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Pré-candidata a prefeita, Cleide Coutinho recebe visita e é elogiada por vice de Gentil

O vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho Jr, fez uma visita de cortesia à deputada
estadual Drª Cleide Coutinho.
No encontro entre os dois, foi discutido a conjuntura política de Caxias e o vice-prefeito
elogiou o trabalho da deputada pela princesa do sertão.
Cleide Coutinho é pré-candidata a prefeita de Caxias e Paulo Marinho Jr. é vice do seu
concorrente, o prefeito Fábio Gentil.
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Beto Castro e moradores do Bairro de Fátima declaram apoio a Osmar Filho

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), continua
recebendo apoios públicos importantes à sua pré-candidatura a prefeito de São Luís.
Em um encontro realizado na noite desta última terça-feira (13), o vereador Beto Castro
(PROS) e moradores do Bairro de Fátima, que integram o grupo “O X da Questão”,
declararam que estarão engajados no projeto coletivo encabeçado pelo pedetista.
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O evento político aconteceu na sede da entidade onde Castro, que é 3º secretário da
Mesa Diretora da CMSL, desenvolve projetos sociais.
Também participaram da reunião o vereador Paulo Victor (PTC) e o deputado estadual
Glalbert Cutrim (PDT), que também já haviam confirmado apoio a Osmar juntamente
com seus grupos políticos.
“O Osmar é um político jovem, dinâmico, que promove um trabalho inovador na Câmara
de São Luís. Hoje, o apresentamos para lideranças comunitárias e moradores que
integram o nosso grupo e a receptividade foi a melhor possível. Caminharemos juntos e
tenho certeza que chegaremos à vitória”, disse Beto Castro.
Morador do bairro, Neto Car afirmou conhecer a trajetória política do pedetista e o seu
compromisso com a cidade. De acordo com ele, o grupo “O X da Questão”, a partir de
agora, mobilizará diariamente os moradores desta importante região de São Luís.
“Trata-se de um político e pré-candidato que já mostrou ter compromisso com São Luís.
Estamos unidos apoiando Osmar Filho para prefeito”.
Osmar, em sua fala, relatou um pouco da sua trajetória política e do trabalho que, como
parlamentar, vem desenvolvendo ao longo dos anos em favor da capital.
O pedetista reafirmou que a sua pré-candidatura é um projeto coletivo, que surgiu,
inicialmente, da vontade do Parlamento Municipal em ter um representante governando
São Luís.
Ao agradecer as manifestações de apoio e carinho, Osmar Filho explicou que percorrerá
todas as regiões do município para dialogar diretamente com os moradores e, desta
forma, apresentar, ainda este ano, um plano de governo que contenha
compromissos/propostas de desenvolvimento econômico e sustentável.
Com votação sempre expressiva no Bairro de Fátima e localidades vizinhas, Glalbert
Cutrim, que é 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, afirmou ter certeza de que,
a partir de agora, o projeto Osmar Filho Prefeito chegará em todos os cantos de São Luís.
“É uma pré-candidatura que conta com o apoio do PDT, da sua militância, de
considerável parte da classe política e que cairá no gosto do eleitor. Iremos juntos rumo
à vitória”.
Osmar Filho já conta com os apoios de outros vereadores, tais como Nato Júnior (PP),
Bárbara Soeiro (PSC), Dr. Gutemberg (PRTB), Pavão Filho (PDT), Chaguinhas (PP), Concita
Pinto (Patriotas), Afonso Manoel (PRP), Ricardo Diniz (PRTB), Raimundo Penha (PDT),
Edson Gaguinho (PHS), Joãozinho Freitas (PTB) e Genival Alves (PRTB).
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Ciro Neto e Juran Carvalho são recebidos pelo Secretário de Agricultura Familiar

O deputado Ciro Neto e prefeito Juran Carvalho fizeram nesta terça – feira (13/08), uma
visita ao secretário Júlio César Mendonça da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF).
Um dos assuntos pautados foram a destinação de emendas parlamentares para a
infraestrutura, agricultura familiar e aquisição de equipamentos para a região central do
estado. Como por exemplo a destinação de emenda para a construção de casa de
farinha, equipada para fabricar e embalar a farinha produzida no município de Graça
Aranha.
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Entre outros assuntos abortados estão a entrega de novos kits de irrigação para os
produtores das cidades como Viana, São José dos Basílios, Trizidela do Vale, São
Domingos, Colinas, Governador Luis Rocha, Senador Alexandre Costa e Fortuna.
Agricultura familiar;
Lembrando que o Deputado Ciro Neto, ainda no primeiro semestre de 2019, teve sua
primeira lei aprovada pela Assembleia Legislativa, sancionada pelo Governador Flávio
Dino.
A lei número 11.044/19 instaura o projeto Linhas de Produção no nível estadual,
valorizando cada vez mais a vida no campo e agricultura familiar no interior do nosso
estado.
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Dr.ª Cleide Coutinho pede ao governador regularização fundiária em São Domingos

Atendendo à solicitação do Vereador e Presidente do Sindicato do Produtores Rurais de
São Domingos do Maranhão, Sr. Astolfo Seabra, A Deputada estadual Drª Cleide
Coutinho (PDT), solicitou ao Governador do Estado Flávio Dino, que tome providências
para desenvolver estudos concernentes a situação fundiária do município de São
Domingos e, consequentemente, a definição da competente titularidade das áreas
passíveis de regularização.
A ação visa buscar desenvolvimento, em caráter permanente de atividades produtivas,
geradoras de ocupação de mão de obra existente no município, trazendo assim mais
renda aos cidadãos dominguenses.
A Indicação que visa beneficiar São Domingos, é desejo também dos líderes populares
Horácio Neto (ex-vereador), Dona Alice (viúva do ex-prefeito Chico do Horácio) e do Exvereador Galego.
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No Bairro de Fátima, integrantes do grupo “O X da Questão” confirmam apoio a Osmar
Filho
O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), continua
recebendo apoios públicos importantes à sua pré-candidatura a prefeito de São Luís.
Em um encontro realizado na noite desta última terça-feira (13), o vereador Beto Castro
(PROS) e moradores do Bairro de Fátima, que integram o grupo “O X da Questão”,
declararam que estarão engajados no projeto coletivo encabeçado pelo pedetista.

