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Alema, bancada federal e entidades discutem titulação de áreas quilombolas no entorno 
do CLA 

 
 
Deputados estaduais, federais, órgãos do Governo do Estado e entidades da sociedade 
civil reuniram-se, nesta segunda-feira (13), na Assembleia Legislativa do Maranhão, para 
discutir a regularização do território quilombola no entorno do Centro de Lançamento 
de Alcântara (CLA). O objetivo é evitar que a população, que reside nessas áreas, seja 
afetada negativamente pelo Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, assinado entre Brasil 
e Estados Unidos, para o uso comercial do CLA. 
 
O presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), pontuou que, embora 
reconheça a importância do acordo para o desenvolvimento da região e do país, é 
preciso, primeiramente, resolver o passivo que ainda há desde a implantação do CLA, 
em relação à titulação das terras, que gerou impactos negativos à população dessas 
áreas, que teve que ser remanejada para a construção do Centro. 
 
“Infelizmente, essas populações, que moravam à beira do mar e que viviam da pesca, 
tiveram a sua qualidade de vida reduzida a partir da implantação do CLA. E existe um 
débito histórico com as populações. Antes de nós partimos para um novo momento, é 
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preciso que se resolva esse grande passivo para que, aí sim, se tenha credibilidade e a 
população tenha confiança em receber um novo projeto, quanto mais com as 
características deste que já foram anunciadas”, afirmou Othelino, frisando que é preciso 
que o Governo Federal resolva essa demanda, que está acumulada, para proteger a 
população quilombola. 
 
O deputado Rafael Leitoa (PDT), autor do requerimento que propôs a criação da Frente 
Parlamentar para a Modernização do Centro de Lançamento de Alcântara, reforçou que 
a titulação dessas áreas deve ser o ponto principal, antes de qualquer outro tipo de 
discussão, para que as comunidades sejam contempladas nas suas reivindicações. 
 
“Devemos aproveitar esse momento, em que o Governo Federal já assinou um Acordo 
de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos e quer a aprovação desse acordo 
com o Congresso, para fazer a limpeza do pacífico que ficou ainda na instalação do CLA, 
que começa com a titulação das áreas. A reunião foi produtiva, porque começamos a ter 
uma linha de resolutividade da situação para que a gente possa avançar na aprovação 
desse acordo e, a partir daí, com as comunidades sendo contempladas nas suas 
reivindicações, ele ter o sucesso que o Governo Federal precisa e, obviamente, o estado 
do Maranhão”, completou. 
 
Diálogo 
 
O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB) ressaltou que a bancada maranhense, em 
Brasília, está em constante diálogo, criando uma convergência de pensamentos e 
atitudes, para colocar como condição fundamental e indispensável, antes da aprovação 
do acordo pelo Congresso, a preservação dos direitos das comunidades quilombolas de 
Alcântara, com a resolução dos passivos que existem há mais de duas décadas. 
 
“É importante que nós debatamos com muita tranquilidade a possibilidade de 
investimentos em Alcântara, que é importante para o município, para o estado e para o 
Brasil, mas isso tem que ser acompanhado de vantagens concretas para a comunidade 
de Alcântara e garantia de direitos para as comunidades quilombolas, que são donas 
ancestrais daquelas áreas”, assinalou. 
 
“É uma discussão para mostrarmos que a chegada desses investimentos não são para 
acabar com o município de Alcântara, mas, sim, trazer desenvolvimento para a região, 
desenvolver o município e o nosso estado mais ainda”, garantiu o deputado federal 
Júnior Lourenço (PR), subcoordenador da bancada federal. 
 
O deputado federal Bira do Pindaré (PSB) ressaltou que é importante que todos os 
parlamentares do Maranhão se unam em torno desse debate e, sobretudo, na defesa 
dos interesses das comunidades quilombolas. “Esperamos que as questões relativas à 
titulação, que é uma questão fundiária, as questões pendentes com as comunidades, 
possam ser resolvidas primeiro. Que haja consulta às comunidades sobre esses 
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empreendimentos e que, assim, a gente tenha um processo transparente, mas, 
sobretudo, respeitoso. Para nós, o mais importante são os direitos do nosso povo”, disse. 
 
Para as entidades, a preocupação maior é com o possível deslocamento das 
comunidades tradicionais. “Não somos contra o desenvolvimento, mas não aceitamos 
as pessoas atropelarem os direitos dos quilombolas. Queremos a titulação das nossas 
terras, que é o principal”, afirmou Pedra Amorim, representante da Associação do 
Território Étnico Quilombola de Alcântara (ATEQUILA). 
 
“A gente tem tido um diálogo com o Governo do Estado, demonstrando que o queremos 
como nosso parceiro nessa luta e que isso é importante para o movimento, para as 
entidades de Alcântara e para a população. Essa reunião é fundamental para que a gente 
possa trazer para a bancada federal a importância daquelas famílias, que lá estão no 
litoral”, reforçou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
Alcântara (STTR), Antônio Marcos Pinho. 
 
O secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, 
frisou que o Governo do Maranhão tem adotado uma postura de mediação, tanto no 
que se refere à política aeroespacial, como, também, naquilo que envolve o direito dos 
quilombolas ao território. “Nós achamos que conflitos se resolvem conversando, 
encontrando a melhor solução, que garanta o direito de todos”. 
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Dr. Leonardo Sá discute diretrizes para desenvolvimento de Pinheiro e da Baixada 
Maranhense 

 
 
Na manhã de segunda-feira (13), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), encontrou-
se em São Luís, com o Juiz Douglas Martins. A pauta da conversa foi sobre a discussão de 
diretrizes para o desenvolvimento do direito à saúde, meio ambiente, geração de 
empregos e renda no Maranhão. 
 
