontro do ParlaNordeste está pré-agendado para acontecer na cidade de 
Maceió (AL), no dia 25 de outubro. 
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Othelino destaca importância da agricultura familiar para o Maranhão 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta última quarta-feira (07), da abertura da décima oitava edição da Feira 
da Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec), no município de 
Presidente Dutra, Território Sertão Maranhense. 
 
Na ocasião, Othelino destacou a importância da agricultura familiar e dos investimentos 
destinados ao pequeno produtor para o desenvolvimento do estado. 
 
“Esse é um evento muito importante, principalmente, pelo momento que estamos 
passando, com tantas dificuldades, onde a agricultura familiar e o produtor rural é visto 
com descaso e desprezo pelo Governo Federal. O Maranhão continua investindo e dando 
prioridade por entender que, para que o estado possa se desenvolver de forma mais 
justa, é preciso investir na agricultura familiar. O Maranhão dá um exemplo para o 
Brasil”, afirmou Othelino Neto. 
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Acompanhado dos deputados Adelmo Soares (PCdoB), Fernando Pessoa (SD), Ricardo 
Rios (PDT), Ciro Neto (PP) e Daniella Tema (DEM), o presidente da Alema visitou os 
estandes destinados aos pequenos produtores, que puderam expor e comercializar as 
suas produções na feira. O parlamentar também participou do ato de assinatura de 
títulos de propriedade rural entregues aos agricultores, assinatura de convênios e 
entrega de kits de irrigação. 
 
“Fomos a cada um dos estandes conversar, observar e foi muito bom ver a empolgação 
de cada produtor, de cada agricultor, que está lá apresentando o seu produto com muito 
orgulho”, assinalou Othelino, destacando, ainda que a Agritec é uma experiência de 
sucesso e de estímulo à produção. 
 
“É um prazer muito grande estar nesta região muito proeminente na produção agrícola, 
que é Presidente Dutra. Prazer maior ainda em ter o presidente da Assembleia, para ver 
de perto o avanço da agricultura familiar e, tenho certeza, que o deputado Othelino 
começa a ver e perceber a força que a agricultura tem para o nosso estado”, disse o 
deputado Adelmo Soares. 
 
Intercâmbio 
 
Um dos principais objetivos da Agritec é promover conhecimento ao agricultor e 
agricultora familiar, além de socializar novas tecnologias para otimizar sua produção de 
forma sustentável. 
 
“Receber a Agritec, uma ferramenta importante do Governo do Estado, onde traz 
tecnologia, trocas de experiências e distribui kits de irrigação, barracas para feiras é de 
grande importância, pois nós acreditamos na agricultura familiar. Eu acredito que a 
maneira mais rápida de nós sairmos dessa linha de pobreza, que tanto se fala no 
Maranhão, é investindo na agricultura familiar”, declarou o prefeito de Presidente Dutra, 
Juran Carvalho. 
 
Júlio César Mendonça, secretário de Estado da Agricultura Familiar, ressaltou que, além 
de ser um espaço para o intercâmbio de experiências e capacitação dos agricultores, a 
Agritec é um espaço de resistência e valorização do pequeno produtor. “Resistência de 
um governador e da sua equipe técnica, da Assembleia Legislativa, que não se curvam 
às dificuldades e continuam acreditando na agricultura familiar. Entendemos que a 
agricultura familiar é um fator de desenvolvimento, dignidade e geração de emprego e 
renda”, completou. 
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Duarte Jr na programação do Encontro Anual da Fundação Lemann 

 
 
De 8 a 10 de agosto, a cidade de São Roque, em São Paulo, sediou o Encontro Anual da 
Fundação Lemann, com o tema “Redes Que Transformam | Lideranças”. Em 2019, o 
evento apresenta o deputado estadual Duarte Jr (PCdoB-MA) como um dos palestrantes. 
 
O deputado mais votado da história de São Luís logo em sua primeira eleição, Duarte Jr 
foi escalado para a Sessão Temática “O que surpreendeu os novos deputados no início 
de mandato?”, junto com a também estreante Marina Helou, deputada estadual de São 
Paulo eleita pela Rede Sustentabilidade. A palestra ocorreu na quinta-feira, 8 de agosto. 
 
“Ser um dos palestrantes, entre tantos nomes de destaque nacional, é gratificante”, 
declarou Duarte Jr, que é bolsista da Fundação Lemann. “Serão bons momentos para 
compartilhar experiências, independente de orientação política, já que o encontro reúne 
nomes de vários partidos na busca de um debate amplo e de qualidade sobre como a 



 

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

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

democracia e a política pode avançar em temas como saúde e educação”, completou o 
deputado. 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB-MA) também representou o Maranhão no encontro. 
No dia 8 de agosto, Dino participou do painel “Desafios do Desenvolvimento do Brasil”, 
ao lado de Alessandro Molon, deputado federal líder da oposição; Davi Alcolumbre, 
presidente do Senado; Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados; e Salim 
Mattar, secretário especial do Ministério da Economia. 
 
Outro grande nome do encontro foi a ex-senadora Marina Silva, candidata a presidência 
nas últimas eleições e fundadora da Rede Sustentabilidade, que participou das palestras 
“Sustentabilidade e desenvolvimento econômico, é possível?” e “Mulheres que estão 
transformando o Brasil”, nos dias 8 e 9 de agosto, respectivamente. 
 
O Encontro Anual da Fundação Lemann recebe centenas de pessoas que fazem parte da 
Rede Lemann, com formações, trajetórias e origens diferentes, de todos os estados do 
país. Com a presença de lideranças políticas de vários partidos, reunidos para debates e 
reflexões sobre a política e a realidade brasileira, o encontro tem o objetivo de pensar e 
compartilhar formas inovadoras de transformar o país em um lugar melhor e com 
oportunidades iguais para todos. 
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“O Nordeste precisa ser ouvido e respeitado”, afirma presidente Othelino Neto durante 
encontro do ParlaNordeste em Aracaju 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu nesta sexta-feira (9), no Plenário Pedro 
Barreto de Andrade, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALSE), onde foram discutidos 
temas que estão em pauta nacional e que são de interesse do povo nordestino, entre 
eles, o Pacto Federativo, a Reforma da Previdência, a criação de Fundos Municipais do 
Idoso e a nova Política Nacional de Saneamento Básico. 
 
O encontro contou com as presenças dos presidentes das Assembleias Legislativas dos 
Estados de Sergipe (deputado Luciano Bispo),Piauí (deputado Themístocles Filho), Bahia 
(deputado Nelson Leal), Ceará (deputado José Sarto), Paraíba (deputado Adriano 
Galdino) e Alagoas (deputado Marcelo Victor), que, na oportunidade, junto com o 
também presidente do Colegiado do ParlaNordeste 2019, deputado Othelino Neto, 
assinaram a Carta de Aracaju. 
 
