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Alô, Eduardo Braide: vai ficar calado diante da violência contra a comunidade Cajueiro? 

Comunistou?  
 
Não dá para entender o silêncio do principal político da atualidade ludovicense. 
Enquanto Braide cala, Wellington fala, denuncia, cobra as autoridades. 
 
A Comunidade do Cajueiro existe há 21 anos no local, inclusive com escritura pública 
condominial, está sendo despejada pelos “aliados capitalistas” de Flávio Dino, apesar 
disso, Braide faz um silêncio ensurdecedor sobre o tema. 
 
Principal postulante ao cargo de prefeito de São Luís, ao que tudo indica, cruzou os 
braços e resolveu calar. Principal adversário do “consórcio comunista” liderado pelo 
governador Flávio Dino nas eleições de 2016, derrotado pela “máquina”, estranhamente 
parece que dá sinais de que não quer brigas com os comunistas, como observado pelos 
blogues de São Luís. 
 
Abaixo, trecho do blog do Luis Cardoso, sobre a estranha aproximação de Braide com 
seu pior algoz de 2106: 
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Votar contra a Reforma da Previdência seria um aceno de Eduardo Braide para Flávio 
Dino? 
 
No momento em que o país atravessa uma séria crise econômica, sem capacidade para 
investimentos, com mais de 13 milhões de desempregados e tem na Reforma da 
Previdência uma saída, votar contra a proposta é jogar contra o Brasil. Foi exatamente o 
que fez o deputado federal pelo Maranhão, Eduardo Braide. 
 
Mas ele não esteve sozinho, não. Foram com ele contra a Nação Bira do Pindaré, Zé 
Carlos do PT e o lugar tenente do governador, deputado Márcio Jerry. O que levou Braide 
a ficar nesse time do quanto pior, melhor? 
 
O deputado federal campeão de votos do eleitorado da capital, com sobras de votos 
para projetá-lo ao lufar de principal candidato a prefeito em 2020, simplesmente calou-
se, nada disse contra Flávio Dino, e sua atitude contra a remoção da comunidade de 
pescadores tradicionais do Cajueiro. 
 
Pior para Braide, enquanto cala, da mesma forma que outros aliados de Flávio Dino, o 
deputado Wellington do Curso, pré-candidato a prefeito de São Luís, não sai do Cajueiro. 
 
Abaixo, a atuação de Wellington, que não calou e denunciou Flávio Dino: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=euiShWBxjvU
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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 
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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”. 
 
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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Deputado Ariston participa de inauguração de ponte na cidade de Nova Iorque 

 
 
O deputado estadual Ariston participou no último sábado (10), da inauguração da ponte 
sobre o riacho Pedra de Fogo, no povoado Pontão na cidade de Nova Iorque. Ao lado do 
vice-governador Carlos Brandão, da prefeita de Pastos Bons, Iriane Gonçalo; da prefeita 
de Nova Iorque, Mayra Guimarães; do suplente de deputado federal Elizabeth Gonçalo 
e muitas outras lideranças, o parlamentar acompanhou da importante entrega de um 
equipamento urbano que vai beneficiar milhares de pessoas. 
 
A obra era esperada a décadas pelo povo e vai trazer melhorias para a população da zona 
rural que não precisará mais dar a volta por Pastos Bons para chegar em Nova Iorque. 
 
Na sua fala, o deputado estadual Ariston disse que a obra é de grande relevância para a 
economia da região e agradeceu a todos que se empenharam na conquista desse sonho. 
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“Flávio Dino é um covarde”, classifica deputado estadual Wellington do Curso 

 
 
Na tarde desta segunda-feira (12), o deputado estadual Wellington do Curso utilizou a 
tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar o absurdo do governador Flávio Dino 
que “vendeu” a comunidade do Cajueiro, na Zona Rural de São Luís. A denúncia do 
parlamentar foi movida após identificar a incoerência do governador que, em 2014, era 
defensor da população do Cajueiro, mas agora permitiu que casas de diversas famílias 
fossem destruídas. 
 
Sobre o assunto, Wellington mostrou documento em que comprova que, na realidade, 
Flávio Dino agora é contra a comunidade do Cajueiro porque recebeu R$252 mil da 
empresa WTorre, atualmente chamada de TUP São Luís SA, que é a responsável pela 
construção do Porto e pela demolição das casas das famílias. 
 