O evento político aconteceu na sede da entidade onde Castro, que é 3º secretário da
Mesa Diretora da CMSL, desenvolve projetos sociais. Também participaram da reunião
o vereador Paulo Victor (PTC) e o deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), que também
já haviam confirmado apoio a Osmar juntamente com seus grupos políticos.
“O Osmar é um político jovem, dinâmico, que promove um trabalho inovador na Câmara
de São Luís. Hoje, o apresentamos para lideranças comunitárias e moradores que
integram o nosso grupo e a receptividade foi a melhor possível. Caminharemos juntos e
tenho certeza que chegaremos à vitória”, disse Beto Castro.
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Morador do bairro, Neto Car afirmou conhecer a trajetória política do pedetista e o seu
compromisso com a cidade. De acordo com ele, o grupo “O X da Questão”, a partir de
agora, mobilizará diariamente os moradores desta importante região de São Luís.
“Trata-se de um político e pré-candidato que já mostrou ter compromisso com São Luís.
Estamos unidos apoiando Osmar Filho para prefeito”.
Osmar, em sua fala, relatou um pouco da sua trajetória política e do trabalho que, como
parlamentar, vem desenvolvendo ao longo dos anos em favor da capital.
O pedetista reafirmou que a sua pré-candidatura é um projeto coletivo, que surgiu,
inicialmente, da vontade do Parlamento Municipal em ter um representante governando
São Luís.
Ao agradecer as manifestações de apoio e carinho, Osmar Filho explicou que percorrerá
todas as regiões do município para dialogar diretamente com os moradores e, desta
forma, apresentar, ainda este ano, um plano de governo que contenha
compromissos/propostas de desenvolvimento econômico e sustentável.
Com votação sempre expressiva no Bairro de Fátima e localidades vizinhas, Glalbert
Cutrim, que é 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, afirmou ter certeza de que,
a partir de agora, o projeto Osmar Filho Prefeito chegará em todos os cantos de São Luís.
“É uma pré-candidatura que conta com o apoio do PDT, da sua militância, de
considerável parte da classe política e que cairá no gosto do eleitor. Iremos juntos rumo
à vitória”.
Osmar Filho já conta com os apoios de outros vereadores, tais como Nato Júnior (PP),
Bárbara Soeiro (PSC), Dr. Gutemberg (PRTB), Pavão Filho (PDT), Chaguinhas (PP), Concita
Pinto (Patriotas), Afonso Manoel (PRP), Ricardo Diniz (PRTB), Raimundo Penha (PDT),
Edson Gaguinho (PHS), Joãozinho Freitas (PTB) e Genival Alves (PRTB).
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Osmar Filho recebe adesão de Beto Castro e do grupo “O X da Questão”

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), continua
recebendo apoios públicos importantes à sua pré-candidatura a prefeito de São Luís. Em
um encontro realizado na noite desta última terça-feira (13), o vereador Beto Castro
(PROS) e moradores do Bairro de Fátima, que integram o grupo “O X da Questão”,
declararam que estarão engajados no projeto coletivo encabeçado pelo pedetista.
O evento político aconteceu na sede da entidade onde Castro, que é 3º secretário da
Mesa Diretora da CMSL, desenvolve projetos sociais. Também participaram da reunião
o vereador Paulo Victor (PTC) e o deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), que também
já haviam confirmado apoio a Osmar juntamente com seus grupos políticos.
“O Osmar é um político jovem, dinâmico, que promove um trabalho inovador na Câmara
de São Luís. Hoje, o apresentamos para lideranças comunitárias e moradores que
integram o nosso grupo e a receptividade foi a melhor possível. Caminharemos juntos e
tenho certeza que chegaremos à vitória”, disse Beto Castro.
Morador do bairro, Neto Car afirmou conhecer a trajetória política do pedetista e o seu
compromisso com a cidade. De acordo com ele, o grupo “O X da Questão”, a partir de
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agora, mobilizará diariamente os moradores desta importante região de São Luís. “Tratase de um político e pré-candidato que já mostrou ter compromisso com São Luís.
Estamos unidos apoiando Osmar Filho para prefeito”.
Osmar, em sua fala, relatou um pouco da sua trajetória política e do trabalho que, como
parlamentar, vem desenvolvendo ao longo dos anos em favor da capital.
O pedetista reafirmou que a sua pré-candidatura é um projeto coletivo, que surgiu,
inicialmente, da vontade do Parlamento Municipal em ter um representante governando
São Luís.
Ao agradecer as manifestações de apoio e carinho, Osmar Filho explicou que percorrerá
todas as regiões do
município para dialogar diretamente com os moradores e, desta forma, apresentar,
ainda este ano, um plano de governo que contenha compromissos/propostas de
desenvolvimento econômico e sustentável.
Com votação sempre expressiva no Bairro de Fátima e localidades vizinhas, Glalbert
Cutrim, que é 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, afirmou ter certeza de que,
a partir de agora, o projeto Osmar Filho Prefeito chegará em todos os cantos de São Luís.
“É uma pré-candidatura que conta com o apoio do PDT, da sua militância, de
considerável parte da classe política e que cairá no gosto do eleitor. Iremos juntos rumo
à vitória”.
Osmar Filho já conta com os apoios de outros vereadores, tais como Nato Júnior (PP),
Bárbara Soeiro (PSC), Dr. Gutemberg (PRTB), Pavão Filho (PDT), Chaguinhas (PP), Concita
Pinto (Patriotas), Afonso Manoel (PRP), Ricardo Diniz (PRTB), Raimundo Penha (PDT),
Edson Gaguinho (PHS), Joãozinho Freitas (PTB) e Genival Alves (PRTB).
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Fábio Macedo participa de reunião que define ações para o Setembro Amarelo

O deputado estadual Fábio Macedo, a convite da Coordenadora do Centro de Apoio
Operacional dos Direitos Humanos (CAOP/DH), promotora Cristiane Lago, participou
nesta terça-feira (13), da reunião de organização das ações da campanha do Setembro
Amarelo promovida pelo Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio.
Na ocasião, foram apresentados os três projetos que hoje são leis e são de autoria do
parlamentar pedetista.
“É uma honra poder participar desta reunião que vai definir algumas das ações do dia 10
de Setembro. Hoje trago aqui a bandeira do combate e prevenção à depressão e
agradeço a Promotora Cristiane Lago por trazer a este espaço as três leis de nossa autoria
para garantir aos maranhenses tratamento adequado para depresao e alcoolismo,
problemas de saúde que estão muito ligados ao suícidio, infelizmente. É preciso
sensibilizar à nossa sociedade para questões ligadas ao bem-estar e saúde mental”, disse
Fábio Macedo.
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As ações definidas durante a reunião serão realizadas no dia 10 de setembro que marca
Dia Mundial de Prevenção o Suicídio. As atividades terão o objetivo de sensibilizar a
sociedade maranhenses sobre essa temática tão delicada que é o suicídio e a
automutilação através do teatro, rodas de conversa, contação de estórias, espaço para
livros, esporte, música, jogos de mesa e piquenique com lanche compartilhado.
O Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio é formado por
instituições públicas e privadas e atualmente coordenado pelo Ministério Público
Estadual, para o atendimento de pessoas que se encontram em sofrimento psíquico.
Participaram ainda da reunião de organização o promotor Nonato Leite, o vereador
Honorato Fernandes representando a Câmara de Vereadores e o renomado médico Ruy
Palhano.
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Flávio Dino obrigará a Assembleia a aprovar reforma previdenciária estadual
“Flávio Dino é um governador pusilânime, que vai obrigar seus aliados na Assembleia
Legislativa a negar a sua própria obra e votar contra o povo maranhense na reforma
previdenciária que o governo estadual fará em breve”, afirmou o deputado César Pires,
em discurso na sessão desta terça-feira (13). Ele advertiu que os aliados do governador
vão pagar um alto preço, pois serão obrigados a votar contra os interesses do povo para
atender aos projetos pessoais do comunista.