O documento, que contém os encaminhamentos das discussões, será levado às 
bancadas nordestinas do Senado e Câmara Federal, posteriormente. 
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“Reafirmamos bandeiras importantes da Reforma da Previdência aprovada na Câmara 
Federal e que será analisada pelo Senado, sem tirar dela o caráter solidário e, ao mesmo 
tempo, afirmamos que o Colegiado está disposto ao diálogo permanente para que 
possamos debater e sugerir sobre os temas mais importantes e urgentes que estão em 
pauta nacional. Assim como repetimos temas a cada versão, também tratamos de novos. 
Nesta edição, por exemplo, incluímos a nova Política Nacional de Saneamento”, explicou 
o presidente Othelino Neto. 
 
Ao ressaltar seu orgulho em ser nordestino, Othelino Neto afirmou que a região deveria 
ter muitos mais investimentos devido a importância que tem para o desenvolvimento 
do país. “Queremos ser ouvidos e respeitados”, completou. 
 

 
 
O deputado Luciano Bispo, presidente da Alese e anfitrião do evento, destacou os 
avanços garantidos pelo ParlaNordeste. “Já surtiram muitos efeitos. Acabou-se a ideia 
de fusão do BNB ao BNDES, por exemplo, e também a Reforma da Previdência foi 
aprovada sem a retirada do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais graças aos nossos pedidos. Portanto, nos sentimos cada vez mais otimistas para 
lutar por um Nordeste melhor”.  
 
Vice-presidente do Colegiado e presidente do Legislativo da Paraíba, o deputado Adriano 
Galdino ressaltou a importância da união da classe política para o povo nordestino. “Esse 
é o caminho. Só assim iremos conseguir combater as desigualdades que existem entre 
as regiões do Brasil. Estaremos cada vez mais firmes para garantir nossos direitos e 
contribuir para um Nordeste melhor como merecemos”.  
 
Avaliação Positiva  
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O deputado estadual Ricardo Rios esteve presente na reunião de trabalho do Colegiado 
e avaliou a condução do presidente Othelino Neto. “Aqui, nós reafirmamos como somos 
muito bem representados na Assembleia Legislativa do Maranhão. Othelino consegue 
demonstrar a importância da união para conseguir bons resultados para a região, que é 
de interesse das Casas Legislativas de todos os estados do Nordeste”. 
 
O trabalho do presidente Othelino Neto também foi enaltecido por presidentes de 
Assembleias que participaram do ParlaNordeste em Aracaju. “Othelino Neto tem se 
esforçado muito para que nossa região seja ouvida. Tenho certeza absoluta que iremos 
colher bons frutos em cada edição do ParlaNordeste conduzida por ele. Parabéns pelo 
trabalho”, disse Nelson Leal, presidente do Poder Legislativo da Bahia. 
 
“Conseguiu nos unir para defendermos pautas em comum, para, juntos, agirmos em 
benefício dos nordestinos”, assinalou o presidente do Parlamento piauiense, 
Themístocles Filho. 
 
O presidente da Assembleia do Ceará, Dr. José Sarto, lembrou que Othelino Neto 
incentiva-os desde a elaboração da Carta de São Luís, quando aconteceu o 3º encontro 
do Colegiado. “Se não fosse sua intervenção, certamente esse movimento teria 
adormecido ou não existiria. Ele tem sido um grande líder desse movimento”. 
 
“Othelino Neto é um visionário”, enalteceu o presidente da Assembleia de Alagoas, 
deputado Marcelo Victor. 
 
O próximo encontro do ParlaNordeste está pré-agendado para acontecer na cidade de 
Maceió (AL), no dia 25 de outubro. 
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“O Nordeste precisa ser ouvido e respeitado”, afirma presidente Othelino Neto durante 
encontro do ParlaNordeste em Aracaju 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu nesta sexta-feira (9), no Plenário Pedro 
Barreto de Andrade, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALSE), onde foram discutidos 
temas que estão em pauta nacional e que são de interesse do povo nordestino, entre 
eles, o Pacto Federativo, a Reforma da Previdência, a criação de Fundos Municipais do 
Idoso e a nova Política Nacional de Saneamento Básico. 
 

 
 
O encontro contou com as presenças dos presidentes das Assembleias Legislativas dos 
Estados de Sergipe (deputado Luciano Bispo),Piauí (deputado Themístocles Filho), Bahia 
(deputado Nelson Leal), Ceará (deputado José Sarto), Paraíba (deputado Adriano 
Galdino) e Alagoas (deputado Marcelo Victor), que, na oportunidade, junto com o 
também presidente do Colegiado do ParlaNordeste 2019, deputado Othelino Neto, 
assinaram a Carta de Aracaju. 
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O documento, que contém os encaminhamentos das discussões, será levado às 
bancadas nordestinas do Senado e Câmara Federal, posteriormente. 
 
“Reafirmamos bandeiras importantes da Reforma da Previdência aprovada na Câmara 
Federal e que será analisada pelo Senado, sem tirar dela o caráter solidário e, ao mesmo 
tempo, afirmamos que o Colegiado está disposto ao diálogo permanente para que 
possamos debater e sugerir sobre os temas mais importantes e urgentes que estão em 
pauta nacional. Assim como repetimos temas a cada versão, também tratamos de novos. 
Nesta edição, por exemplo, incluímos a nova Política Nacional de Saneamento”, explicou 
o presidente Othelino Neto. 
 
Ao ressaltar seu orgulho em ser nordestino, Othelino Neto afirmou que a região deveria 
ter muitos mais investimentos devido a importância que tem para o desenvolvimento 
do país. “Queremos ser ouvidos e respeitados”, completou. 
 
O deputado Luciano Bispo, presidente da Alese e anfitrião do evento, destacou os 
avanços garantidos pelo ParlaNordeste. “Já surtiram muitos efeitos. Acabou-se a ideia 
de fusão do BNB ao BNDES, por exemplo, e também a Reforma da Previdência foi 
aprovada sem a retirada do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais graças aos nossos pedidos. Portanto, nos sentimos cada vez mais otimistas para 
lutar por um Nordeste melhor”. 
 
Vice-presidente do Colegiado e presidente do Legislativo da Paraíba, o deputado Adriano 
Galdino ressaltou a importância da união da classe política para o povo nordestino. “Esse 
é o caminho. Só assim iremos conseguir combater as desigualdades que existem entre 
as regiões do Brasil. Estaremos cada vez mais firmes para garantir nossos direitos e 
contribuir para um Nordeste melhor como merecemos”. 
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Avaliação Positiva  
 
O deputado estadual Ricardo Rios esteve presente na reunião de trabalho do Colegiado 
e avaliou a condução do presidente Othelino Neto. “Aqui, nós reafirmamos como somos 
muito bem representados na Assembleia Legislativa do Maranhão. Othelino consegue 
demonstrar a importância da união para conseguir boa resultados para a região, que é 
de interesse das Casas Legislativas de todos os estados do Nordeste”. 
 
O trabalho do presidente Othelino Neto também foi enaltecido por presidentes de 
Assembleias que participaram do ParlaNordeste em Aracaju. 
“Othelino Neto tem se esforçado muito para que nossa região seja ouvida. Tenho certeza 
absoluta que iremos colher bons frutos em cada edição do ParlaNordeste conduzida por 
ele. Parabéns pelo trabalho”, disse Nelson Leal, presidente do Poder Legislativo da Bahia. 
 