“Flávio Dino paga a dívida de campanha de R$ 252 mil com sangue dos moradores do 
Cajueiro. É isso mesmo! Uma das doadoras para a campanha do governador foi a mesma 
empresa que agora ‘comprou’ o Cajueiro! Uma vergonha! Flávio Dino massacra os mais 
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pobres e usa o poder do estado pra tentar esconder a triste realidade do Maranhão”, 
disse o deputado Wellington. 
 
Ainda na manhã de hoje, Wellington acompanhou parte dos moradores do Cajueiro, que 
estão acampados em frente ao Palácio dos Leões. 
 
“Flávio Dino é um covarde! Enquanto a população estava lá em frente ao Palácio, ele, de 
forma traiçoeira, mandou destruir as casas das famílias. Governador, isso não se faz! Em 
2014, esses moradores confiaram. Agora, recebem essa maldade em forma de traição”, 
afirmou o deputado Wellington do Curso. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=euiShWBxjvU


 

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: 
Com indicação de Duarte Jr, mais dois postos de recarga 

são inaugurados em São Luís 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/08/2019 

Com indicação de Duarte Jr, mais dois postos de recarga são inaugurados em São Luís 

 
 
A indicação nº 836/2019, de autoria de Duarte Jr, continua dando frutos. Através desta 
proposta parlamentar e com a parceria do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros de São Luís (SET) e Procon/Viva, mais dois postos de recarga de cartão 
estudantil e cartão de vale-transporte foram inaugurados, um na sede do Procon, no São 
Francisco, e outro no Viva do Shopping Passeio, no Cohatrac. 
 
Agora os usuários do transporte público da capital dispõem de cinco novos postos. Em 
julho, foram inauguradas as unidades do Viva Beira-Mar, no Centro; Viva Shopping da 
Ilha, na Cohama (aberto aos fins de semana); e Viva Pátio Norte, na Estrada de Ribamar. 
 
Além da recarga de créditos, os postos oferecem o serviço de emissão de cartão de vale-
transporte. Em breve, os postos deverão emitir também o cartão de meia-passagem 
estudantil. Outra ideia de Duarte Jr, atendida pelo SET, é a ocupação dos novos postos 
de trabalho pelos cobradores demitidos. 
 
“Por meio da indicação nº 836/2019, conseguimos atender a essa antiga reivindicação 
dos consumidores do transporte público e combater o desemprego, pois os cobradores 
demitidos serão destinados para nova função nesses pontos de atendimento”, declarou 
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Duarte Jr em suas redes sociais. Confira abaixo os horários de atendimento e os serviços 
oferecidos em cada unidade: 
 
Shopping Passeio (segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 18h) e Procon São 
Francisco (segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h): 
 
– Recarga de cartão de vale-transporte e cartão estudantil 
 
Viva Beira-Mar (de segunda a sexta, das 7h às 18h), Shopping da Ilha (de segunda a 
quinta, das 10h às 22h, e sábado e domingo, das 13h às 19h) e Shopping Pátio Norte (de 
segunda a sexta, das 10h às 22h): 
 
– Recarga e emissão de cartão de vale-transporte 
 
– Recarga de cartão estudantil 
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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 (PCdoB), 
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 
direitos 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). 
 
Acesse os links e ouça o segundo episódio do podcast: https://spoti.fi/2KFheAd | 
https://bit.ly/2yUTTVy 
 
Assista no Youtube: https://bit.ly/33teKNT 

  

https://spoti.fi/2KFheAd
https://bit.ly/2yUTTVy
https://bit.ly/33teKNT
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Deputada Detinha cumpre agenda de inaugurações no interior do estado 

A deputada estadual Detinha (PL) cumpriu agenda em vários municípios do interior do 
estado na última semana. Seu itinerário começou na quarta-feira (7), onde participou da 
inauguração de uma UBS, no povoado Bom Jesus da Mata, em Maranhãozinho.  Na 
quinta-feira, a deputada esteve presente em Centro do Guilherme, na solenidade de 
inauguração de uma estrada, e para participar da festa em homenagem ao Dia dos Pais. 
Nessa mesma data, Detinha esteve em Maranhãozinho, para inauguração das novas 
instalações da escola municipal. 
 

 
 
Na sexta-feira (9), a deputada marcou presença em Zé Doca, para a entrega da Praça do 
Comercio, obra inaugurada pela prefeitura municipal. Também esteve em Araguanã, 
prestigiando a festa em homenagem ao dia dos pais, que foi realizada pelo sindicato dos 
trabalhadores rurais com apoio da prefeitura municipal. 
 