O deputado Dr Leonardo Sá explicou que o encontro, serviu para discutir ideias a ser 
debatidas no parlamento estadual, assim como agradeceu a recepção do juiz Douglas 
Martins, que prestou uma série de informações e esclarecimentos. 
 
“Na manhã de hoje, estivemos com o Juiz do TJMA, o Dr. Douglas Martins, que é Doutor 
em Sociologia Jurídica. Na oportunidade discutimos diversos assuntos sobre direito à 
saúde e meio ambiente, como a transformação dos lixões em aterros sanitários com 
cooperativas de catadores, formas de facilitar a coleta seletiva, uma política diversificada 
para a reciclagem, e também falamos sobre matadouros públicos. Tudo isso para 
esclarecer algumas dúvidas sobre um montante de ideias que pretendo trabalhar para 
melhorar a vida dos Maranhenses e em especial dos Pinheirenses. Em breve teremos 
novos projetos, e assim vamos buscando desenvolvimento e uma melhor qualidade de 
vida. Obrigado Dr. Douglas Martins pelos esclarecimentos”, declarou Leonardo. 
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PCdoB mostra que permanece unido e disposto a entrar na disputa em São Luís 

 
 
O PCdoB realizou, neste sábado (11), uma maratona para a filiação de novos membros 
em São Luís. O evento, que aconteceu na Avenida Litorânea, reuniu a militância, 
autoridades e pré-candidatos. 
 
Em um momento descontraído, pousaram para a foto os pré-candidatos a prefeito de 
São Luís: Duarte Júnior, deputado estadual; Júlio Pinheiro, vice-prefeito, e Rubens 
Pereira Júnior, secretário de Estado das Cidades. Além do presidente estadual e 
deputado federal, Márcio Jerry. 
 
Após muitas especulações, o PCdoB mostra que permanece unido e disposto a entrar na 
disputa pela prefeitura da capital. Se depender da militância, a tarefa será defendida por 
todos. 
 
Do blog Silvia Tereza 
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Dr. Leonardo Sá discute diretrizes para desenvolvimento de Pinheiro e da Baixada 
Maranhense 

 
 
Na manhã de segunda-feira (13), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), encontrou-
se em São Luís, com o Juiz Douglas Martins. A pauta da conversa foi sobre a discussão de 
diretrizes para o desenvolvimento do direito à saúde, meio ambiente, geração de 
empregos e renda no Maranhão. 
 
O deputado Dr Leonardo Sá explicou que o encontro, serviu para discutir ideias a ser 
debatidas no parlamento estadual, assim como agradeceu a recepção do juiz Douglas 
Martins, que prestou uma série de informações e esclarecimentos. 
 
“Na manhã de hoje, estivemos com o Juiz do TJMA, o Dr.  Douglas Martins, que é Doutor 
em Sociologia Jurídica. Na oportunidade discutimos diversos assuntos sobre direito à 
saúde e meio ambiente, como a transformação dos lixões em aterros sanitários com 
cooperativas de catadores, formas de facilitar a coleta seletiva, uma política diversificada 
para a reciclagem, e também falamos sobre matadouros públicos. Tudo isso para 
esclarecer algumas dúvidas sobre um montante de ideias que pretendo trabalhar para 
melhorar a vida dos Maranhenses e em especial dos Pinheirenses. Em breve teremos 
novos projetos, e assim vamos buscando desenvolvimento e uma melhor qualidade de 
vida. Obrigado Dr. Douglas Martins pelos esclarecimentos”, declarou Leonardo. 
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Assembleia, bancada federal e entidades discutem titulação de áreas quilombolas no 
entorno do CLA 

Deputados estaduais, federais, órgãos do Governo do Estado e entidades da sociedade 
civil reuniram-se, nesta segunda-feira (13), na Assembleia Legislativa do Maranhão, para 
discutir a regularização do território quilombola no entorno do Centro de Lançamento 
de Alcântara (CLA). O objetivo é evitar que a população, que reside nessas áreas, seja 
afetada negativamente pelo Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, assinado entre Brasil 
e Estados Unidos, para o uso comercial do CLA. 
 

 
 
O presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), pontuou que, embora 
reconheça a importância do acordo para o desenvolvimento da região e do país, é 
preciso, primeiramente, resolver o passivo que ainda há desde a implantação do CLA, 
em relação à titulação das terras, que gerou impactos negativos à população dessas 
áreas, que teve que ser remanejada para a construção do Centro. 
 
“Infelizmente, essas populações, que moravam à beira do mar e que viviam da pesca, 
tiveram a sua qualidade de vida reduzida a partir da implantação do CLA. E existe um 
débito histórico com as populações. Antes de nós partimos para um novo momento, é 
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preciso que se resolva esse grande passivo para que, aí sim, se tenha credibilidade e a 
população tenha confiança em receber um novo projeto, quanto mais com as 
características deste que já foram anunciadas”, afirmou Othelino, frisando que é preciso 
que o Governo Federal resolva essa demanda, que está acumulada, para proteger a 
população quilombola. 
 