“Conseguiu nos unir para defendermos pautas em comum, para, juntos, agirmos em 
benefício dos nordestinos”, assinalou o presidente do Parlamento piauiense, 
Themístocles Filho. 
 
O presidente da Assembleia do Ceará, Dr. José Sarto, lembrou que Othelino Neto 
incentiva-os desde a elaboração da Carta de São Luís, quando aconteceu o 3º encontro 
do Colegiado. “Se não fosse sua intervenção, certamente esse movimento teria 
adormecido ou não existiria. Ele tem sido um grande líder desse movimento”. 
 
“Othelino Neto é um visionário”, enalteceu o presidente da Assembleia de Alagoas, 
deputado Marcelo Victor. 
 
O próximo encontro do ParlaNordeste está pré-agendado para acontecer na cidade de 
Maceió (AL), no dia 25 de outubro. 
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Estado Quebrado – Reajustes Salariais 

 
Adriano alerta que a perda de poder de compra, ou seja o empobrecimento,  
de alguns servidores chega a 30% de seus salários-base 

 
Coluna do Adriano 
 
A grande maioria dos servidores estaduais do Maranhão recebem vencimentos menores 
do que deveriam receber. Isto acontece devido a uma série de irregularidades cometidas 
pela administração: desrespeito às reposições inflacionárias, protelação das progressões 
funcionais, falta de critérios objetivos para a execução do Plano de Cargos, dentre 
outros. É preciso fazer justiça! O governo está quebrado e precisa fazer cortes em todas 
as áreas, mas o servidor, com toda a dificuldade que o estado o impõe, é quem faz a 
máquina funcionar de fato. 
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Os comunistas têm, no mínimo, a obrigação de reajustar os salários de todas as 
categorias cujos vencimentos foram afetados pela inflação nos últimos anos. A perda de 
poder de compra, ou seja o empobrecimento, de alguns servidores chega a 30% de seus 
salários-base. Desde 2015 não se ouve falar em reposição inflacionária. Fiz um 
requerimento legislativo, uma Indicação, encaminhada ao governador Flávio Dino, 
solicitando que determine aos órgãos competentes do Poder Executivo Estadual a 
realização de estudos e a adoção de todas as medidas necessárias para a liberação e 
implantação da reposição inflacionária nos vencimentos de todos os cargos 
pertencentes ao Executivo Estadual Maranhense. 
 
O governo também protela as progressões funcionais para ganhar tempo e “pedalar” 
com o dinheiro que deveria ser direcionado para alguns servidores. A Polícia Civil, por 
exemplo, aguarda a publicação da Progressão Funcional há mais de 100 dias. O Sinpol-
MA protocolou diversos ofícios cobrando a publicação. Os policiais reclamam: “de 
acordo com a Lei 9.664/2012, a progressão deve ser realizada de dois em dois anos. A 
progressão por qualificação profissional dar-se-á mediante a obtenção pelo servidor, de 
diploma em curso de graduação, pós-graduação e cursos em áreas correlatas ao 
exercício do cargo ocupado, adquiridos posteriormente ao seu ingresso no cargo que 
ocupa, e desde que não constituam requisito para o ingresso no cargo. Mesmo 
reconhecendo o direito dos servidores, também neste caso o Governo simplesmente 
nega, ignorando a lei.” 
 
A falta de critérios objetivos para a execução do Plano de Cargos é outra situação 
preocupante. A Lei 9.664 de 17 de julho de 2012 que cria no serviço público estadual o 
Plano Geral de Carreiras e Cargos do Poder Executivo – PGCE limita a tabela de 
vencimento das categorias beneficiadas até 2015, a partir desta data não estabelece 
critérios objetivos de atualização nas planilhas de vencimento, esta situação deixa os 
funcionários inseguros por falta de uma regulamentação na atualização do salário-base 
após 2015. 
 
A demanda do SINTSEP, que também tem o apoio da oposição, é de que seja 
encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, após estudos e trabalhos 
com os sindicatos, um Projeto de Lei do executivo instituindo os valores das novas 
tabelas de vencimento do PGCE a partir de 2016, ou, na ausência dessas, algum 
mecanismo de atualização nos valores da planilha de vencimento a partir desta data. 
 
Lamentavelmente outras situações pontuais acontecem diariamente na dramática 
novela do governo comunista. Atrasos de salários para contratados da área da saúde já 
virou rotina. O desespero é tão grande que o governo alterou a nomenclatura dos cargos 
terceirizados de vigilantes para porteiros apenas para pagar menos os funcionários que 
efetuam o mesmo trabalho, um gritante desrespeito a justiça trabalhista. Temos 
também cortes absurdos em diárias e até mesmo no Adicional de Risco de Vida de 
funcionários que executam tarefas perigosas, como está sendo o caso dos servidores da 
FUNAC. 
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Está na hora de o governo reduzir os cargos políticos, comissionados, e cumprir seu dever 
com os efetivos. Tem recurso sim, mas infelizmente é mal versado! 
 
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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“O Nordeste precisa ser ouvido e respeitado”, afirma presidente Othelino Neto durante 
encontro do ParlaNordeste em Aracaju 

 
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto, assina a Carta de Aracaju 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu nesta sexta-feira (9), no Plenário Pedro 
Barreto de Andrade, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALSE), onde foram discutidos 
temas que estão em pauta nacional e que são de interesse do povo nordestino, entre 
eles, o Pacto Federativo, a Reforma da Previdência, a criação de Fundos Municipais do 
Idoso e a nova Política Nacional de Saneamento Básico. 
 
O encontro contou com as presenças dos presidentes das Assembleias Legislativas dos 
Estados de Sergipe (deputado Luciano Bispo), Piauí (deputado Themístocles Filho), Bahia 
(deputado Nelson Leal), Ceará (deputado José Sarto), Paraíba (deputado Adriano 
Galdino) e Alagoas (deputado Marcelo Victor), que, na oportunidade, junto com o 
também presidente do Colegiado do ParlaNordeste 2019, deputado Othelino Neto, 
assinaram a Carta de Aracaju. 
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O documento, que contém os encaminhamentos das discussões, será levado às 
bancadas nordestinas do Senado e Câmara Federal, posteriormente. 
 
“Reafirmamos bandeiras importantes da Reforma da Previdência aprovada na Câmara 
Federal e que será analisada pelo Senado, sem tirar dela o caráter solidário e, ao mesmo 
tempo, afirmamos que o Colegiado está disposto ao diálogo permanente para que 
possamos debater e sugerir sobre os temas mais importantes e urgentes que estão em 
pauta nacional. Assim como repetimos temas a cada versão, também tratamos de novos. 
Nesta edição, por exemplo, incluímos a nova Política Nacional de Saneamento”, explicou 
o presidente Othelino Neto. 
 