No sábado (10), acompanhada do seu esposo e deputado Federal Josimar 
Maranhãozinho, esteve em Centro Novo, na festa em homenagem ao dia dos pais, 
organizada pela prefeitura municipal, e anunciou que está em busca de melhorias para 
o município, dentre elas, uma escola estadual para a comunidade. Ainda ano sábado, 
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junto ao seu esposo Josimar Maranhãozinho, voltou para receber o carinho da 
população, em Centro do Guilherme, na festa em homenagem ao dia dos pais. 
 
O domingo (11), foi marcado por muita emoção em Maranhãozinho. Junto a Prefeitura 
Municipal, a deputada entregou uma moderna UBS para a população e um renovado 
sistema de abastecimento de água. Anunciou a aquisição de três novos veículos para a 
Secretaria de Saúde, onde beneficiará a população que precisa desses serviços.  O dia 
dos pais foi encerrado com uma grande festa realizada pela Prefeitura, e as atrações 
principais foram a Banda Magníficos e Parceiro Paz. 
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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. 
 
Confira: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eqFI2eOHJnw
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Apesar da boa posição nos levantamentos já realizados na capital maranhense, os 
deputados Duarte Júnior e Neto Evangelista não conseguem garantir apoio do 
governador e dos seus aliados 

 
FLÁVIO DINO QUER RUBENS JÚNIOR; WEVERTON APOSTA EM OSMAR FILHO. E ambos descartam candidatos  
mais bem posicionados 

 
As duas principais lideranças do grupo Flávio Dino (PCdoB) – o próprio governador e o 
senador Weverton Rocha (PDT) já decidiram seus candidatos a prefeito de São Luís, 
faltando ainda um ano e meio para o pleito. 
 
Dino quer o secretário de Cidades, Rubens Pereira Júnior (PCdoB); Weverton aposta suas 
fichas no presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho (PDT). 
 
Curiosamente, tanto Rubens quanto Osmar ainda patinam nas pesquisas, ao contrário 
de outros dois governistas, os deputados estaduais Duarte Júnior (PCdoB) e Neto 
Evangelista (DEM). 
 
Os dois deputados aparecem sempre entre os primeiros colocados nas pesquisas, 
polarizando com os oposicionistas Eduardo Braide (PMN) e Wellington do Curso (PSDB). 
Mas ambos têm dificuldade para atrair apoio dos líderes do grupo dinista. 
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Duarte Júnior, por exemplo, apesar de apresentar até 12 pontos percentuais de 
diferença para seu companheiro de partido, Rubens Júnior, é rejeitado pela cú8pula 
comunista. 
 
E deverá ter que trocar de partido se quiser ser candidato. 
 
Neto Evangelista chegou a engatar um “namoro” com o PDT, mas agora enfrenta 
resistência do partido de Weverton Rocha. 
 
Mas tem a garantia de Juscelino Filho para concorrer pelo DEM. 
 
Resta saber qual a lógica do grupo dinista em abrir mão de dois candidatos com potencial 
para chegar ao segundo turno, investindo energia e ações em outros que ainda precisam 
descolar das últimas posições. 
 
Quem observa tudo de camarote é o próprio Eduardo Braide. 
 
Que pode até vencer em primeiro turno… 
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“Flávio Dino paga dívida de campanha de R$ 252 mil com sangue dos moradores do 
Cajueiro”, denuncia Wellington do Curso 

 
Planilha indica contribuição de campanha feita pela empresa W Torre Engenharia à campanha de Flávio Dino, em 2014 

 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa, 
nessa segunda-feira (12), para denunciar o absurdo cometido pelo governador Flávio 
Dino (PCdoB), que “vendeu” a comunidade do Cajueiro, na Zona Rural de São Luís. A 
denúncia do parlamentar foi movida após identificar a incoerência do governador que, 
em 2014, era defensor da população do Cajueiro, mas agora permitiu que casas de 
diversas famílias fossem destruídas. 
 