Para César Pires, Flávio Dino apostou que Bolsonaro não conseguiria aprovar a reforma
previdenciária, por isso orientou seus deputados federais e senadores a votarem contra
a proposta que tanto condenou. Agora, com a real possibilidade de os Estados e
municípios ficarem excluídos da matéria em votação no Congresso Nacional, ele terá que
orientar a bancada governista na Assembleia a reforma na Previdência estadual.
“Flávio Dino gasta milhões de recursos públicos para vender sua imagem em nível
nacional, enquanto tira 25% da saúde, descumpre decisões judiciais, gasta o dinheiro do
Funbem e dos aposentados, retira verbas do Porto do Itaqui, quebra o Estado e dá calote
em fornecedores. Ele não teve competência como gestor e agora terá que fazer também
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a reforma previdenciária que condenou, transferindo o desgaste para os seus aliados na
Assembleia”, declarou César Pires. “Como o governador quer ser presidente do país se
não consegue nem administrar com competência o Maranhão?” questionou.
Ao fazer o alerta, César Pires questionou os demais parlamentares, principalmente os do
PDT e do PCdoB, cujos líderes criticaram e votaram contra a reforma previdenciária na
Câmara Federal. “Tudo indica que o Senado não vai alterar o texto aprovado na Câmara
e a matéria será remetida para os estados e municípios. E agora? Qual será o
posicionamento da base governista neste plenário?”, indagou ele.
“Flávio Dino tem uma posição contrária à reforma de Bolsonaro, mas aqui exigirá o apoio
dos seus aliados, que aceitam todos os desmandos do governador. Ele não teve a
responsabilidade de gestor ao seu opor à reforma previdenciária, e agora vai cobrar o
sacrifício da Assembleia e do povo do Maranhão”, alertou César Pires. “Vale a pena
sacrificar o povo por uma ambição desmentida do governador? A fatura vem e alta para
esse parlamento pagar pela incapacidade de gestão, de visão e pela ambição do
governador”, finalizou.
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Daniella Tema convida parlamentares para a Semana Estadual da Juventude
A deputada estadual Daniella Tema (DEM) usou a tribuna, na sessão plenária de
segunda-feira (12), para convidar os parlamentares e a sociedade em geral para 1ª
Semana Estadual da Juventude, que acontece entre os dias 12 e 18 de agosto, em São
Luís. Autora da lei que institui a Semana da Juventude no calendário oficial do Governo
do Estado, a parlamentar destacou a importância de discutir políticas públicas para os
jovens.

“Quero agradecer o governador Flávio Dino pela sanção da lei que institui a Semana
Estadual da Juventude, aos parlamentares pela aprovação por unanimidade e, em nome
da secretária de Estado da Juventude, Tatyana Pereira, aproveito para convidar a todos
para participar destes dias de discussões, oficinas, debates, temas relacionados ao
mercado de trabalho, entre outros, e, também, do ato político, que será realizado na
quarta-feira (18), no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa. Precisamos
debater sobre o futuro dos nossos jovens”, afirmou Daniella Tema.
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A 1ª Semana Estadual da Juventude é resultante de Lei 11.082, sancionada no dia 24 de
julho deste ano, de autoria da deputada estadual Daniella Tema, que instituiu o encontro
no calendário oficial de eventos anuais do Governo do Maranhão.
O objetivo é ampliar o diálogo com a juventude maranhense, por meio da promoção de
atividades diversas de cultura, esportes e lazer, além do estímulo ao debate sobre
sexualidade, drogas, educação, trabalho e políticas públicas.
Abaixo, segue a programação da Semana Estadual da Juventude:
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Alema homenageia ex-deputados vítimas de acidente aéreo com a Medalha Manuel
Beckman
Autoridades, convidados, amigos e familiares prestigiaram, na manhã desta segundafeira, (12), a sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manoel
Beckman In Memoriam aos ex-deputados Jean Carvalho, Waldir Filho e João Silva,
vítimas de acidente aéreo no dia 25 de março de 1996, quando se deslocavam para o
município de Imperatriz, para participarem das sessões plenárias da Assembleia
Itinerante.