 
Othelino Neto exibe as bandeiras do Maranhão e do estado de Sergipe 

 
Ao ressaltar seu orgulho em ser nordestino, Othelino Neto afirmou que a região deveria 
ter muitos mais investimentos devido a importância que tem para o desenvolvimento 
do país. “Queremos ser ouvidos e respeitados”, completou. 
 
O deputado Luciano Bispo, presidente da Alese e anfitrião do evento, destacou os 
avanços garantidos pelo ParlaNordeste. “Já surtiram muitos efeitos. Acabou-se a ideia 
de fusão do BNB ao BNDES, por exemplo, e também a Reforma da Previdência foi 
aprovada sem a retirada do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais graças aos nossos pedidos. Portanto, nos sentimos cada vez mais otimistas para 
lutar por um Nordeste melhor”. 
 
Vice-presidente do Colegiado e presidente do Legislativo da Paraíba, o deputado Adriano 
Galdino ressaltou a importância da união da classe política para o povo nordestino. “Esse 
é o caminho. Só assim iremos conseguir combater as desigualdades que existem entre 
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as regiões do Brasil. Estaremos cada vez mais firmes para garantir nossos direitos e 
contribuir para um Nordeste melhor como merecemos”. 
 
Avaliação Positiva 
 
O deputado estadual Ricardo Rios esteve presente na reunião de trabalho do Colegiado 
e avaliou a condução do presidente Othelino Neto. “Aqui, nós reafirmamos como somos 
muito bem representados na Assembleia Legislativa do Maranhão. Othelino consegue 
demonstrar a importância da união para conseguir boa resultados para a região, que é 
de interesse das Casas Legislativas de todos os estados do Nordeste”. 
 
O trabalho do presidente Othelino Neto também foi enaltecido por presidentes de 
Assembleias que participaram do ParlaNordeste em Aracaju.  
“Othelino Neto tem se esforçado muito para que nossa região seja ouvida. Tenho certeza 
absoluta que iremos colher bons frutos em cada edição do ParlaNordeste conduzida por 
ele. Parabéns pelo trabalho”, disse Nelson Leal, presidente do Poder Legislativo da Bahia. 
 
“Conseguiu nos unir para defendermos pautas em comum, para, juntos, agirmos em 
benefício dos nordestinos”, assinalou o presidente do Parlamento piauiense, 
Themístocles Filho. 
 

 
Othelino Neto conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias  
Legislativas do Nordeste – ParlaNordeste 

 
O presidente da Assembleia do Ceará, Dr. José Sarto, lembrou que Othelino Neto 
incentiva-os desde a elaboração da Carta de São Luís, quando aconteceu o 3º encontro 
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do Colegiado. “Se não fosse sua intervenção, certamente esse movimento teria 
adormecido ou não existiria. Ele tem sido um grande líder desse movimento”. 
 
“Othelino Neto é um visionário”, enalteceu o presidente da Assembleia de Alagoas, 
deputado Marcelo Victor. 
 
O próximo encontro do ParlaNordeste está pré-agendado para acontecer na cidade de 
Maceió (AL), no dia 25 de outubro. 
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Othelino Neto faz avaliação das reformas previdenciária e Tributária em segunda edição 
do Podcast* 

 
 
Na segunda edição do podcast “Diálogo com Othelino”, nesta segunda-feira (12), o 
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), 
fez uma análise da Reforma Previdenciária, aprovada recentemente pela Câmara Federal 
e que esteve em discussão no 5º Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas 
do Nordeste – ParlaNordeste, realizado na última sexta-feira (9), em Aracaju (SE). 
 
“Embora a Câmara já tenha retirado itens que consideramos muito importantes, como 
por exemplo, a extinção do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais, foram mantidos alguns pontos que consideramos negativos, mas que temos a 
expectativa de que o Senado retire. Refiro-me aos 40% que podem ser diminuídos dos 
pensionistas, causando um grande impacto”, explicou, acrescentando que a Previdência 
Pública deve ser compensatória, um instrumento de redução das desigualdades do país. 
 
Em relação ao Pacto Federativo, outro tema discutido na reunião de trabalho dos 
presidentes, Othelino Neto defendeu a necessidade de uma distribuição de recursos 
federais mais justa para a região nordestina, tanto para os estados, quanto para os 
municípios. “O Governo Federal, além de concentrar muitos recursos, faz cortes por 
equívoco, justamente em áreas importantes, como na educação, o que consideramos 
ser algo que compromete o futuro do país. Quando se corta nesse volume, as atuais e 
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futuras gerações pagam o preço”, afirmou Othelino Neto, que também é presidente do 
Colegiado do ParlaNordeste 2019. 
 
O presidente Othelino também ratificou seu posicionamento sobre a postura do 
presidente da República em relação aos nordestinos. 
 
“Reafirmo nossa posição tanto no Colegiado, quanto como presidente da Alema, que 
protestaremos sempre que nos sentirmos prejudicados, seja nas retaliações com cortes 
de recursos em programas essenciais, seja nas declarações infelizes que agridem o povo 
nordestino, um povo amigo, alegre e, aliás, que produz muito para o Brasil”, ressaltou. 
 
“Também não concordamos quando o presidente Jair Bolsonaro afirma que as parcerias 
só devem ocorrer quando os governos e os políticos do Nordestes fizerem juras de 
fidelidade a ele. Não é assim que se comporta. O presidente da República deve buscar a 
pacificação do país. ”, completou Othelino. 
 
Reforma Tributária 
 
Na segunda edição do podcast, Othelino Neto opinou, também, sobre Reforma 
Tributária. “É preciso estabelecer se deve ser feita como na Trabalhista, que se retirou 
Direito dos trabalhadores com a justificativa de que permitiria a geração de empregos, 
o que não aconteceu. Hoje já são mais de 13 milhões de desempregados. A Trabalhista 
não corrigiu essa distorção e no que diz respeito à Tributária, é preciso compreender que 
o sacrifício maior deve ser feito por aqueles que têm mais. Assim, os estados conseguirão 
arrecadar melhor e terão um impacto maior. Essa reforma só será justa se for um 
instrumento de combate à desigualdade”. 
 
O presidente finalizou falando do peso dos impostos para os cidadãos. “O Brasil não 
aguenta mais tantos impostos. Por isso, é preciso fazer uma avaliação de onde tem 
cobrança excessiva, que atinge empresas e pessoas físicas. É necessário fazer uma 
revisão nesse sentido, com o objetivo de promover justiça tributária”. 
 
O podcast “Diálogo com Othelino” é semanal e pode ser ouvido a qualquer hora e lugar 
– no computador, smartphone ou em outro aparelho com conexão à internet. Para ouvir, 
é necessário baixar o aplicativo Spotify ou o Soundcloud. Depois, basta buscar o nome 
do programa e dar play no episódio desejado. O programa também está disponível nas 
redes sociais do presidente (Youtube, Instagram, Facebook e Twitter). 
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“O Nordeste precisa ser ouvido e respeitado”, afirma Presidente Othelino Neto durante 
encontro do Parlanordeste em Aracaju 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu nesta sexta-feira (9), no Plenário Pedro 
Barreto de Andrade, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALSE), onde foram discutidos 
temas que estão em pauta nacional e que são de interesse do povo nordestino, entre 
eles, o Pacto Federativo, a Reforma da Previdência, a criação de Fundos Municipais do 
Idoso e a nova Política Nacional de Saneamento Básico. 
 