Sobre o assunto, Wellington mostrou no documento em que comprova que, na 
realidade, Flávio Dino agora é contra a comunidade do Cajueiro porque recebeu R$252 
mil da empresa WTorre, atualmente chamada de TUP São Luís SA, que é a responsável 
pela construção do Porto e pela demolição das casas das famílias.  
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“Flávio Dino paga a dívida de campanha de R$ 252 mil com sangue dos moradores do 
Cajueiro. É isso mesmo! Uma das doadoras para a campanha do governador foi a mesma 
empresa que agora ‘comprou’ o Cajueiro! Uma vergonha! Flávio Dino massacra os mais 
pobres e usa o poder do estado pra tentar esconder a triste realidade do Maranhão”, 
disse o deputado Wellington. 
 
Ainda na manhã de hoje, Wellington acompanhou parte dos moradores do Cajueiro, que 
estão acampados em frente ao Palácio dos Leões. 
 

 
 
“Flávio Dino é um covarde! Enquanto a população estava lá em frente ao Palácio, ele, de 
forma traiçoeira, mandou destruir as casas das famílias. Governador, isso não se faz! Em 
2014, esses moradores confiaram. Agora, recebem essa maldade em forma de traição”, 
afirmou o deputado Wellington do Curso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOuZcdTKQ1A
https://www.youtube.com/watch?v=2l00MtxUTM4
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Othelino Neto comenta impacto das reformas da previdência e tributária, discutidos no 
ParlaNordeste 

 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=eqFI2eOHJnw
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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. 
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Deputado Adriano entrega prêmio a novos poetas maranhenses 

 
Deputado Adriano no ato da entrega das premiações aos vencedores 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) entregou na tarde do último sábado (10), no 
Espaço Cultural da Livraria da Associação Maranhense de Escritores Independentes 
(AMEI), no São Luís Shopping, o “Prêmio Gonçalves Dias” aos melhores classificados no 
concurso de novos poetas maranhenses. 
 
Ao todo, foram quase 300 participantes inscritos e cerca de 500 poemas enviados para 
o concurso. O primeiro classificado, Francisco de Assis, recebeu o prêmio no valor de R$ 
1.000,00; o segundo, Rogério Henrique, colocado recebeu R$ 500,00; e também teve 
terceiro lugar, Antônio Matheus, que ganhou uma obra de arte da arquiteta Rosiane 
Bastos. A comissão julgadora foi composta por três membros da AMEI. 
 
“O concurso teve como objetivo destacar o Dia Estadual da Poesia, comemorado no dia 
01 de agosto. A intenção é que o Prêmio Novos Poetas Maranhenses sirva de exemplo 
para o fomento de outras iniciativas para que os escritores locais também sejam mais 
conhecidos”, disse Adriano. 
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Segundo o deputado, o concurso incentiva a reflexão, o hábito da leitura e a produção 
literária de novos poetas maranhenses. O prêmio também homenageou o jornalista, 
advogado e poeta brasileiro Gonçalves Dias, considerado um dos principais 
representantes do romantismo do século XIX. 
 
“A segunda edição do Prêmio Novos Poetas Maranhenses foi muito boa porque contou 
com uma participação bastante expressiva de inscritos. Tivemos poesias que 
surpreenderam os jurados. Fico feliz pelo empenho desses escritores porque essa é uma 
possibilidade de conseguirmos visibilidade para autores profissionais e iniciantes”, 
afirmou Adriano. 
 
O evento de premiação contou ainda com a presença do presidente da AMEI, José 
Viegas, e do Coronel Furtado da Academia de Ciências e Artes. 
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Mensagem do Dia dos Pais do deputado Zé Gentil 

Em mensagem alusiva ao Dia dos Pais, o deputado estadual Zé Gentil (PRB) desejou a 
todos, especialmente aos pais de Caxias, que possam ser cada vez mais felizes. Ele 
destacou, ainda, o papel da classe política na concessão das melhorias que o povo tanto 
almeja. “Que possamos olhar mais pela população para que Caxias se torne a cidade que 
a gente quer”. Assista: 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=haKpQ2i2qVo
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Aprovado Projeto de Edivaldo Holanda que beneficia pessoas com Mobilidade Reduzida 
em Eventos Públicos 

 
 
A Assembleia aprovou, na sessão desta segunda-feira (12), o projeto de lei ordinária 
(PLO) nº 184/2019, de autoria do deputado Edivaldo Holanda (PTC), que obriga a 
disponibilização de banheiros químicos adaptados às pessoas que utilizem cadeiras de 
rodas ou com mobilidade reduzida, nos eventos organizados em espaços públicos no 
âmbito do Estado do Maranhão. 
 