O deputado Rafael Leitoa (PDT), autor do requerimento que propôs a criação da Frente 
Parlamentar para a Modernização do Centro de Lançamento de Alcântara, reforçou que 
a titulação dessas áreas deve ser o ponto principal, antes de qualquer outro tipo de 
discussão, para que as comunidades sejam contempladas nas suas reivindicações. 
 
“Devemos aproveitar esse momento, em que o Governo Federal já assinou um Acordo 
de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos e quer a aprovação desse acordo 
com o Congresso, para fazer a limpeza do pacífico que ficou ainda na instalação do CLA, 
que começa com a titulação das áreas. A reunião foi produtiva, porque começamos a ter 
uma linha de resolutividade da situação para que a gente possa avançar na aprovação 
desse acordo e, a partir daí, com as comunidades sendo contempladas nas suas 
reivindicações, ele ter o sucesso que o Governo Federal precisa e, obviamente, o estado 
do Maranhão”, completou. 
 
Diálogo 
 
O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB) ressaltou que a bancada maranhense, em 
Brasília, está em constante diálogo, criando uma convergência de pensamentos e 
atitudes, para colocar como condição fundamental e indispensável, antes da aprovação 
do acordo pelo Congresso, a preservação dos direitos das comunidades quilombolas de 
Alcântara, com a resolução dos passivos que existem há mais de duas décadas. 
 
“É importante que nós debatamos com muita tranquilidade a possibilidade de 
investimentos em Alcântara, que é importante para o município, para o estado e para o 
Brasil, mas isso tem que ser acompanhado de vantagens concretas para a comunidade 
de Alcântara e garantia de direitos para as comunidades quilombolas, que são donas 
ancestrais daquelas áreas”, assinalou. 
 
“É uma discussão para mostrarmos que a chegada desses investimentos não são para 
acabar com o município de Alcântara, mas, sim, trazer desenvolvimento para a região, 
desenvolver o município e o nosso estado mais ainda”, garantiu o deputado federal 
Júnior Lourenço (PR), subcoordenador da bancada federal. 
 
O deputado federal Bira do Pindaré (PSB) ressaltou que é importante que todos os 
parlamentares do Maranhão se unam em torno desse debate e, sobretudo, na defesa 
dos interesses das comunidades quilombolas. “Esperamos que as questões relativas à 
titulação, que é uma questão fundiária, as questões pendentes com as comunidades, 
possam ser resolvidas primeiro. Que haja consulta às comunidades sobre esses 
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empreendimentos e que, assim, a gente tenha um processo transparente, mas, 
sobretudo, respeitoso. Para nós, o mais importante são os direitos do nosso povo”, disse. 
 
Para as entidades, a preocupação maior é com o possível deslocamento das 
comunidades tradicionais. “Não somos contra o desenvolvimento, mas não aceitamos 
as pessoas atropelarem os direitos dos quilombolas. Queremos a titulação das nossas 
terras, que é o principal”, afirmou Pedra Amorim, representante da Associação do 
Território Étnico Quilombola de Alcântara (ATEQUILA). 
 
“A gente tem tido um diálogo com o Governo do Estado, demonstrando que o queremos 
como nosso parceiro nessa luta e que isso é importante para o movimento, para as 
entidades de Alcântara e para a população. Essa reunião é fundamental para que a gente 
possa trazer para a bancada federal a importância daquelas famílias, que lá estão no 
litoral”, reforçou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
Alcântara (STTR), Antônio Marcos Pinho. 
 
O secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, 
frisou que o Governo do Maranhão tem adotado uma postura de mediação, tanto no 
que se refere à política aeroespacial, como, também, naquilo que envolve o direito dos 
quilombolas ao território. “Nós achamos que conflitos se resolvem conversando, 
encontrando a melhor solução, que garanta o direito de todos”. 
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O casal de deputados Josimar Maranhãozinho (federal) e Detinha (estadual), esteve 
presente em vários municípios maranhense prestigiando as tradicionais festas do Dia das 
Mães. 

 
 
Em Zé Doca os parlamentares estavam acompanhados da prefeita Josinha e sua equipe 
de governo, na Praça do Viva completamente lotada eles assistiram o sorteio de prêmios 
e levaram suas palavras de carinho para as mães. “Essa é uma data muito especial e 
jamais poderíamos deixar de prestigiar junto às mães desses municípios que sempre nos 
apoiaram, é gratificante ver tantas mães felizes no dia de hoje,” disse Detinha. O casal 
também assistiu aos shows musicais que teve entre outras atrações Tony Guerra e Forró 
Sacode. 
 
Em Centro do Guilherme as homenagens as mães aconteceram na escola municipal José 
Torres Evangelista, que na oportunidade foi reinaugurada. Vários prêmios foram 
sorteados e teve ainda shows musicais na praça de eventos, ao lado do prefeito Zé de 
Dário as parlamentares deixaram suas mensagens as mães. 
 
Na cidade de Maranhãozinho não foi diferente, o prefeito Auricélio promoveu mais uma 
vez uma grande festa em homenagem ao Dia das Mães. A praça ficou completamente 
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lotada e também teve homenagens e sorteio de valiosos prêmios. “Foi aqui nessa cidade 
que comecei a minha carreira política, sempre que retorno me emociono e prestigiar 
essas mães não tem preço,” disse o deputado Josimar. A noite teve festa com o cantor 
Júnior Viana. 
 