A cerimônia de homenagem aos três parlamentares, que aconteceu no Plenário
Deputado Nagib Haickel, da Assembleia Legislativa do Maranhão, foi de iniciativa do
deputado Ciro Neto (PP), através do Projeto de Decreto Legislativo 019/19, aprovado por
unanimidade pelo Plenário.
A sessão, que foi presidida pelo deputado Othelino Neto (PCdoB), presidente da Alema,
teve as presenças do secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares; do secretário
municipal de Assuntos Parlamentares, Nonato Chocolate; do prefeito de Presidente
Dutra e irmão do ex-deputado Jean Carvalho, Juran Carvalho; de Robson Carvalho e
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Jalves Carvalho, filhos de Jean Carvalho; o filho do deputado João Silva, Rafael
Evangelista de Araújo Silva, e da viúva Regina Evangelista; de Jorge de Melo, filho do
deputado Waldir Filho; Marcone Simplício, advogado e amigo de Jean Carvalho, além de
parentes e amigos dos homenageados.
“Sem dúvida nenhuma é uma homenagem justa aos três bons ex-deputados do
Maranhão. Eu tive a honra de ser deputado junto com eles naquela legislatura. Eles
representavam muito bem as suas regiões e o povo do estado do Maranhão”, disse
Marcelo Tavares.
O prefeito de Presidente Dutra, Juran Carvalho, também considerou justa a homenagem.
“É uma homenagem que consideramos justa, pelo trabalho que esses três ex-deputados
desempenharam na Casa, em especial, o Jean, que passou aqui pouco tempo como
deputado, mas fez um trabalho que, ainda hoje, é lembrado. Hoje, nós colocamos o Ciro
Neto aqui, que representa bem esse compromisso do trabalho do Jean, que é
corresponder e dar continuidade ao trabalho. Ficamos muito feliz de, hoje, estar
recebendo essa honraria da Casa”, acentuou o prefeito.
O advogado Marcone Simplício, que era amigo de Jean Carvalho, disse que fez questão
de prestigiar a homenagem. “Vim prestigiar esses três ex-deputados, que morreram
naquele trágico acidente. Sem dúvida alguma, é uma bela homenagem a esses
deputados que trabalharam pelo nosso Estado”.
Emoção
Bastante emocionado, Samuel Jorge Arruda de Melo, filho de Waldir Filho, disse que
estava feliz pelo reconhecimento do trabalho que o seu pai desenvolveu no Maranhão.
“A gente fica muito feliz porque, mesmo após 23 anos, a Assembleia ainda reconhece o
trabalho que foi prestado pelos três parlamentares que, literalmente, deram as suas
vidas pelo Estado. Eles morreram em missão oficial, então, para nós, enquanto família,
é muito importante saber que o trabalho deles continua sendo reconhecido até os dias
de hoje”, frisou.
“Eu fico muito contente com essa homenagem. São 23 anos que aconteceu o acidente,
mas, no dia a dia, ele é sempre lembrado do quanto foi importante para as nossas
famílias e na nossa cidade. Eu tenho certeza que essa homenagem veio para nos
engrandecer e mostrar para os nossos filhos e amigos o quanto que eles foram
importantes. Eles deixaram um legado para todos nós. Essa é a maior herança que a
gente pode carregar deles”, afirmou Robson Carvalho, filho do ex-deputado Jean
Carvalho.
Rafael Araújo Silva, filho de João Silva, também agradeceu a homenagem ao seu pai.
“Fico muito feliz de saber que o pai da gente é lembrado até hoje, mesmo passado tanto
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tempo da sua morte. A gente não tinha como deixar de estar presente e agradecer tudo
isso, que é muito especial”.
Regina Evangelista, viúva de João Silva, disse que estava muito feliz pela homenagem.
“Eu fico muito feliz com essa homenagem, principalmente, porque Rafael é o filho que
está, hoje, aqui representando o pai. João ia ficar muito feliz de ver que os meninos estão
bem. João era médico e gostava muito do que fazia. Ele era querido pelo povo e eu
agradeço a todas as pessoas, que sofreram junto com a gente e que sempre mandaram
bons pensamentos para que eu fosse forte e conduzisse os meninos da melhor forma”.
Histórico
Waldir Filho foi prefeito de Lago da Pedra, aos 23 anos de idade. Também foi presidente
da Federação dos Prefeitos do Estado do Maranhão (Famem).
Jean Carvalho, que era médico e líder político de Presidente Dutra, em apenas um ano
de mandato conquistou a simpatia e respeito dos seus colegas na Assembleia Legislativa,
sendo escolhido, por unanimidade, como líder do PFL na Casa.
João Silva, que era médico de profissão, foi grande líder político da cidade de PindaréMirim, tendo sido prefeito daquela cidade.

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Aprovado projeto de Edivaldo Holanda que beneficia
pessoas com mobilidade reduzida em eventos públicos
http://luiscardoso.com.br/
POLÍTICA
14/08/2019

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
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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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Falta de recursos paralisa obras na Uema, afirma César Pires

A falta de recursos para a Universidade Estadual do Maranhão (Uema) foi duramente
criticada pelo deputado César Pires, em discurso da tribuna da Assembleia Legislativa.
Ele afirmou que, enquanto aliados do governo noticiam investimentos na UemaSul,
várias obras da Uema estão paralisadas e serviços estão prejudicados pelo descaso do
atual governo do Maranhão com a universidade estadual.
César Pires ressaltou que, embora seja favorável à abertura de novos cursos da UemaSul
em Estreito, com a criação de nova estrutura física e administrativa, não pode aceitar
que os alunos da Uema em São Luís voltem às aulas com o restaurante universitário
fechado.
“Anunciaram que o RU ficaria fechado por tempo indeterminado por falta de pagamento
dos fornecedores, e só abriram depois que os estudantes denunciaram e a imprensa
noticiou”, acrescentou.
Como ex-reitor da Uema, César Pires criticou o governador por virar as costas para a
universidade estadual, que em São Luís e em diversos campi no interior do estado tem
obras paralisadas por falta de recursos.
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“No campus de Balsas, houve licitação e dada ordem de serviço para obra até hoje não
iniciada. Em São Luís, no campus Paulo VI, estão parados os serviços de construção do
prédio do curso de Engenharia da Computação, do anexo do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas, e dos prédios dos cursos de Administração, Matemática e Física. Tudo por
falta de recursos”, listou.
Para o parlamentar, o atual governo é uma enganação técnica e política, e tem sido uma
negação para a Universidade Estadual do Maranhão.
“Saio em defesa da nossa Uema, que precisa ser tratada com mais respeito e prioridade
pelo governador Flávio Dino. O governo precisa assegurar prioridade à educação, tão
alardeada nos discursos e longe da prática”, finalizou.
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Vereador Cézar Bombeiro apoia instalação da primeira biblioteca comunitária do bairro
Liberdade

O vereador Cézar Bombeiro (PSD) é um dos idealizadores e incentivadores da instalação
da primeira biblioteca comunitária do bairro Liberdade. Contando com o auxílio da
comunidade e com a parceria de uma bibliotecária, o representante do Legislativo
municipal está à frente de uma campanha de doação de livros para compor o acervo da
biblioteca, que será inaugurada dia 13 de setembro, na Rua Corrêa de Araújo, nº 135, e
servirá a toda a população do bairro, indistintamente.
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A primeira biblioteca da Liberdade será batizada com o nome de João Damasceno, em
homenagem ao advogado morto ano passado, que por décadas morou e fez história no
bairro, prestando assistência jurídica às famílias humildes.
Cézar Bombeiro convida não apenas os moradores da Liberdade, mas todos os
habitantes de São Luís a aderir à montagem de uma biblioteca que seja referência na
busca de conhecimento e de desenvolvimento pessoal para os usuários. “Participe da
construção, doe livros literários e colabore para o desenvolvimento literário-cultural de
São Luís do Maranhão”, conclama o vereador.