Segundo o referido PLO, a quantidade de banheiros químicos deverá ser proporcional à 
estimativa de público presente, observados os critérios estabelecidos, em conformidade 
ao tipo de espetáculo artístico ou evento, obedecendo a quantidade mínima de 10% do 
total. O descumprimento desta Lei acarretará ao organizador do evento o pagamento de 
multa no valor de R$ 5 mil. 
 
“Esse olhar para as necessidades de todos, deve ser uma realidade em espaços e eventos 
públicos do nosso Estado. Proporcionar acessibilidade e infraestrutura adequada para 
cadeirantes ou para quem apresente mobilidade reduzida, com instalação de banheiros 
químicos, é fundamental para preservar o direito de ir e vir dessas pessoas”, justificou o 
deputado Edivaldo Holanda. 
 
De acordo com o deputado, a instalação de equipamentos adequados interfere 
diretamente no bem-estar dos portadores de necessidades especiais. “Nada mais 
inclusivo de que promover autonomia, conforto e segurança de forma digna e 
respeitosa, preservando a integridade física do indivíduo”, complementou. 
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Pré-Candidatos a Prefeito botam o pé no freio e mergulham nos bastidores 

 
 
Os principais pré-candidatos a prefeito de São Luís, pelo visto, resolveram colocar o pé 
no freio e mergulhar nas articulações de bastidores para tentar assegurar suas presenças 
no pleito de 2020. Eduardo Braide, Duarte Junior, Neto Evangelista, Bira do Pindaré, Júlio 
Pinheiro, Osmar Filho, Dr. Iglesyo, entre outros, passaram fazer movimentos tímidos, 
apenas reuniões esporádicas em ambientes fechados em algumas comunidades, até por 
conta da legislação eleitoral e da insegurança quanto a confirmação da candidatura em 
convenção de alguns pretendentes. 
 
Os deputados federais Eduardo Braide, favorito até agora segundo as pesquisas, e Bira 
do Pindaré, principal nome da esquerda, podem justificar a pausa momentânea em suas 
pré-campanhas por conta das articulações para votações de temas polêmicos na Câmara 
Federal, a exemplo da reforma da Previdência. Neto Evangelista por sua vez aguarda o 
desfecho de uma articulação do DEM com o PDT para saber se vai para a disputa coligado 
com os pedetistas ou terá que se virar sozinho, já os demais citados ainda dependem de 
conversações partidárias internas para confirmarem suas presenças na sucessão da 
capital. 
 
A maior dificuldade encontra-se justamente nos dois maiores partidos que integram a 
aliança liderada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) e pelo prefeito Edivaldo Holanda 
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Junior (PDT). Duarte Junior, embora negue a existência de disputa interna, na verdade 
enfrentar muita resistência entre os comunistas, até porque a preferência do Palácio do 
Palácio dos Leões, conforme especula-se nos bastidores da sucessão, é pela candidatura 
do deputado federal licenciado e secretário de Cidades, Rubens Junior. 
 
Situação semelhante é vivida pelo PDT, partido que mantém a hegemonia na capital 
desde 1988 quando elegeu pela primeira Jackson Lago, se mantém no comando do poder 
Executivo municipal até os dias de hoje e vai lutar pela permanência no comando da 
prefeitura. Entre os pedetistas, o embate ocorre entre o presidente da Câmara 
Municipal, Osmar Filho, e deputado Dr. Iglesyo. Após uma recente conversa que teve 
com o presidente estadual do PDT, senador Weverton Rocha, em Brasília, Iglesyo ficou 
bastante animado e vem demonstrando otimismo como a possibilidade de representar 
a legenda. 
 
Osmar, por sua vez, trabalha em silêncio, conta com significativos apoios e espera está 
bem situado nas pesquisas até a data da convenção do partido que indicará o candidato 
a prefeito pelo PDT. 
 
Outro pré-candidato que enfrenta problema interno é Wellington do Curso. Eleito pelo 
PSDB, o parlamentar estadual, diante da possibilidade dos tucanos apoiarem a 
candidatura de Eduardo Braide, já procura abrigo em outra legenda e vem mantendo 
conversações com outras siglas para evitar ficar de fora do pleito. 
 
Adriano Sarney e Vitor Mendes, dois legítimos representantes do que restou da 
oligarquia Sarney, que também anunciaram pré-candidaturas, ao que tudo indica 
desistiram, pois não se movimentam como aspirantes ao cargo. Até Zé Inácio, que se 
apresenta com uma alternativa para o PT voltar a disputar uma eleição com candidato 
próprio, se recolheu e já nem trata mais sobre o assunto. 
 