O diferencial do casal de deputados é essa constante presença nos municípios, enquanto 
muitos só aparecem em tempos de eleições Josimar e Detinha estão sempre 
prestigiando os acontecimentos nos municípios e contribuindo para o desenvolvimento 
dos mesmos, eles estiveram prestigiando as homenagens as mães também nos 
municípios de Bacuri, Cururupu, Carutapera e Pinheiro. 
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Submissos ao poder do governo Flávio Dino – em uma assembleia com apenas três 
parlamentares efetivamente de oposição – deputados subvertem aos próprios 
compromissos eleitorais de lutar pelo povo 

 
 
Eleitos com o discurso da “nova política”, muitos dos que formam a base governista 
repetem as velhas práticas na Assembleia Legislativa do Maranhão. Num plenário em 
que somente três parlamentares – César Pires (PV), Adriano Sarney (PV) e Wellington do 
Curso (PSDB) – têm posicionamento crítico em relação ao governo Flávio Dino, o 
Legislativo segue com total submissão ao Executivo estadual. 
 
Nenhum dos deputados eleitos prometendo fazer uma “nova política” conseguiu manter 
na Assembleia o pacto feito durante a campanha eleitoral de defender os interesses do 
povo, e continuam com as práticas que condenavam em seus discursos. 
 
Hoje o que se vê são esses mesmos políticos aprovando todas as propostas do governo 
Flávio Dino, sem qualquer questionamento, mesmo contrariando a vontade da 
população. Seus discursos estão distanciados de suas promessas. 
 
Além de manter a submissão ao governo nas votações na Assembleia, os “novos” 
parlamentares abrem mão de outra obrigação que assumiram quando foram eleitos: a 
de fiscalizar os atos do Executivo. E assim, obedientes ao governador e não aos seus 
eleitores, barram todas as iniciativas da oposição que visam garantir transparência na 
gestão dos recursos públicos, como pedidos de informações e convocação de gestores. 
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E vão além na submissão: fecham os olhos para a incapacidade do governo estadual em 
atender as principais necessidades da população, como a recuperação das estradas 
estaduais e a manutenção de serviços de saúde com qualidade. 
 
Para tentar manter a imagem do “novo”, inovam na formulação de leis inócuas e na 
renovação de promessas que, sabem, não serão cumpridas, pois dependem da vontade 
do governo que exerce total controle dos seus mandatos. 
 
Cedem suas prerrogativas ao Executivo na esperança de receber algum benefício, mas 
nem mesmo têm atendidas as demandas que levam ao governo. 
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Roberto Costa reúne milhares de mães com entrega de prêmios na Praça da Saudade, 
em São Luís 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) realizou a tradicional festa em comemoração 
ao Dia das Mães, onde reuniu milhares de mães, na Praça da Saudade, em São Luís, 
inclusive, a sua mãe, dona Elza Costa. 
 
O evento aconteceu no fim da tarde do último sábado, 11, e contou com o apoio do 
deputado federal João Marcelo (MDB) e de João Alberto (MDB). Ainda se fizeram 
presentes André Campos, Júnior do Anil, Professor Wellington Gouveia, Nivaldo Costa e 
Davi Brandão, representando o prefeito de Bacabal, Edvan Brandão (PSC). 
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Durante a programação do evento houve apresentações de música e até concurso de 
dança entre as mães. 
 
Na oportunidade, Roberto Costa destacou a tradicional festa e os prêmios que foram 
sorteados. 
 

 
 
“Há quase 10 anos fazemos essa tradicional festa para as mães. Me criei na região da 
Praça da Saudade e sempre que puder ajudar e fazer o bem para este povo, farei. Quisera 
eu poder fazer em todos os bairros e cidades do Maranhão. Essa festa contou com 
sorteios de prêmios que as próprias mães escolheram, solicitaram kits cozinha, fogões, 
geladeiras, tanquinhos, Tvs, liquidificadores, sanduicheira e até poupanças no valor de 
R$ 500,00. Graças a Deus conseguimos realizar esse sonho, não só para elas, mas para 
mim também. Encerro mais este evento feliz. Ano que vem tem mais”, disse Roberto 
Costa. 
 
O deputado concluiu o evento agradecendo a todas as mães e as parabenizando por este 
dia que não deve ser comemorado somente hoje, mas todos os dias. 
 
“Um evento que fica marcado para todas elas. Uma festa saudável, alegre, segura, 
brincante e com prêmios, é melhor ainda. Aproveito para desejar um feliz Dia das Mães 
para cada mãe, seja a de primeira viagem, ou até aquela que já é avó ou até bisa. 
Agradeço a Deus por minha mãe está aqui comigo e encerro dizendo que, o abraço e o 
beijo que dou aqui nela, é para representar o meu carinho e amor por todas as mães do 
nosso Maranhão. Te amo, mãe”, concluiu Roberto Costa. 
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Deputado Zé Gentil propõe 5 de outubro como Dia da Constituição do Estado do 
Maranhão 

 
Deputado Zé Gentil atendeu pedido de professora, que disse que estudantes nem sequer sabem que o  
Maranhão tem uma Constituição 

 
O deputado Zé Gentil (PRB) anunciou, nesta segunda-feira (13), que apresentou para 
apreciação na Casa da proposta de instituição de 5 de outubro, data da promulgação da 
Constituição Maranhense, como Dia da Constituição do Estado. O parlamentar 
aproveitou também para falar sobre as atividades e inaugurações realizadas no dia 1º de 
Maio, pelo o prefeito de Caxias, Fábio Gentil (PRB). 
 