O encontro contou com as presenças dos presidentes das Assembleias Legislativas dos 
Estados de Sergipe (deputado Luciano Bispo),Piauí (deputado Themístocles Filho), Bahia 
(deputado Nelson Leal), Ceará (deputado José Sarto), Paraíba (deputado Adriano 
Galdino) e Alagoas (deputado Marcelo Victor), que, na oportunidade, junto com o 
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também presidente do Colegiado do ParlaNordeste 2019, deputado Othelino Neto, 
assinaram a Carta de Aracaju. 
 
O documento, que contém os encaminhamentos das discussões, será levado às 
bancadas nordestinas do Senado e Câmara Federal, posteriormente. 
 
“Reafirmamos bandeiras importantes da Reforma da Previdência aprovada na Câmara 
Federal e que será analisada pelo Senado, sem tirar dela o caráter solidário e, ao mesmo 
tempo, afirmamos que o Colegiado está disposto ao diálogo permanente para que 
possamos debater e sugerir sobre os temas mais importantes e urgentes que estão em 
pauta nacional. Assim como repetimos temas a cada versão, também tratamos de novos. 
Nesta edição, por exemplo, incluímos a nova Política Nacional de Saneamento”, explicou 
o presidente Othelino Neto. 
 
Ao ressaltar seu orgulho em ser nordestino, Othelino Neto afirmou que a região deveria 
ter muitos mais investimentos devido a importância que tem para o desenvolvimento 
do país. “Queremos ser ouvidos e respeitados”, completou. 
 
O deputado Luciano Bispo, presidente da Alese e anfitrião do evento, destacou os 
avanços garantidos pelo ParlaNordeste. “Já surtiram muitos efeitos. Acabou-se a ideia 
de fusão do BNB ao BNDES, por exemplo, e também a Reforma da Previdência foi 
aprovada sem a retirada do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais graças aos nossos pedidos. Portanto, nos sentimos cada vez mais otimistas para 
lutar por um Nordeste melhor”. 
 
Vice-presidente do Colegiado e presidente do Legislativo da Paraíba, o deputado Adriano 
Galdino ressaltou a importância da união da classe política para o povo nordestino. “Esse 
é o caminho. Só assim iremos conseguir combater as desigualdades que existem entre 
as regiões do Brasil. Estaremos cada vez mais firmes para garantir nossos direitos e 
contribuir para um Nordeste melhor como merecemos”. 
 
Avaliação Positiva – O deputado estadual Ricardo Rios esteve presente na reunião de 
trabalho do Colegiado e avaliou a condução do presidente Othelino Neto. “Aqui, nós 
reafirmamos como somos muito bem representados na Assembleia Legislativa do 
Maranhão. Othelino consegue demonstrar a importância da união para conseguir boa 
resultados para a região, que é de interesse das Casas Legislativas de todos os estados 
do Nordeste”. 
 
O trabalho do presidente Othelino Neto também foi enaltecido por presidentes de 
Assembleias que participaram do ParlaNordeste em Aracaju. 
“Othelino Neto tem se esforçado muito para que nossa região seja ouvida. Tenho certeza 
absoluta que iremos colher bons frutos em cada edição do ParlaNordeste conduzida por 
ele. Parabéns pelo trabalho”, disse Nelson Leal, presidente do Poder Legislativo da Bahia. 
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“Conseguiu nos unir para defendermos pautas em comum, para, juntos, agirmos em 
benefício dos nordestinos”, assinalou o presidente do Parlamento piauiense, 
Themístocles Filho. 
 
O presidente da Assembleia do Ceará, Dr. José Sarto, lembrou que Othelino Neto 
incentiva-os desde a elaboração da Carta de São Luís, quando aconteceu o 3º encontro 
do Colegiado. “Se não fosse sua intervenção, certamente esse movimento teria 
adormecido ou não existiria. Ele tem sido um grande líder desse movimento”. 
 
“Othelino Neto é um visionário”, enalteceu o presidente da Assembleia de Alagoas, 
deputado Marcelo Victor. 
 
O próximo encontro do ParlaNordeste está pré-agendado para acontecer na cidade de 
Maceió (AL), no dia 25 de outubro. 
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Diálogo com Othelino: Reforma da Previdência e Tributária são temas da segunda edição 
do podcast 

 
 
Na segunda edição do podcast “Diálogo com Othelino”, nesta segunda-feira (12), o 
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), 
fez uma análise da Reforma Previdenciária, aprovada recentemente pela Câmara Federal 
e que esteve em discussão no 5º Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas 
do Nordeste – ParlaNordeste, realizado na última sexta-feira (9), em Aracaju (SE). 
 
“Embora a Câmara já tenha retirado itens que consideramos muito importantes, como 
por exemplo, a extinção do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais, foram mantidos alguns pontos que consideramos negativos, mas que temos a 
expectativa de que o Senado retire. Refiro-me aos 40% que podem ser diminuídos dos 
pensionistas, causando um grande impacto”, explicou, acrescentando que a Previdência 
Pública deve ser compensatória, um instrumento de redução das desigualdades do país. 
 
Em relação ao Pacto Federativo, outro tema discutido na reunião de trabalho dos 
presidentes, Othelino Neto defendeu a necessidade de uma distribuição de recursos 
federais mais justa para a região nordestina, tanto para os estados, quanto para os 
municípios. “O Governo Federal, além de concentrar muitos recursos, faz cortes por 
equívoco, justamente em áreas importantes, como na educação, o que consideramos 

https://www.youtube.com/watch?v=eqFI2eOHJnw
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ser algo que compromete o futuro do país. Quando se corta nesse volume, as atuais e 
futuras gerações pagam o preço”, afirmou Othelino Neto, que também é presidente do 
Colegiado do ParlaNordeste 2019. 
 
O presidente Othelino também ratificou seu posicionamento sobre a postura do 
presidente da República em relação aos nordestinos. 
 
“Reafirmo nossa posição tanto no Colegiado, quanto como presidente da Alema, que 
protestaremos sempre que nos sentirmos prejudicados, seja nas retaliações com cortes 
de recursos em programas essenciais, seja nas declarações infelizes que agridem o povo 
nordestino, um povo amigo, alegre e, aliás, que produz muito para o Brasil”, ressaltou.  
 
“Também não concordamos quando o presidente Jair Bolsonaro afirma que as parcerias 
só devem ocorrer quando os governos e os políticos do Nordestes fizerem juras de 
fidelidade a ele. Não é assim que se comporta. O presidente da República deve buscar a 
pacificação do país.”, completou Othelino.  
 