Os comentários de bastidores é que até o final deste semestre, quando o quadro de pré-
candidatos já estiver bem mais claro, os postulantes a substituírem o prefeito Edivaldo 
partir de janeiro de 2021 deverão partir com todo gás em busca de aliados partidários 
para posteriormente entrarem no corpo-a-corpo na cata dos votos ou usarem recursos 
eletrônicos que lhes permitam abranger um maior contingente de eleitores possíveis. 
 
E 2019 está passando rapidinho 
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Em sessão solene, Assembleia presta homenagem a deputados mortos em acidente 
aéreo 

 
O presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), conduziu os trabalhos e destacou a homenagem  
solicitada pelo deputado Ciro Neto (PP) 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão fez uma sessão solene, no dia de ontem (12), em 
homenagem à memória dos três deputados estaduais maranhenses mortos em acidente 
aéreo, ocorrido há 23 anos: João Silva, Waldir Jorge Filho e Jean Carvalho. 
 
O presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), conduziu os trabalhos e 
destacou a homenagem solicitada pelo deputado Ciro Neto (PP), sobrinho de Jean 
Carvalho. Os familiares receberam in memoriam a Medalha Manuel Beckman, a maior 
honraria da Alema. 
 
Othelino Neto destacou a importância da homenagem e disse que os três eram políticos 
do bem. “É muito importante reconhecer a importância dos três deputados, ao mesmo 
tempo em que estamos resgatando a história do Maranhão. Foi uma tragédia o que 
aconteceu com eles, mas deixaram um legado político grande, por isso, o povo do 
Maranhão está prestando a homenagem aos familiares”. 
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Disse, ainda, Othelino: “quero cumprimentar o deputado Ciro Neto pela iniciativa. Nesse 
momento que se faz homenagem até a torturadores, a Assembleia faz o inverso e 
prestamos homenagem a quem morreu a serviço do Maranhão. A homenagem é um 
acalento para os familiares presentes e resgata a história do Maranhão. Levem essa 
homenagem do povo do Maranhão. Homens e pessoas de bem que foram 
homenageados por nós, aprovada por unanimidade nessa Casa”, afirmou. 
 
Vários deputados, prefeitos, familiares e amigos dos três deputados mortos no acidente 
prestigiaram também a solenidade. Ciro Neto, sobrinho do deputado Jean Carvalho, 
destacou o legado de todos: “três grandes políticos que morreram atuando pelo 
Maranhão.  Políticos jovens que deixaram uma semente.  Jean Carvalho deixou um 
trabalho grande, pensando no crescimento do Maranhão”, recordou. 
 
A viúva de João Silva, Regina Soares; o filho de Waldir Jorge, Samuel Jorge; Jalves 
Carvalho, filho de Jean Carvalho; e o secretário de Articulação Política, Nonato 
Chocolate, representando o prefeito de São Luís, também prestigiaram o evento. Outro 
filho de Jean Carvalho, Robson Carvalho, fez um depoimento cheio de emoções e 
lembrou como eles viveram e agradeceu a Ciro Neto e a Othelino Neto pela homenagem. 
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Emenda impositiva avança na Assembleia 

 
 
Da coluna Estado Maior 
 
Andam a passos largos na Assembleia Legislativa as conversas para a aprovação 
definitiva de uma Proposta de Emenda à Constituição do Orçamento Impositivo no 
Maranhão. 
 
O tema vem sendo debatido nos bastidores desde o início do ano – depois de já haver 
sido abortado na legislatura passada, por pressão do Palácio dos Leões -, ms ganhou 
corpo nas últimas semanas de forma mais aberta. 
 
O deputado Yglésio Moyses encarregou-se de iniciar a coleta de assinaturas às 
propostas, mas já levou o assunto até mesmo para o presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto. A ideia é construir um texto da Assembleia, não apenas de um 
parlamentar. 
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Segundo apurou a coluna, a PEC já conta com 18 assinaturas. São necessárias apenas 14 
pra que ela seja protocolada na Mesa Diretora. 
 
Se aprovado, o texto obriga o governo a executar emendas parlamentares propostas ao 
Orçamento estadual. Pela proposta em discussão, os valores seriam limitados a 0,8% da 
Receita Corrente Líquida do Estado no primeiro ano de vigência do Orçamento 
Impositivo, chegando, de forma escalonada, até a 1,2%. 
 