“Na semana passada, quando eu estava em Caxias comemorando o Dia do Trabalhador, 
depois que andamos pela cidade e o prefeito fizesse as suas inaugurações, fomos até a 
um colégio que terminava de ser construído e estava sendo inaugurado, um colégio 
grande de 12 salas de aula, muito bom o colégio. E lá uma das professoras que estavam 
conversando comigo me pediu: “deputado, eu tenho um coisa a lhe falar, infelizmente, 
nós, professoras, temos uma responsabilidade muito grande de educar os nossos alunos, 
mas, por incrível que pareça, eu quero dizer que nós temos alunos que não sabem nem 
que o Maranhão tem Constituição, não sabem o valor da Constituição do Estado do 
Maranhão’”, contou. 
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Diante do pedido, o deputado disse que se comprometeu a cumprir o pedido, o que fez 
com a apresentação do projeto. Aproveitou para fazer um resumo das ações do prefeito. 
“Neste mesmo dia, apesar da dificuldade que existe em todos os municípios, eu fiquei 
contente em ver não só a inauguração daquele colégio, como também a recuperação do 
Hospital Gentil Filho. Hospital que há mais de 20 anos existe em Caxias. Totalmente 
reformado para que possamos inaugurar agora em julho. Isso faz parte de um trabalho, 
de um trabalho com responsabilidade”, contou. 
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Deputado Wellington cobra urgência para o reabastecimento de água pela Caema em 
Imperatriz 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa, 
na tarde dessa segunda-feira (13), para solicitar urgência por parte da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), a fim de garantir o reabastecimento de 
água em Imperatriz. A solicitação do deputado Wellington foi feita após receber 
inúmeras denúncias da população, que afirma sofre com o descaso do governador Flávio 
Dino (PCdoB). 
 
Ao justificar o caráter de urgência, Wellington ressaltou que a população tem padecido, 
há tempos, e mencionou visita “in loco” realizada por ele e técnicos à cidade, onde se 
comprovou a precariedade do sistema de abastecimento. 
 
“Já estivemos na cidade de Imperatriz e realizamos visita in loco que nos permitiu 
constatar a real situação do abastecimento no município. Essa não é a primeira vez em 
que recebemos as denúncias de quem convive com o descaso da Caema. Falta água, falta 
tratamento de esgoto e sobra o despejo direto disso em nossos rios. Uma postura omissa 
e desrespeitosa com a qual quem sofre é a população. Por isso, solicitamos que adotem 
providências, em caráter de urgência”, disse Wellington. 
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Representantes do Governo Estadual não respondem perguntas da oposição sobre 
situação previdenciária do Maranhão 

 
Adriano Sarney fez cinco perguntas aos secretários estaduais, mas não houve respostas 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição, participou nesta segunda-
feira (13) de reunião sobre o Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA) com o 
secretário-Chefe da Casa Civil do Maranhão, Marcelo Tavares, e o secretário de Estado 
da Comunicação e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, na Comissão de Administração, na 
Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Em meio a preocupação latente com a retórica política, os secretários estaduais não 
responderam satisfatoriamente às perguntas realizadas pelos deputados da banca de 
oposição e foram agressivos com ofensas pessoais, disfarçando a incompetência do 
governo comunista ao não saberem as respostas para os questionamentos feitos em 
reunião. 
 
Durante a reunião presidida pelo deputado Estadual Adelmo Soares (PCdoB), os 
secretários Marcelo Tavares e Rodrigo Lago afirmaram que as reservas do FEPA não 
existem mais. Desta forma, R$ 1,5 bilhão em recursos que existiam em 2014 e que 
deveria acabar apenas em 2020, segundo estudo do Banco do Brasil, já não existem. 
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“Só nos últimos dois anos do governo atual foram gastos mais de R$ 500 milhões por ano 
das reservas do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria. O Governo Estadual não 
tem o mínimo de controle de aluguéis do FEPA. Não responderam se o governo está 
recebendo ou não o aluguel da Casa das Dunas. Sendo que o fundo tem mais de R$ 2 
bilhões em recursos imobiliários”, afirmou Adriano. 
 
De acordo com o deputado, em reunião, foi perguntado se os descontos patronais estão 
sendo feitos na data correta, mas os secretários estaduais não souberam responder. No 
entanto, o deputado estadual César Pires (PV) tinha em mãos um documento do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) que comprova o atraso do repasse patronal. 
 
Ao todo, foram feitas cinco perguntas aos secretários estaduais, mas não houve 
respostas. Segundo Adriano, para cada uma das perguntas feitas e não respondidas será 
enviado um ofício pela Comissão de Administração para o Governo do Estado do 
Maranhão em busca de respostas, correndo o risco de responderem por improbidade 
administrativa. 
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“O ‘caixa dois’ do Bolsonaro veio, em grande parte, da indústria de armas norte-
americana”, diz Zé Inácio 

 
Zé Inácio diz que Bolsonaro quer favorecer os EUA ao facilitar o uso de armas no Brasil 

 
O deputado Zé Inácio (PT) criticou o decreto assinado, no último dia 7, pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que amplia o acesso do uso de armas no país. 
 
Durante seu discurso, o parlamentar disse: “Na verdade, o governo, como não tem 
nenhuma política de segurança, busca armar a população. Mas, todos nós sabemos que 
o objetivo de ampliar o acesso de arma no Brasil, nada mais é do que dar retorno ao 
apoio que teve da indústria de armas americanas. 
 