Vereador Cézar Bombeiro é um dos idealizadores e incentivadores da instalação da
biblioteca comunitária da Liberdade

Experiência
Para a montagem da biblioteca e a gestão do acervo, Cézar Bombeiro conta com a
parceria da bibliotecária e escritora Anísia Nascimento, que tem vasta experiência nesse
tipo de trabalho, inclusive em comunidades. Anísia já foi gestora da biblioteca municipal
do Bairro de Fátima e pode testemunhas as transformações sociais causadas por aquele
espaço de leitura no ambiente onde está instalada. Ela diz que espera repetir a
experiência na Liberdade. “O bairro Liberdade é um berço cultural e a literatura não pode
ficar distante disso, pois literatura também é cultura”, enfatiza, lembrando que a
população do bairro já vinha demonstrando esse anseio.
Anísia defende que a biblioteca ofereça não apenas leitura, mas também projetos
socioculturais, por ser um eixo da Associação Desportiva, Cultural, Recreativa e Social do
bairro Liberdade (Adecres), que já oferece aulas de música, cursos de informática, cursos
preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outras atividades
relacionadas à defesa dos direitos sociais.
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Entusiasmada com a mobilização que a iniciativa tem provocado na comunidade, Anísia
exalta a atuação do vereador Cézar Bombeiro para concretização da ideia e lembra que
ele também é bibliotecário por formação acadêmica.
Assista à entrevista:
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Deputado Dr. Yglésio otimista com pré-candidatura pelo PDT

O deputado estadual Yglésio Moisés, pré-candidato a prefeito de São Luís pelo PDT, em
conversa nesta manhã de quarta-feira (14) com jornalistas que cobrem as atividades do
Poder Legislativo, externou convicção que o partido irá disputar o pleito com candidato
próprio e que será ele o representante pedetista na sucessão de Edivaldo Holanda.
Na avaliação de Yglésio, que tenta se viabilizar internamente e ter a preferência na
disputar interna que trava com o presidente Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho,
o partido terá que ter candidato próprio até porque precisa eleger bancada na Câmara
Municipal. O deputado disse ainda está seguro que será ele o candidato a prefeito pelo
PDT.
“Não tenho a menor dúvida que serei o candidato do PDT”, respondeu o parlamentar ao
ser questionado se continuava com a candidatura firme mesmo o presidente na Câmara
Municipal recebendo apoios de vereadores e líderes comunitários.
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Beto Castro e moradores do bairro de Fátima declaram apoio a Osmar Filho

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), continua
recebendo apoios públicos importantes à sua pré-candidatura a prefeito de São Luís.
Em um encontro realizado na noite desta última terça-feira (13), o vereador Beto Castro
(PROS) e moradores do Bairro de Fátima, que integram o grupo “O X da Questão”,
declararam que estarão engajados no projeto coletivo encabeçado pelo pedetista.
O evento político aconteceu na sede da entidade onde Castro, que é 3º secretário da
Mesa Diretora da CMSL, desenvolve projetos sociais. Também participaram da reunião
o vereador Paulo Victor (PTC) e o deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), que também
já haviam confirmado apoio a Osmar juntamente com seus grupos políticos.
“O Osmar é um político jovem, dinâmico, que promove um trabalho inovador na Câmara
de São Luís. Hoje, o apresentamos para lideranças comunitárias e moradores que
integram o nosso grupo e a receptividade foi a melhor possível. Caminharemos juntos e
tenho certeza que chegaremos à vitória”, disse Beto Castro.
Morador do bairro, Neto Car afirmou conhecer a trajetória política do pedetista e o seu
compromisso com a cidade. De acordo com ele, o grupo “O X da Questão”, a partir de
agora, mobilizará diariamente os moradores desta importante região de São Luís.
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“Trata-se de um político e pré-candidato que já mostrou ter compromisso com São Luís.
Estamos unidos apoiando Osmar Filho para prefeito”.
Osmar, em sua fala, relatou um pouco da sua trajetória política e do trabalho que, como
parlamentar, vem desenvolvendo ao longo dos anos em favor da capital.
O pedetista reafirmou que a sua pré-candidatura é um projeto coletivo, que surgiu,
inicialmente, da vontade do Parlamento Municipal em ter um representante governando
São Luís.
Ao agradecer as manifestações de apoio e carinho, Osmar Filho explicou que percorrerá
todas as regiões do município para dialogar diretamente com os moradores e, desta
forma, apresentar, ainda este ano, um plano de governo que contenha
compromissos/propostas de desenvolvimento econômico e sustentável.
Com votação sempre expressiva no Bairro de Fátima e localidades vizinhas, Glalbert
Cutrim, que é 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, afirmou ter certeza de que,
a partir de agora, o projeto Osmar Filho Prefeito chegará em todos os cantos de São Luís.
“É uma pré-candidatura que conta com o apoio do PDT, da sua militância, de
considerável parte da classe política e que cairá no gosto do eleitor. Iremos juntos rumo
à vitória”.
Osmar Filho já conta com os apoios de outros vereadores, tais como Nato Júnior (PP),
Bárbara Soeiro (PSC), Dr. Gutemberg (PRTB), Pavão Filho (PDT), Chaguinhas (PP), Concita
Pinto (Patriotas), Afonso Manoel (PRP), Ricardo Diniz (PRTB), Raimundo Penha (PDT),
Edson Gaguinho (PHS), Joãozinho Freitas (PTB) e Genival Alves (PRTB).
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Dino quer aliados contra o povo na reforma da Previdência estadual

O deputado César Pires (PV) alertou, ontem (13), que o governador Flávio Dino obrigará
seus aliados na Assembleia Legislativa a votar contra o povo na reforma previdenciária
estadual, que fará em breve. “Flávio Dino é um governador pusilânime, e seus aliados
vão pagar um alto preço, pois vão negar sua própria obra e ir contra os interesses do
povo para atender aos projetos pessoais do comunista”, afirmou.
Flávio Dino, na avaliação de César Pires, apostou que o presidente Bolsonaro não
conseguiria aprovar a reforma previdenciária no Congresso Nacional, por isso orientou
seus deputados federais e senadores a votarem contra a proposta que tanto condenou.
Agora, com a real possibilidade de os Estados e municípios ficarem excluídos da matéria
em nível nacional, ele terá que orientar a bancada governista na Assembleia a apoiar a
reforma na Previdência estadual.
“Flávio Dino gasta milhões de recursos públicos para vender sua imagem em nível
nacional, enquanto tira 25% dos recursos da saúde, descumpre decisões judiciais, gasta
o dinheiro do Funbem e dos aposentados, retira verbas do Porto do Itaqui, quebra o
Estado e dá calote em fornecedores. Ele não teve competência como gestor e agora terá
que fazer também a reforma previdenciária que condenou, transferindo o desgaste para
os seus aliados na Assembleia”, declarou César Pires. “Como o governador quer ser
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

presidente do país se não consegue nem administrar com competência o Maranhão?”
questionou.
Ao fazer o alerta, César Pires questionou os demais parlamentares, principalmente os do
PDT e do PCdoB, cujos líderes criticaram e votaram contra a reforma previdenciária na
Câmara Federal. “Tudo indica que o Senado não vai alterar o texto aprovado na Câmara
e a matéria será remetida para os estados e municípios. E agora? Qual será o
posicionamento da base governista neste plenário?”, indagou ele.
César Pires conclui ressaltando a incoerência de Flávio Dino e os prejuízos que ele imporá
à imagem dos seus aliados. “Ele não teve a responsabilidade de gestor quando se opôs
à reforma previdenciária, e agora vai cobrar o sacrifício da Assembleia e do povo do
Maranhão”, alertou César Pires. “Vale a pena sacrificar o povo por uma ambição
desmentida do governador? A fatura vem e alta para esse parlamento pagar pela
incapacidade de gestão, de visão e pela ambição do governador”, finalizou.
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Falta de recursos paralisa obras na Uema, afirma César Pires