Novos desdobramentos devem ocorrer ainda nesta semana. Vale aguardar. 
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Adriano entrega prêmio a novos poetas maranhenses 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) entregou na tarde do último sábado (10), no 
Espaço Cultural da Livraria da Associação Maranhense de Escritores Independentes 
(AMEI), no São Luís Shopping, o “Prêmio Gonçalves Dias” aos melhores classificados no 
concurso de novos poetas maranhenses. 
 
Ao todo, foram quase 300 participantes inscritos e cerca de 500 poemas enviados para 
o concurso. O primeiro classificado, Francisco de Assis, recebeu o prêmio no valor de R$ 
1.000,00; o segundo, Rogério Henrique, colocado recebeu R$ 500,00; e também teve 
terceiro lugar, Antônio Matheus, que ganhou uma obra de arte da arquiteta Rosiane 
Bastos. A comissão julgadora foi composta por três membros da AMEI. 
 
“O concurso teve como objetivo destacar o Dia Estadual da Poesia, comemorado no dia 
01 de agosto. A intenção é que o Prêmio Novos Poetas Maranhenses sirva de exemplo 
para o fomento de outras iniciativas para que os escritores locais também sejam mais 
conhecidos”, disse Adriano. 
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Segundo o deputado, o concurso incentiva a reflexão, o hábito da leitura e a produção 
literária de novos poetas maranhenses. O prêmio também homenageou o jornalista, 
advogado e poeta brasileiro Gonçalves Dias, considerado um dos principais 
representantes do romantismo do século XIX. 
 
“A segunda edição do Prêmio Novos Poetas Maranhenses foi muito boa porque contou 
com uma participação bastante expressiva de inscritos. Tivemos poesias que 
surpreenderam os jurados. Fico feliz pelo empenho desses escritores porque essa é uma 
possibilidade de conseguirmos visibilidade para autores profissionais e iniciantes”, 
afirmou Adriano. 
 
O evento de premiação contou ainda com a presença do presidente da AMEI, José 
Viegas, e do Coronel Furtado da Academia de Ciências e Artes. 
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Daniella Tema anuncia retomada de poços artesianos em Paraibano e Sucupira do Norte 

 
 
A deputada estadual Daniella Tema (DEM), esteve em audiência com o presidente da 
CAEMA, Carlos Rogério, na última sexta-feira (12), para tratar de importantes demandas 
da região do sertão maranhense. Entre elas; a retomada das obras do poço artesiano do 
Bairro Vila Aparecida no município de Paraibano e um poço artesiano para a cidade de 
Sucupira do Norte. 
 
“Agradeço imensamente ao presidente da CAEMA, Carlos Rogério, por se sensibilizar 
com as demandas da população, no que diz respeito a falta d’água e a retomada de obras 
importantes que possam sanar este problema. Nos próximos dias, dois poços artesianos, 
um em Paraibano e outro em Sucupira do Norte irão melhorar o fornecimento de água 
para os moradores”, revelou a deputada Daniella Tema. 
 
Para o presidente da CAEMA, a companhia está trabalhando para resolver essas 
dificuldades de abastecimento no interior do estado e que os pedidos da população 
através dos parlamentares ajudam na solução de problemas enfrentados nos municípios. 
 
“A deputada Daniella Tema é uma deputada atuante e vejo o seu grande esforço em 
tratar de problemas que estão afetando os municípios. Semanalmente a recebo para 
tratar de obras que possam beneficiar a população. Essa interação da sociedade com os 
deputados nos ajuda a melhorar o nosso campo de atuação. Dentro de poucos dias, meu 
desejo é que possamos nos reunir para falar das obras já concluídas”, finalizou Carlos 
Rogério, presidente da CAEMA. 
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Dra. Thaiza participa de audiência pública sobre o Projeto TEAmar 

 
 
Ao lado do Poder Judiciário, Prefeitura de Pinheiro, Ministério Público, OAB, Câmara 
Municipal, Defensoria Pública, entidades e pais de portadores do TEA na região de 
Pinheiro, a deputada Dra. Thaiza participou da Audiência Pública que apresentou o 
projeto TEAmar, idealizado pela Comarca de Pinheiro, através da Juíza Tereza Cristina, 
com objetivo de melhorias nas políticas públicas de atendimento às crianças e 
adolescentes autistas. 
 