Segundo Zé Inácio. o “caixa dois” do Bolsonaro veio, em grande parte, da indústria de 
armas norte-americana. “Por isso, tem que dar uma resposta, tem que dar um retorno 
ao apoio dos americanos e ampliar o acesso de arma no país”, acusou. 
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“Caixa dois de Bolsonaro veio, em grande parte, da Indústria de armas norte-americana”, 
diz Zé Inácio 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT) criticou o decreto assinado, na última terça-feira 97), pelo 
presidente Jair Bolsonaro, que amplia o acesso do uso de armas no país. 
 
Durante seu discurso, o parlamentar disse que como o governo não tem nenhuma 
política de segurança, busca armar a população. “Mas, todos nós sabemos que o objetivo 
de ampliar o acesso de arma no Brasil, nada mais é do que dar retorno ao apoio que teve 
da indústria de armas americanas”. 
 
Ainda segundo Zé Inácio, “o ‘caixa dois’ de Bolsonaro veio, em grande parte, da indústria 
de armas norte-americana. “Por isso, ele tem que dar uma resposta, tem que dar um 
retorno ao apoio dos americanos e ampliar o acesso de arma no país”. 
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Governo não responde perguntas sobre situação previdenciária do MA 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição, participou nesta segunda-
feira (13) de reunião sobre o Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA) com o 
secretário-Chefe da Casa Civil do Maranhão, Marcelo Tavares, e o secretário de Estado 
da Comunicação e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, na Comissão de Administração, na 
Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Em meio a preocupação latente com a retórica política, os secretários estaduais não 
responderam satisfatoriamente às perguntas realizadas pelos deputados da banca de 
oposição e foram agressivos com ofensas pessoais, disfarçando a incompetência do 
governo comunista ao não saberem as respostas para os questionamentos feitos em 
reunião. 
 
Durante a reunião presidida pelo deputado Estadual Adelmo Soares (PCdoB), os 
secretários Marcelo Tavares e Rodrigo Lago afirmaram que as reservas do FEPA não 
existem mais. Desta forma, R$ 1,5 bilhão em recursos que existiam em 2014 e que 
deveria acabar apenas em 2020, segundo estudo do Banco do Brasil, já não existem. 
 

https://gilbertoleda.com.br/?s=fepa&submit=Pesquisar
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“Só nos últimos dois anos do governo atual foram gastos mais de R$ 500 milhões por ano 
das reservas do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria. O Governo Estadual não 
tem o mínimo de controle de aluguéis do FEPA. Não responderam se o governo está 
recebendo ou não o aluguel da Casa das Dunas. Sendo que o fundo tem mais de R$ 2 
bilhões em recursos imobiliários”, afirmou Adriano. 
 
De acordo com o deputado, em reunião, foi perguntado se os descontos patronais estão 
sendo feitos na data correta, mas os secretários estaduais não souberam responder. No 
entanto, o deputado estadual César Pires (PV) tinha em mãos um documento do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) que comprova o atraso do repasse patronal. 
 
Ao todo, foram feitas cinco perguntas aos secretários estaduais, mas não houve 
respostas. Segundo Adriano, para cada uma das perguntas feitas e não respondidas será 
enviado um ofício pela Comissão de Administração para o Governo do Estado do 
Maranhão em busca de respostas, correndo o risco de responderem por improbidade 
administrativa. 
 
Sem reservas 
 

 
 
Já o deputado César Pires (PV) destacou que os representantes do governo admitiram 
que não há mais reserva de recursos do FEPA para o pagamento da folha mensal de 
servidores estaduais inativos. Já foi gasto mais de R$ 1 bilhão em aplicações do FEPA que 
havia em novembro de 2014. 
 
Pires questionou os dois secretários como foram gastos R$ 1, 2 bilhão que estavam no 
caixa do FEPA quando Flávio Dino assumiu o governo. Com base em documentos oficiais, 
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o deputado mostrou o não repasse de contribuições dos servidores ao fundo 
previdenciário e a falta de regularidade previdenciária do Estado. Cobrou informações 
sobre o aluguel de imóveis do FEPA e quais estratégias o governo pretende adotar para 
garantir que os aposentados e pensionistas continuem a receber seus benefícios. 
 
Sem apresentar documentos para responder aos questionamentos, Marcelo Tavares 
exibiu um gráfico em que mostrou a evolução da receita e da despesa do FEPA, onde o 
déficit cresceu de R$ 40,11 milhões, em 2013, para R$ 576,47 milhões, em 2018. “Esses 
déficits foram cobertos com as aplicações do FEPA”, informou o secretário da Casa Civil, 
afirmando que, sem dispor mais desses recursos, o governo fará a complementação com 
recursos do Tesouro. 
 
“Qual a garantia que os servidores inativos terão se o governo não tem sequer 
estratégias para resolver o rombo na Previdência estadual, gerado na atual 
administração? Nós buscamos respostas que, mais uma vez, os representantes do 
Executivo não trouxeram para a Assembleia Legislativa”, enfatizou César Pires. 
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Othelino assume o governo do Estado na quinta-feira 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, vai assumir o governo 
do Estado interinamente nesta quinta-feira (16). 
 
O governador Flávio Dino viajará ao Reino Unido e o vice-governador Carlos Brandão se 
afastará no período para tratar de assuntos particulares. 
 