A falta de recursos para a Universidade Estadual do Maranhão (Uema) foi duramente
criticada pelo deputado César Pires, em discurso da tribuna da Assembleia Legislativa.
Ele afirmou que, enquanto aliados do governo noticiam investimentos na UemaSul,
várias obras da Uema estão paralisadas e serviços estão prejudicados pelo descaso do
atual governo do Maranhão com a universidade estadual.
César Pires ressaltou que, embora seja favorável à abertura de novos cursos da UemaSul
em Estreito, com a criação de nova estrutura física e administrativa, não pode aceitar
que os alunos da Uema em São Luís voltem às aulas com o restaurante universitário
fechado. “Anunciaram que o RU ficaria fechado por tempo indeterminado por falta de
pagamento dos fornecedores, e só abriram depois que os estudantes denunciaram e a
imprensa noticiou”, acrescentou.
Leia mais
Uema fecha Restaurante Universitário, sem data para reabrir
Como ex-reitor da Uema, César Pires criticou o governador por virar as costas para a
universidade estadual, que em São Luís e em diversos campi no interior do estado tem
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obras paralisadas por falta de recursos. “No campus de Balsas, houve licitação e dada
ordem de serviço para obra até hoje não iniciada. Em São Luís, no campus Paulo VI, estão
parados os serviços de construção do prédio do curso de Engenharia da Computação, do
anexo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e dos prédios dos cursos de
Administração, Matemática e Física. Tudo por falta de recursos”, listou.
Para o parlamentar, o atual governo é uma enganação técnica e política, e tem sido uma
negação para a Universidade Estadual do Maranhão. “Saio em defesa da nossa Uema,
que precisa ser tratada com mais respeito e prioridade pelo governador Flávio Dino. O
governo precisa assegurar prioridade à educação, tão alardeada nos discursos e longe
da prática”, finalizou.
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Orçamento Impositivo: a semente de César Pires

O avanço das discussões sobre a possível aprovação de uma PEC do Orçamento
Impositivo na Assembleia Legislativa (saiba mais), mesmo sem a participação de
membros da oposição, reforçam o discurso de um dos idealizadores da matéria, o
deputado César Pires (PV).
Até o ano passado, chegou a tramitar, com 17 assinaturas, proposta do parlamentar do
PV sobre o assunto. O número era o suficiente para apresentar o texto à Mesa Diretora,
mas não para aprová-lo em plenário.
E, sem apoio da base aliada ao governador Flávio Dino (PCdoB), ele precisou tendo que
retirar a PEC de pauta.
Já naquela ocasião o deputado alertava aos colegas que, se num primeiro mandato Dino
já não havia tratado com a deferência adequada o Legislativo, num segundo seria pior.
Veio 2019, que não precisou terminar para que os deputados da aliados ao Palácio dos
Leões percebessem que se deveria deixar florescer aquela semente plantada por Pires.
E é em busca da autonomia perdida da Assembleia que, agora, são os próprios
governistas que trabalham pela instituição de um Orçamento Impositivo no Maranhão.
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Osmar Filho recebe adesão de Beto Castro e do grupo “O X da Questão”

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), continua
recebendo apoios públicos importantes à sua pré-candidatura a prefeito de São Luís.
Em um encontro realizado na noite desta última terça-feira (13), o vereador Beto Castro
(PROS) e moradores do Bairro de Fátima, que integram o grupo “O X da Questão”,
declararam que estarão engajados no projeto coletivo encabeçado pelo pedetista.
O evento político aconteceu na sede da entidade onde Castro, que é 3º secretário da
Mesa Diretora da CMSL, desenvolve projetos sociais. Também participaram da reunião
o vereador Paulo Victor (PTC) e o deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), que também
já haviam confirmado apoio a Osmar juntamente com seus grupos políticos.
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Beto Castro e seu grupo declaram apoio a Osmar Filho

Em um encontro realizado na noite desta terça-feira (13), o vereador Beto Castro (PROS)
e seu grupo político no Bairro de Fátima, declararam apoio à pré-candidatura de Osmar
Filho à prefeitura de São Luís.
O evento político aconteceu na sede da entidade onde Castro, que é 3º secretário da
Mesa Diretora da Câmara municipal, desenvolve projetos sociais. Também participaram
da reunião o vereador Paulo Victor (PTC) e o deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT),
que também já haviam confirmado apoio a Osmar juntamente com seus grupos políticos.
“O Osmar é um político jovem, dinâmico, que promove um trabalho inovador na Câmara
de São Luís. Hoje, o apresentamos para lideranças comunitárias e moradores que
integram o nosso grupo e a receptividade foi a melhor possível. Caminharemos juntos e
tenho certeza que chegaremos à vitória”, disse Beto Castro.
Osmar Filho já conta com os apoios de outros vereadores, como Nato Júnior (PP),
Bárbara Soeiro (PSC), Dr. Gutemberg (PRTB), Pavão Filho (PDT), Chaguinhas (PP), Concita
Pinto (Patriotas), Afonso Manoel (PRP), Ricardo Diniz (PRTB), Raimundo Penha (PDT),
Edson Gaguinho (PHS), Joãozinho Freitas (PTB) e Genival Alves (PRTB).
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Cidadão agora pode apresentar emenda de iniciativa popular à Constituição maranhense