Reforma tributária  
 
Na segunda edição do podcast, Othelino Neto opinou, também, sobre Reforma 
Tributária. “É preciso estabelecer se deve ser feita como na Trabalhista, que se retirou 
Direito dos trabalhadores com a justificativa de que permitiria a geração de empregos, 
o que não aconteceu. Hoje já são mais de 13 milhões de desempregados. A Trabalhista 
não corrigiu essa distorção e no que diz respeito à Tributária, é preciso compreender que 
o sacrifício maior deve ser feito por aqueles que têm mais. Assim, os estados conseguirão 
arrecadar melhor e terão um impacto maior. Essa reforma só será justa se for um 
instrumento de combate à desigualdade”. 
 
O presidente finalizou falando do peso dos impostos para os cidadãos. “O Brasil não 
aguenta mais tantos impostos. Por isso, é preciso fazer uma avaliação de onde tem 
cobrança excessiva, que atinge empresas e pessoas físicas. É necessário fazer uma 
revisão nesse sentido, com o objetivo de promover justiça tributária”. 
 
O podcast “Diálogo com Othelino” é semanal e pode ser ouvido a qualquer hora e lugar 
– no computador, smartphone ou em outro aparelho com conexão à internet. Para ouvir, 
é necessário baixar o aplicativo Spotify ou o Soundcloud. Depois, basta buscar o nome 
do programa e dar play no episódio desejado. O programa também está disponível nas 
redes sociais do presidente (Youtube, Instagram, Facebook e Twitter). 
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“O Nordeste precisa ser ouvido e respeitado”, afirma Othelino Neto durante 
ParlaNordeste em Aracajú 

 
Othelino Neto (PCdoB), conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do  
Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu sexta-feira (9), no Plenário Pedro Barreto de Andrade, na Assembleia 
Legislativa de Sergipe (ALSE) 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu sexta-feira (9), no Plenário Pedro Barreto de 
Andrade, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALSE), onde foram discutidos temas que 
estão em pauta nacional e que são de interesse do povo nordestino, entre eles, o Pacto 
Federativo, a Reforma da Previdência, a criação de Fundos Municipais do Idoso e a nova 
Política Nacional de Saneamento Básico. 
 
O encontro contou com as presenças dos presidentes das Assembleias Legislativas dos 
Estados de Sergipe (deputado Luciano Bispo), Piauí (deputado Themístocles Filho), Bahia 
(deputado Nelson Leal), Ceará (deputado José Sarto), Paraíba (deputado Adriano 
Galdino) e Alagoas (deputado Marcelo Victor), que, na oportunidade, junto com o 
também presidente do Colegiado do ParlaNordeste 2019, deputado Othelino Neto, 
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assinaram a Carta de Aracaju. O documento, que contém os encaminhamentos das 
discussões, será levado às bancadas nordestinas do Senado e Câmara Federal, 
posteriormente. 
 
“Reafirmamos bandeiras importantes da Reforma da Previdência aprovada na Câmara 
Federal e que será analisada pelo Senado, sem tirar dela o caráter solidário e, ao mesmo 
tempo, afirmamos que o Colegiado está disposto ao diálogo permanente para que 
possamos debater e sugerir sobre os temas mais importantes e urgentes que estão em 
pauta nacional. Assim como repetimos temas a cada versão, também tratamos de novos. 
Nesta edição, por exemplo, incluímos a nova Política Nacional de Saneamento”, explicou 
o presidente Othelino Neto. 
 
Ao ressaltar seu orgulho em ser nordestino, Othelino Neto afirmou que a região deveria 
ter muitos mais investimentos devido a importância que tem para o desenvolvimento 
do país. “Queremos ser ouvidos e respeitados”, completou. 
 
O deputado estadual Ricardo Rios esteve presente na reunião de trabalho do Colegiado 
e avaliou a condução do presidente Othelino Neto. “Aqui, nós reafirmamos como somos 
muito bem representados na Assembleia Legislativa do Maranhão. Othelino consegue 
demonstrar a importância da união para conseguir boa resultados para a região, que é 
de interesse das Casas Legislativas de todos os estados do Nordeste”. 
 
O trabalho do presidente Othelino Neto também foi enaltecido por presidentes de 
Assembleias que participaram do ParlaNordeste em Aracaju. “Othelino Neto tem se 
esforçado muito para que nossa região seja ouvida. Tenho certeza absoluta que iremos 
colher bons frutos em cada edição do ParlaNordeste conduzida por ele. Parabéns pelo 
trabalho”, disse Nelson Leal, presidente do Poder Legislativo da Bahia. 
 
O presidente da Assembleia do Ceará, Dr. José Sarto, lembrou que Othelino Neto 
incentiva-os desde a elaboração da Carta de São Luís, quando aconteceu o 3º encontro 
do Colegiado. “Se não fosse sua intervenção, certamente esse movimento teria 
adormecido ou não existiria. Ele tem sido um grande líder desse movimento”. 
 
“Othelino Neto é um visionário”, enalteceu o presidente da Assembleia de Alagoas, 
deputado Marcelo Victor. 
 
O próximo encontro do ParlaNordeste está pré-agendado para acontecer na cidade de 
Maceió (AL), no dia 25 de outubro. 
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Sob comando de Othelino, ParlaNordeste assina Carta de Aracaju 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu nesta sexta-feira (9), no Plenário Pedro 
Barreto de Andrade, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALSE), onde foram discutidos 
temas que estão em pauta nacional e que são de interesse do povo nordestino, entre 
eles, o Pacto Federativo, a Reforma da Previdência, a criação de Fundos Municipais do 
Idoso e a nova Política Nacional de Saneamento Básico. 
 
O encontro contou com as presenças dos presidentes das Assembleias Legislativas dos 
Estados de Sergipe (deputado Luciano Bispo),Piauí (deputado Themístocles Filho), Bahia 
(deputado Nelson Leal), Ceará (deputado José Sarto), Paraíba (deputado Adriano 
Galdino) e Alagoas (deputado Marcelo Victor), que, na oportunidade, junto com o 
também presidente do Colegiado do ParlaNordeste 2019, deputado Othelino Neto, 
assinaram a Carta de Aracaju. 
 
O documento, que contém os encaminhamentos das discussões, será levado às 
bancadas nordestinas do Senado e Câmara Federal, posteriormente. 
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“Reafirmamos bandeiras importantes da Reforma da Previdência aprovada na Câmara 
Federal e que será analisada pelo Senado, sem tirar dela o caráter solidário e, ao mesmo 
tempo, afirmamos que o Colegiado está disposto ao diálogo permanente para que 
possamos debater e sugerir sobre os temas mais importantes e urgentes que estão em 
pauta nacional. Assim como repetimos temas a cada versão, também tratamos de novos. 
Nesta edição, por exemplo, incluímos a nova Política Nacional de Saneamento”, explicou 
o presidente Othelino Neto. 
 
Ao ressaltar seu orgulho em ser nordestino, Othelino Neto afirmou que a região deveria 
ter muitos mais investimentos devido a importância que tem para o desenvolvimento 
do país. “Queremos ser ouvidos e respeitados”, completou. 
 