Em Londres, Dino proferirá palestra sobre os êxitos da Segurança Pública do seu governo 
no Brazil Forum UK 2019, na London School of Economics and Political Science. 
 
Já Brandão, que estaria governador em exercício no período, faz gesto para Othelino e 
se licencia por dois dias, retornando ao cargo no sábado. 
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Rafael Leitoa destaca reunião da Comissão sobre a situação financeira do Fepa 

 
 
O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Rafael Leitoa (PDT), destacou, 
nesta segunda-feira (13), a reunião feita pela Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações do Trabalho, com a participação de secretários e técnicos 
para explicar em detalhes a situação financeira do Fundo de Previdência dos Servidores 
do Estado do Maranhão (Fepa). 
 
Ele elogiou a reunião conduzida pelo presidente da Comissão, deputado Adelmo Soares 
(PCdoB), para tratar exclusivamente do Fepa, e agradeceu as presenças dos secretários 
Marcelo Tavares (Casa Civil) e Rodrigo Lago (Comunicação e Assuntos Políticos). “Eles 
explicaram e demostraram para os deputados, por meio de dados, informações e 
números oficiais a situação do Fepa, que já foi palco de vários debates nesta Casa. Existe 
um crescente aumento do número de inativos: mais de 70% o número de inativos 
cresceu em pouco mais de quatro anos”, revelou. 
 
De acordo com o líder do Governo, houve um aumento considerável das despesas para 
poder pagar os aposentados e pensionistas, mas na mesma linha o Estado conseguiu 
avançar também no número de servidores efetivos da ativa para cobrir esse déficit de 
receita/despesa. 
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“Ocasionalmente, esse déficit, que já vem se arrastando desde 2013, quando foi feita ali 
a primeira retirada dos recursos aplicados do FEPA, para o cumprimento dessas 
obrigações mensais. E, obviamente, que, com a crescente elevação do número de 
pensionistas e aposentados dentro desses servidores, houve ali um consumo 
gradativamente dessas aplicações, que resultou, hoje, na grande parcela do recurso do 
tesouro do Estado, para complementar o pagamento de servidores inativos e 
pensionistas”, explicou. 
 
De acordo com Rafael Leitoa, aumentou também o volume de despesa por conta do 
grande número de aposentados que pediram aposentadoria recentemente. “Muitos 
servidores entravam com o pedido de aposentadoria e passavam dois, três anos para se 
aposentar. Essa trava de servidores que precisavam ir de fato para inatividade, para 
receber pelo fundo, que era de direito, não iam diretamente para o fundo, ficavam 
afastados das suas atividades funcionais, mas eram pagos com recursos do tesouro.  E aí 
meio que mascarava um recurso que era de direito deles, que era do Fepa”, assinalou. 
 
O líder do governo complementou: “E com esse processo sendo acelerado, onde hoje 
um servidor que tem um processo de aposentadoria solicitado, que demora meses para 
poder ir para inatividade, faz com que esse recurso seja ainda mais demandado e, 
obviamente, esse recurso aplicado vai se consumindo ao longo dos anos. Sendo que, 
colocando em números reais de hoje, esse déficit chega a ser de quinhentos e setenta 
milhões por ano”. 
 
Respostas 
 
Rafael Leitoa disse que a oposição pode fazer diversos questionamentos. “Claro que 
alguns deles não conseguiram se sentir contemplados nas respostas. E fizemos o 
entendimento, através do presidente Adelmo, que fizesse o requerimento por escrito 
para encaminhar ao secretário Chefe da Casa Civil e ao secretário Rodrigo Lago, para que 
pudéssemos ter mais informações detalhadas do que se trata alguns pedidos da 
oposição. Obviamente que o secretário Marcelo não deveria ter ali de pronto, porque 
não foi demandado anteriormente, como aluguel de imóvel do FEPA, que é uma 
informação que tem que ser colhida detalhadamente, e que, obviamente, não é o grande 
problema do fundo de aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão”, detalhou. 
 
Ele informou que deputados Arnaldo Melo MDB), Adriano (PV), César Pires (PV), Dr.  
Yglésio (PDT), Mical, Duarte Júnior (PDT) e Adelmo Soares prestigiaram o evento. “Eu 
queria fazer essa fala aqui para dizer que essa Casa cumpre mais um papel importante 
nesse debate e estaremos sempre dialogando, fazendo com que o Governo também 
traga as informações e que de maneira muito clara, transparente e tranquila vieram a 
esta Casa para dar essas informações”, avaliou. 
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PCdoB mantém três pré-candidatos à prefeitura para escolha no ano que vem 

 
 
O PCdoB de São Luís realizou ato de filiação neste final de semana e adiantou a discussão 
sobre seu posicionamento nas eleições do ano que vem. 
 
O partido do governador Flávio Dino manteve seus três nomes como postulantes à 
prefeitura de São Luís: o secretário de Cidades, Rubens Júnior, o deputado estadual 
Duarte Júnior e o vice-prefeito Júlio Pinheiro. Como é de praxe do governador, deixa seus 
aliados livres para se viabilizar e quem estiver melhor quando chegar a hora leva a vaga. 
 
“O desafio do PCdoB é ser em São Luís o que é no Maranhão.O PCdoB tem que ser do 
tamanho das ações do governo Flávio Dino”, afirmou Rubens Júnior. 
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O secretário, aliás, parece o favorito para crescer durante a caminhada por seu perfil. 
Mesmo jovem, já tem experiência no legislativo estadual, federal e agora está tendo no 
executivo. 
 