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa promulgou a Emenda Constitucional da
Iniciativa Popular, de autoria do deputado Dr. Yglésio (PDT), que altera a Constituição do
Maranhão para que a sociedade possa propor alterações na Carta Magna Estadual. A
PEC foi aprovada em plenário no último dia 7 de agosto.
Para atribuir a capacidade da iniciativa popular na proposição de emendas, a Emenda
alterou o artigo 41 da Constituição Estadual. “Importante que a Emenda Constitucional
já tenha sido promulgada, desta forma incentivamos o fortalecimento da sociedade civil
organizada e, através dela, o povo pode propor alterações em nossa Constituição.
Sempre digo que mudamos a Constituição do Estado para que o cidadão possa mudá-la
e tenha cada vez mais força para decidir os rumos do nosso estado.”, destacou o
deputado Yglésio.
A bandeira do parlamentar Dr. Yglésio sempre foi de um mandato participativo, com
aproximação da sociedade com a Assembleia Legislativa. “Aproximar as pessoas das
atividades legislativas é um grande desafio, mas recompensador quando se tem a
consciência de que o parlamento deve servir ao povo e não se locupletar dele. A criação
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de um mandato participativo sempre foi uma de nossas bandeiras e essa é apenas uma
das muitas iniciativas que estamos propondo.”, disse o deputado.
Entenda como vai funcionar
Para uma PEC de Iniciativa Popular ser apresenta à Assembleia Legislativa terá que ser
subscrita por, no mínimo, dois por cento do eleitorado estadual, distribuído em pelo
menos 18% dos municípios, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada município.
“Parece complexo, mas na verdade é bastante simples, especialmente porque tudo pode
ser feito por meio eletrônico. Com o auxílio da tecnologia, o processo será rápido e sem
grandes empecilhos.”, destacou o deputado Dr. Yglésio.
Assim que chegar na casa legislativa estadual, o parlamento terá até 60 dias para apreciar
a matéria. É o que explica o autor da Emenda. “É necessário apenas organização para
dar legitimidade à proposição. Mas a responsabilidade não está somente nos ombros da
sociedade, pois assim que a proposta chegar à Assembleia Legislativa, a Casa terá
sessenta dias para apreciá-la, sem mais delongas como ocorre com outros tantos
projetos.”, explicou o parlamentar.
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Dono de base política e potencial eleitoral, Neto Evangelista garante que é candidato e
não abre “nem pro trem”

Neto Evangelista garante: candidatura a prefeito de São Luís é irreversível

“Sou candidato a prefeito de São Luís, e não abro dessa candidatura nem pro trem”. Foi
como reagiu o deputado estadual Neto Evangelista (DEM) ao responder à indagação –
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feita pela Coluna – sobre se entrará mesmo na corrida pela sucessão do prefeito Edivaldo
Holanda Jr. (PDT) nas eleições do ano que vem. “Minha candidatura é uma das
prioridades do DEM em todo o País, e eu não posso decepcionar o partido que está me
dando essa oportunidade”, acrescentou com a ênfase de quem não está mesmo disposto
a voltar atrás. O caráter prioritário foi definido em maio, quando o DEM realizou a
convenção estadual, que confirmou o deputado federal Juscelino Filho na presidência
regional e Neto Evangelista na liderança do partido na Capital, numa festa partidária que
e trouxe a São Luís ninguém menos que o presidente nacional da agremiação democrata,
o prefeito de Salvador (BA), ACM Neto. O parlamentar foi enfático ao afirmar que será
candidato com ou sem aliança, assinalando que se vier a ser apoiado pelo PDT, tudo bem,
mas se esse apoio não for possível, seu projeto será mantido sem uma vírgula a menos.
Herdeiro político de João Evangelista, que foi vereador e presidente da Câmara
Municipal de São Luís e deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Neto
Evangelista não é um outsider nem um aventureiro que surgiu do nada no mapa da
política maranhense. Entrou para a política vivenciando a animada ciranda que
movimenta as forças políticas da Capital e do estado, tornando-se com o tempo um
ovem político com o feeling e as manhas de raposa tarimbada.
Sua trajetória política está diretamente relacionada com São Luís. Foi candidato a viceprefeito na chapa de João Castelo em 2012, está no terceiro mandato de deputado
estadual com expressiva votação na Capital e viveu uma forte experiência administrativa
como secretário de Estado de Desenvolvimento Social no Governo Flávio Dino, tendo
sido responsável direto pela ampliação de programas como o Restaurante Popular na
Ilha de Upaon Açu. Conhece como poucos os meandros e as sutilezas da política
estadual, em especial os de São Luís, transitando nesse contexto com a desenvoltura,
dando cada passo como quem sabe onde quer chegar. Sabe, portanto, onde está
pisando, e não o faria de maneira tão determinada se não soubesse o que está fazendo
e não tivesse certeza de que pode vir a ter um bom desempenho nas urnas.
“O presidente ACM Neto me garantiu que minha candidatura é uma das prioridades do
partido em todo o País”, declarou, como que exibindo um troféu. Se, de fato, tem esse
cacife excepcional no comando nacional do partido, pode trabalhar para construir um
lastro político que dará mais consistência ao seu potencial eleitoral. As últimas pesquisas
o colocaram, grosso modo, no patamar de oito a 10 pontos percentuais de intenções de
voto, o que o torna o pré-candidato competitivo.
A equação ideal para embalar sua candidatura é uma aliança do DEM com o PDT,
admitida e defendida, com poucas ressalvas, dentro dos dois partidos. O presidente do
PDT, senador Weverton Rocha, não esconde sua simpatia pelo projeto de aliança, tendo
expressado isso na convenção do DEM, empolgando o próprio ACM Neto. Naquele
momento, até o governador Flávio Dino, que visitou a convenção, deixou no ar a
impressão de que a candidatura de Neto Evangelista é um projeto da sua simpatia. Não
se sabe com exatidão o que o prefeito Edivaldo Holanda Jr., que terá peso decisivo na
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montagem, pensa sobre o assunto, mas nos bastidores da Prefeitura há quem garanta
que se a aliança se consolidar, ele o abraçará sem maiores problemas.
No meio político, é opinião dominante que o deputado Neto Evangelista tem cacife
político graúdo e potencial eleitoral a perder de vista para se tornar, de fato, um
adversário com peso e preparo para encarar o favoritismo que embala fortemente a
candidatura do deputado federal Eduardo Braide (Podemos), hoje dono de pelo menos
metade das intenções de voto, segundo anunciaram todas as pesquisas divulgadas até
aqui.
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Assembleia Legislativa presta justa homenagem à memória de três jovens deputados
mortos em tragédia aérea em 1996

O presidente Othelino Neto e o deputado Ciro Neto (o terceiro da direita para a esquerda) entrega
comendas aos familiares dos deputados Waldir Jorge Filho, Jean Carvalho e João Silva,
mortos na tragédia aérea de 1996