O deputado Luciano Bispo, presidente da Alese e anfitrião do evento, destacou os 
avanços garantidos pelo ParlaNordeste. “Já surtiram muitos efeitos. Acabou-se a ideia 
de fusão do BNB ao BNDES, por exemplo, e também a Reforma da Previdência foi 
aprovada sem a retirada do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais graças aos nossos pedidos. Portanto, nos sentimos cada vez mais otimistas para 
lutar por um Nordeste melhor”. 
 
Vice-presidente do Colegiado e presidente do Legislativo da Paraíba, o deputado Adriano 
Galdino ressaltou a importância da união da classe política para o povo nordestino. “Esse 
é o caminho. Só assim iremos conseguir combater as desigualdades que existem entre 
as regiões do Brasil. Estaremos cada vez mais firmes para garantir nossos direitos e 
contribuir para um Nordeste melhor como merecemos”. 
 
Avaliação Positiva 
 
O deputado estadual Ricardo Rios esteve presente na reunião de trabalho do Colegiado 
e avaliou a condução do presidente Othelino Neto. 
 
“Aqui, nós reafirmamos como somos muito bem representados na Assembleia 
Legislativa do Maranhão. Othelino consegue demonstrar a importância da união para 
conseguir boa resultados para a região, que é de interesse das Casas Legislativas de todos 
os estados do Nordeste”. 
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Estado Quebrado – Reajustes Salariais 

 
 
A grande maioria dos servidores estaduais do Maranhão recebem vencimentos menores 
do que deveriam receber. Isto acontece devido a uma série de irregularidades cometidas 
pela administração: desrespeito às reposições inflacionárias, protelação das progressões 
funcionais, falta de critérios objetivos para a execução do Plano de Cargos, dentre 
outros. É preciso fazer justiça! O governo está quebrado e precisa fazer cortes em todas 
as áreas, mas o servidor, com toda a dificuldade que o estado o impõe, é quem faz a 
máquina funcionar de fato. 
 
Os comunistas tem, no mínimo, a obrigação de reajustar os salários de todas as 
categorias cujos vencimentos foram afetados pela inflação nos últimos anos. A perda de 
poder de compra, ou seja o empobrecimento, de alguns servidores chega a 30% de seus 
salários-base. Desde 2015 não se ouve falar em reposição inflacionária. Fiz um 
requerimento legislativo, uma Indicação, encaminhada ao governador Flávio Dino, 
solicitando que determine aos órgãos competentes do Poder Executivo Estadual a 
realização de estudos e a adoção de todas as medidas necessárias para a liberação e 
implantação da reposição inflacionária nos vencimentos de todos os cargos 
pertencentes ao Executivo Estadual Maranhense. 
 
O governo também protela as progressões funcionais para ganhar tempo e “pedalar” 
com o dinheiro que deveria ser direcionado para alguns servidores. A Polícia Civil, por 
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exemplo, aguarda a publicação da Progressão Funcional há mais de 100 dias. O Sinpol-
MA protocolou diversos ofícios cobrando a publicação. Os policiais reclamam: “de 
acordo com a Lei 9.664/2012, a progressão deve ser realizada de dois em dois anos. A 
progressão por qualificação profissional dar-se-á mediante a obtenção pelo servidor, de 
diploma em curso de graduação, pós-graduação e cursos em áreas correlatas ao 
exercício do cargo ocupado, adquiridos posteriormente ao seu ingresso no cargo que 
ocupa, e desde que não constituam requisito para o ingresso no cargo. Mesmo 
reconhecendo o direito dos servidores, também neste caso o Governo simplesmente 
nega, ignorando a lei.” 
 
A falta de critérios objetivos para a execução do Plano de Cargos é outra situação 
preocupante. A Lei 9.664 de 17 de julho de 2012 que cria no serviço público estadual o 
Plano Geral de Carreiras e Cargos do Poder Executivo – PGCE limita a tabela de 
vencimento das categorias beneficiadas até 2015, a partir desta data não estabelece 
critérios objetivos de atualização nas planilhas de vencimento, esta situação deixa os 
funcionários inseguros por falta de uma regulamentação na atualização do salário-base 
após 2015. 
 
A demanda do SINTSEP, que também tem o apoio da oposição, é de que seja 
encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, após estudos e trabalhos 
com os sindicatos, um Projeto de Lei do executivo instituindo os valores das novas 
tabelas de vencimento do PGCE a partir de 2016, ou, na ausência dessas, algum 
mecanismo de atualização nos valores da planilha de vencimento a partir desta data.   
 
Lamentavelmente outras situações pontuais acontecem diariamente na dramática 
novela do governo comunista. Atrasos de salários para contratados da área da saúde já 
virou rotina. O desespero é tão grande que o governo alterou a nomenclatura dos cargos 
terceirizados de vigilantes para porteiros apenas para pagar menos os funcionários que 
efetuam o mesmo trabalho, um gritante desrespeito a justiça trabalhista. Temos 
também cortes absurdos em diárias e até mesmo no Adicional de Risco de Vida de 
funcionários que executam tarefas perigosas, como está sendo o caso dos servidores da 
FUNAC.   
 
Está na hora de o governo reduzir os cargos políticos, comissionados, e cumprir seu dever 
com os efetivos. Tem recurso sim, mas infelizmente é mal versado! 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.eduTwitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Othelino Neto diz que o Nordeste precisa ser ouvido e respeitado 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu nesta sexta-feira (9), no Plenário Pedro 
Barreto de Andrade, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALSE). 
 
Na ocasião, foram discutidos temas que estão em pauta nacional e que são de interesse 
do povo nordestino, entre eles, o Pacto Federativo, a Reforma da Previdência, a criação 
de Fundos Municipais do Idoso e a nova Política Nacional de Saneamento Básico. 
 
O encontro contou com as presenças dos presidentes das Assembleias Legislativas dos 
Estados de Sergipe (deputado Luciano Bispo),Piauí (deputado Themístocles Filho), Bahia 
(deputado Nelson Leal), Ceará (deputado José Sarto), Paraíba (deputado Adriano 
Galdino) e Alagoas (deputado Marcelo Victor), que, na oportunidade, junto com o 
também presidente do Colegiado do ParlaNordeste 2019, deputado Othelino Neto, 
assinaram a Carta de Aracaju. 
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O documento, que contém os encaminhamentos das discussões, será levado às 
bancadas nordestinas do Senado e Câmara Federal, posteriormente. 
 
“Reafirmamos bandeiras importantes da Reforma da Previdência aprovada na Câmara 
Federal e que será analisada pelo Senado, sem tirar dela o caráter solidário e, ao mesmo 
tempo, afirmamos que o Colegiado está disposto ao diálogo permanente para que 
possamos debater e sugerir sobre os temas mais importantes e urgentes que estão em 
pauta nacional. Assim como repetimos temas a cada versão, também tratamos de novos. 
Nesta edição, por exemplo, incluímos a nova Política Nacional de Saneamento”, explicou 
o presidente Othelino Neto. 
 