Duarte Júnior certamente é o nome mais conhecido e que melhor se coloca hoje nas 
pesquisas quantitativas. Mas é craque na arte de jogar contra si em algumas trapalhadas. 
Apesar de esperar ser candidato pelo PCdoB, Duarte não descarta deixar o partido caso 
não seja ungido. 
 
Para muitos, a candidatura de Júlio Pinheiro não faz nenhum sentido, não tem força. Mas 
ele é o filiado ao PCdoB que está na posição mais estratégica. Na condição de vice-
prefeito, se houver alguma articulação até para que Edivaldo deixe a prefeitura um 
pouco antes e possibilite a Júlio concorrer no cargo, chegaria com muita força. Embora 
hoje não vislumbro tal articulação. Júlio ainda tem força na área Itaqui-Bacanga e à classe 
de professores, que em peso na capital. 
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Márcio Jerry entre Rubens Jr., Duarte Jr. e Júlio Nogueira: o comandante e os pré-candidatos do PCdoB:  
prontos para a disputa pela Prefeitura de São Luís em 2020 

 
Enganou-se redondamente quem imaginou que, por estar no auge do poder, o braço 
maranhense do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) no Maranhão assumiria a lentidão 
dos paquidermes, se contaminaria com o ócio dos poderosos de ocasião e se deixaria 
abater pela decadência. Ao contrário, o peso da responsabilidade de ter o controle de 
um estado e de comandar quase meia centena de prefeituras, e ainda a perspectiva de 
ampliar esse poder de fogo nas eleições municipais do ano que vem, realizando o sonho 
dourado de incluir São Luís na relação, fazem com a secção maranhense do partido 
permaneça em ebulição. Domingo (12), por exemplo, o PCdoB mostrou que está vivo e 
quer mais força ao realizar, na Avenida Litorânea, uma animada ação para atrair novos 
filiados. O ato, comandado pelo presidente regional da agremiação, deputado federal 
Márcio Jerry, contou com a participação dos três pré-candidatos do partido à sucessão 
do prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT): o deputado federal licenciado Rubens Jr., o 
deputado estadual Duarte Jr. e o vice-prefeito Júlio Nogueira. 
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No que tange especificamente a São Luís, a cúpula do PCdoB sabe que tem posição 
delicada no tabuleiro sucessório. E o fator principal é que o PDT, que hoje detém o 
comando do município, se movimenta no sentido de renová-lo, se não diretamente, pelo 
menos por meio de um aliado fiel. Só que, em vez de aliar-se ao PCdoB, que teve atuação 
decisiva na eleição e reeleição do prefeito Edivaldo Holanda Jr. – convertido ao 
brizolismo no meio do primeiro mandato -, o PDT preferiu apostar numa aliança com o 
DEM, por meio da candidatura do deputado estadual democrata Neto Evangelista. E foi 
além, colocando o deputado Duarte Jr., o nome eleitoralmente mais forte do PCdoB até 
agora em São Luís, na alça de mira, disparando chumbo grosso contra ele. Inicialmente 
cauteloso, o PCdoB decidiu reagir, mandando recados ao PDT de que está no jogo. 
 
Além da liderança e do peso político incontestáveis do peso político do governador Flávio 
Dino, e a capacidade de articulação do seu presidente, deputado federal Márcio Jerry, o 
PCdoB tem a vantagem de contar com três pré-candidatos eleitoralmente viáveis na 
Capital. Rubens Jr., Duarte Jr. e Júlio Nogueira fazem parte do que há de mais promissor 
nos quadros formados pelo PCdoB, ao lado do deputado estadual Professor Marco 
Aurélio (Imperatriz), por exemplo. Com pesos políticos e eleitorais diferentes, os três 
estão em condições de encabeçar uma chapa do PCdoB dentro da aliança partidária 
liderada pelo governador Flávio Dino. E em condições de encarar, de igual para igual, 
candidatos como Neto Evangelista, Eduardo Braide (PMN), Bira do Pindaré (PSB) e 
Adriano Sarney (PV). 
 
Até aqui, todos os sinais indicam que o governador Flávio Dino não pretende ver 
candidato do seu partido travando batalhas desgastantes com aliado importante numa 
guerra que poderão vencer juntos, sem maiores dificuldades. Nas declarações que já fez 
sobre a disputa em São Luís, ele foi cauteloso, não apontando candidato da sua 
preferência. Com essa postura, estimula a suposição de que num determinado 
momento, provavelmente no início do ano que vem, com dados de pesquisas confiáveis 
nas mãos, tentará juntar os partidos em torno de um candidato forte. Se isso não for 
possível, nem viável, poderá, então, liberar duas candidaturas, de modo que os dois 
grupos possam se juntar num eventual segundo turno. 
 
Independentemente dessas possibilidades, o PCdoB joga pesado no seu fortalecimento, 
turbinando seus três pré-candidatos para apontar o mais viável deles na hora certa. Nos 
bastidores do partido, líderes e militantes defendem que o PCdoB lance candidato 
próprio, certos que estão de que esse projeto esse projeto tem densidade política e 
viabilidade eleitoral em São Luís. E Rubens Jr., Duarte Jr. e Júlio Nogueira parecem 
empolgados e dispostos a medir forças dentro do partido pela vaga de candidato, e fora 
dele, pelo gabinete principal do Palácio de la Ravardière. 

 

 