“Vejo uma nobre iniciativa do Poder Judiciário através da Juíza Tereza Cristina, onde 
Pinheiro e toda a Baixada tem a ganhar com esse importante trabalho, e que preza pelo 
diálogo. É a justiça do Maranhão saindo para ouvir a sociedade e dialogar também com 
os demais poderes em busca de soluções e práticas das diretrizes vigentes para o bem 
dos nossos autistas. Essa atitude já está rendendo frutos como declarou o Prefeito 
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Luciano durante o evento e aproveito para parabeniza-lo por sempre atender as 
demandas, principalmente quando se trata da saúde”, declarou Dra. Thaiza. 
 
Durante o evento, o Prefeito Luciano anunciou o fornecimento de mais uma medicação 
para o tratamento dos autistas, a RISPERIDONA, também assinou e encaminhou um 
Projeto de Lei para Câmara de Pinheiro garantindo a redução da jornada de trabalho dos 
servidores, pais de portadores do TEA. 
 
“A medicação é de responsabilidade do Governo do Estado, mas autorizei a 
disponibilidade pela prefeitura de Pinheiro para ajudar cada vez mais nessa parceria 
porque sempre digo que ninguém faz nada sozinho. Aqui a gente tem a parceria com o 
Poder Judiciário, com a Câmara Municipal e a soma com o Executivo traz resultados. A 
exemplo de um projeto que foi discutido primeiro com a Juíza Tereza Cristina, que trata 
da redução da jornada de trabalho para os servidores municipais que são pais de 
portadores do TEA”, disse o Prefeito. 
 
A deputada Dra. Thaiza aproveitou o evento para falar do seu Projeto de Lei que visa a 
formação dos profissionais da saúde e educação em ABA, que é referência mundial e o 
mais eficiente método de tratamento dado aos autistas. 
 
“Fomos convidadas para conhecer os centros em Nova York, que são referências 
mundiais em tratamento do autismo, através do ABA, fui representada pela servidora da 
SES, Dra. Flávia, especialista, e o mais incrível é que se colocaram à disposição do 
Maranhão para ajudar na implantação desse projeto. O governo do estado está 
investindo na rede de assistência, sabe da importância e Flávio Dino é sensível à causa, 
por isso tenho empenhado na aprovação desse projeto de formação em ABA ainda este 
ano para 2020 implantarmos um projeto piloto na rede de saúde”, explicou Thaiza. 
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“Previdência pública tem que ser instrumento de redução das desigualdades no país”, 
diz Othelino em nova edição de podcast 

 
 
A defesa da Previdência pública foi um dos pontos abordados pelo presidente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), na segunda 
edição do podcast “Diálogo com Othelino”, divulgado na manhã desta segunda-feira 
(12). 
 
Segundo Othelino Neto, “a Previdência pública precisa ser compensatória, um 
instrumento de redução das desigualdades do país”. 
 
No podcast, Othelino Neto aborda os principais temas que foram discutidos no 5º 
Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste – ParlaNordeste, 
realizado na última sexta-feira (9), em Aracaju (SE), dentre eles, as reformas 
Previdenciária e Tributária, o Pacto Federativo e a valorização dos direitos dos 
nordestinos. 
 
Othelino explicou que embora a Câmara Federal já tenha retirado da Reforma 
Previdenciária itens polêmicos, como, por exemplo, a extinção do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) dos trabalhadores rurais, ainda foram mantidos alguns pontos 
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considerados negativos que precisam ser revistos. “Refiro-me aos 40% que podem ser 
diminuídos dos pensionistas, causando um grande impacto”, explicou. 
 
Sobre o Pacto Federativo, Othelino Neto defendeu a necessidade de uma distribuição de 
recursos federais mais justa para a região nordestina. 
 
O presidente da Assembleia do Maranhão 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, 
destacando, ainda, que o presidente da República deve buscar a pacificação do país. 
 
Ainda no podcast, Othelino Neto opinou sobre a Reforma Tributária e criticou o peso dos 
impostos sobre 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). 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eqFI2eOHJnw
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Em novo Podcast, Othelino fala sobre reforma da previdência e tributária 

 
 
Na segunda edição do podcast “Diálogo com Othelino”, nesta segunda-feira (12), o 
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
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 
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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 
direitos 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). 
 
Veja o vídeo… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eqFI2eOHJnw