Ao ressaltar seu orgulho em ser nordestino, Othelino Neto afirmou que a região deveria 
ter muitos mais investimentos devido a importância que tem para o desenvolvimento 
do país. “Queremos ser ouvidos e respeitados”, completou. 
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“O Nordeste precisa ser ouvido e respeitado”, afirma Othelino durante o ParlaNordeste 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), conduziu os trabalhos do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do 
Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu nesta sexta-feira (9), no Plenário Pedro 
Barreto de Andrade, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALSE), onde foram discutidos 
temas que estão em pauta nacional e que são de interesse do povo nordestino, entre 
eles, o Pacto Federativo, a Reforma da Previdência, a criação de Fundos Municipais do 
Idoso e a nova Política Nacional de Saneamento Básico. 
 
O encontro contou com as presenças dos presidentes das Assembleias Legislativas dos 
Estados de Sergipe (deputado Luciano Bispo),Piauí (deputado Themístocles Filho), Bahia 
(deputado Nelson Leal), Ceará (deputado José Sarto), Paraíba (deputado Adriano 
Galdino) e Alagoas (deputado Marcelo Victor), que, na oportunidade, junto com o 
também presidente do Colegiado do ParlaNordeste 2019, deputado Othelino Neto, 
assinaram a Carta de Aracaju. 
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O documento, que contém os encaminhamentos das discussões, será levado às 
bancadas nordestinas do Senado e Câmara Federal, posteriormente. 
 
“Reafirmamos bandeiras importantes da Reforma da Previdência aprovada na Câmara 
Federal e que será analisada pelo Senado, sem tirar dela o caráter solidário e, ao mesmo 
tempo, afirmamos que o Colegiado está disposto ao diálogo permanente para que 
possamos debater e sugerir sobre os temas mais importantes e urgentes que estão em 
pauta nacional. Assim como repetimos temas a cada versão, também tratamos de novos. 
Nesta edição, por exemplo, incluímos a nova Política Nacional de Saneamento”, explicou 
o presidente Othelino Neto. 
 
Ao ressaltar seu orgulho em ser nordestino, Othelino Neto afirmou que a região deveria 
ter muitos mais investimentos devido a importância que tem para o desenvolvimento 
do país. “Queremos ser ouvidos e respeitados”, completou. 
 
O deputado Luciano Bispo, presidente da Alese e anfitrião do evento, destacou os 
avanços garantidos pelo ParlaNordeste. “Já surtiram muitos efeitos. Acabou-se a ideia 
de fusão do BNB ao BNDES, por exemplo, e também a Reforma da Previdência foi 
aprovada sem a retirada do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais graças aos nossos pedidos. Portanto, nos sentimos cada vez mais otimistas para 
lutar por um Nordeste melhor”. 
 
Vice-presidente do Colegiado e presidente do Legislativo da Paraíba, o deputado Adriano 
Galdino ressaltou a importância da união da classe política para o povo nordestino. “Esse 
é o caminho. Só assim iremos conseguir combater as desigualdades que existem entre 
as regiões do Brasil. Estaremos cada vez mais firmes para garantir nossos direitos e 
contribuir para um Nordeste melhor como merecemos”. 
 
Avaliação Positiva  
 
O deputado estadual Ricardo Rios esteve presente na reunião de trabalho do Colegiado 
e avaliou a condução do presidente Othelino Neto. “Aqui, nós reafirmamos como somos 
muito bem representados na Assembleia Legislativa do Maranhão. Othelino consegue 
demonstrar a importância da união para conseguir boa resultados para a região, que é 
de interesse das Casas Legislativas de todos os estados do Nordeste”. 
 
O trabalho do presidente Othelino Neto também foi enaltecido por presidentes de 
Assembleias que participaram do ParlaNordeste em Aracaju. 
“Othelino Neto tem se esforçado muito para que nossa região seja ouvida. Tenho certeza 
absoluta que iremos colher bons frutos em cada edição do ParlaNordeste conduzida por 
ele. Parabéns pelo trabalho”, disse Nelson Leal, presidente do Poder Legislativo da Bahia. 
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“Conseguiu nos unir para defendermos pautas em comum, para, juntos, agirmos em 
benefício dos nordestinos”, assinalou o presidente do Parlamento piauiense, 
Themístocles Filho. 
 
O presidente da Assembleia do Ceará, Dr. José Sarto, lembrou que Othelino Neto 
incentiva-os desde a elaboração da Carta de São Luís, quando aconteceu o 3º encontro 
do Colegiado. “Se não fosse sua intervenção, certamente esse movimento teria 
adormecido ou não existiria. Ele tem sido um grande líder desse movimento”. 
 
“Othelino Neto é um visionário”, enalteceu o presidente da Assembleia de Alagoas, 
deputado Marcelo Victor. 
 
O próximo encontro do ParlaNordeste está pré-agendado para acontecer na cidade de 
Maceió (AL), no dia 25 de outubro. 
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Othelino faz avaliação das Reformas Previdenciária e Tributária 

 
Othelino Neto defendeu a necessidade de uma distribuição de recursos federais mais justa para a região nordestina 

 
Na segunda edição do podcast “Diálogo com Othelino”, nesta segunda-feira (12), o 
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), 
fez uma análise da Reforma Previdenciária, aprovada recentemente pela Câmara Federal 
e que esteve em discussão no 5º Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas 
do Nordeste – ParlaNordeste, realizado na última sexta-feira (9), em Aracaju (SE). 
 
“Embora a Câmara já tenha retirado itens que consideramos muito importantes, como 
por exemplo, a extinção do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dos trabalhadores 
rurais, foram mantidos alguns pontos que consideramos negativos, mas que temos a 
expectativa de que o Senado retire. Refiro-me aos 40% que podem ser diminuídos dos 
pensionistas, causando um grande impacto”, explicou, acrescentando que a Previdência 
Pública deve ser compensatória, um instrumento de redução das desigualdades do país. 
 
O presidente Othelino também ratificou seu posicionamento sobre a postura do 
presidente da República em relação aos nordestinos. 
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“Reafirmo nossa posição tanto no Colegiado, quanto como presidente da Alema, que 
protestaremos sempre que nos sentirmos prejudicados, seja nas retaliações com cortes 
de recursos em programas essenciais, seja nas declarações infelizes que agridem o povo 
nordestino, um povo amigo, alegre e, aliás, que produz muito para o Brasil”, ressaltou. 
 
Reforma Tributária 
 
Na segunda edição do podcast, Othelino Neto finalizou falando do peso dos impostos 
para os cidadãos. “O Brasil não aguenta mais tantos impostos. Por isso, é preciso fazer 
uma avaliação de onde tem cobrança excessiva, que atinge empresas e pessoas físicas. 
É necessário fazer uma revisão nesse sentido, com o objetivo de promover justiça 
tributária”. 
 
O podcast “Diálogo com Othelino” é semanal e pode ser ouvido a qualquer hora e lugar 
– no computador, smartphone ou em outro aparelho com conexão à internet. Para ouvir, 
é necessário baixar o aplicativo Spotify ou o Soundcloud. Depois, basta buscar o nome 
do programa e dar play no episódio desejado. O programa também está disponível nas 
redes sociais do presidente (Youtube, Instagram, Facebook e Twitter). 

 

 