A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou terça-feira (12) sessão solene em
memória dos estaduais maranhenses Waldir Jorge Filho, João Silva e Jean Carvalho,
todos do PFL, mortos no acidente aéreo quando se deslocavam de São Luís para
Imperatriz. A homenagem proposta pelo deputado Ciro Neto (PP), sobrinho de Jean
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Carvalho. Os familiares receberam in memoriam a Medalha Manuel Beckman, a maior
honraria do Poder Legislativo do Maranhão. “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”, destacou o presidente Othelino Neto (PCdoB). O deputado Ciro Neto
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, e os filhos de Jean Carvalho,
Jalves Carvalho e Robson Carvalho, receberam a homenagem.
A tragédia aconteceu na tarde de 25 de março de 1996, uma segunda-feira, quando os
três deputados se deslocavam para Imperatriz no bimotor Embraer 810, de prefixo PTEPL, que não resistiu a uma forte tempestade e caiu nas matas de Cajari. Seriam cinco
passageiros, mas à última hora os deputados Hemetério Weba e Kinkas Araújo, também
do PFL, não conseguiram chegar a tempo para o embarque. O piloto Antônio Carlos
Vasques também morreu no acidente. Os três parlamentares participariam das sessões
da Assembleia Legislativa, então presidida pelo deputado Manoel Ribeiro (PFL) e que
havia sido transferida por cinco dias para Imperatriz, transformada em Capital do
Maranhão pelo Governo Itinerante comandado pela governadora Roseana Sarney
(PMDB).
Além do drama familiar, a tragédia interrompeu a trajetórias de três dos mais
importantes políticos em ascensão no Maranhão naquele momento.
Waldir Jorge Filho despontou na política ainda muito jovem como prefeito de Lago da
Pedra, onde seu pai, Waldir Jorge, tinha forte liderança, no município e na região.
Comandou a prefeitura durante seis anos – beneficiado pela ampliação em dois anos de
todos os prefeitos eleitos em 1982 -, com atuação municipalista forte, tendo sido um dos
pioneiros no comando da Federação dos Municípios do Maranhão (Famem) e com forte
influência no Governo Luiz Rocha. Elegeu-se deputado estadual em 1990 e reelegeu-se
em 1994, caminhando para ampliar seu espaço no cenário político estadual. Com sua
morte, a irmã, Maura Jorge, assumiu o legado do pai e do irmão. João Silva trilhava o
mesmo caminho, formando com Waldir Jorge e Jean Carvalho um grupo que atuava em
sintonia. Foi prefeito de Pindaré também durante seis anos, teve participação forte no
Governo Luiz Rocha elegeu-se deputado estadual em 1990 e reelegeu-se em 1994 e,
como os demais, se movimentava para ocupar espaço amplo na política estadual. Jean
Carvalho teve trajetória idêntica: foi prefeito de Presidente Dutra entre 1989 e elegeuse deputado estadual em 1994, se destacando no grupo ligado ao ex-governador Luiz
Rocha. Seu legado é agora continuado pelo filho, deputado Ciro Neto.
Eram parte ativa de um grupo articulado pelo líder balsense Chico Coelho, que foi o
principal articulador político de Luiz Rocha. Os três perderam força no Governo de
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Epitácio Cafeteira (PMDB), e estavam em franca recuperação política quando a tragédia
aconteceu.
A tragédia de 25 de março de 1996 abriu três vagas na Assembleia Legislativa. O suplente
Raimundo Leal assumiu no ligar de Jean Carvalho, Edmar Cutrim ocupou a vaga de João
Silva e José Eider Santos substituiu a Waldir Jorge Filho.
Justa, portanto, a homenagem prestada pela Assembleia Legislativa à memória de três
bons nomes daquela geração.
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Osmar Filho recebe adesão de Beto Castro e do grupo “O X da Questão”

Pré-candidato do PDT recebeu demonstrações de carinho durante a reunião.

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), continua
recebendo apoios públicos importantes à sua pré-candidatura a prefeito de São Luís.
Em um encontro realizado na noite desta última terça-feira (13), o vereador Beto Castro
(PROS) e moradores do Bairro de Fátima, que integram o grupo “O X da Questão”,
declararam que estarão engajados no projeto coletivo encabeçado pelo pedetista.
O evento político aconteceu na sede da entidade onde Castro, que é 3º secretário da
Mesa Diretora da CMSL, desenvolve projetos sociais. Também participaram da reunião
o vereador Paulo Victor (PTC) e o deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), que também
já haviam confirmado apoio a Osmar juntamente com seus grupos políticos.
“O Osmar é um político jovem, dinâmico, que promove um trabalho inovador na Câmara
de São Luís. Hoje, o apresentamos para lideranças comunitárias e moradores que
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integram o nosso grupo e a receptividade foi a melhor possível. Caminharemos juntos e
tenho certeza que chegaremos à vitória”, disse Beto Castro.
Morador do bairro, Neto Car afirmou conhecer a trajetória política do pedetista e o seu
compromisso com a cidade. De acordo com ele, o grupo “O X da Questão”, a partir de
agora, mobilizará diariamente os moradores desta importante região de São Luís.
“Trata-se de um político e pré-candidato que já mostrou ter compromisso com São Luís.
Estamos unidos apoiando Osmar Filho para prefeito”.
Osmar, em sua fala, relatou um pouco da sua trajetória política e do trabalho que, como
parlamentar, vem desenvolvendo ao longo dos anos em favor da capital.
O pedetista reafirmou que a sua pré-candidatura é um projeto coletivo, que surgiu,
inicialmente, da vontade do Parlamento Municipal em ter um representante governando
São Luís.
Ao agradecer as manifestações de apoio e carinho, Osmar Filho explicou que percorrerá
todas as regiões do município para dialogar diretamente com os moradores e, desta
forma, apresentar, ainda este ano, um plano de governo que contenha
compromissos/propostas de desenvolvimento econômico e sustentável.
Com votação sempre expressiva no Bairro de Fátima e localidades vizinhas, Glalbert
Cutrim, que é 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, afirmou ter certeza de que,
a partir de agora, o projeto Osmar Filho Prefeito chegará em todos os cantos de São Luís.
“É uma pré-candidatura que conta com o apoio do PDT, da sua militância, de
considerável parte da classe política e que cairá no gosto do eleitor. Iremos juntos rumo
à vitória”.
Osmar Filho já conta com os apoios de outros vereadores, tais como Nato Júnior (PP),
Bárbara Soeiro (PSC), Dr. Gutemberg (PRTB), Pavão Filho (PDT), Chaguinhas (PP), Concita
Pinto (Patriotas), Afonso Manoel (PRP), Ricardo Diniz (PRTB), Raimundo Penha (PDT),
Edson Gaguinho (PHS), Joãozinho Freitas (PTB) e Genival Alves (PRTB).
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