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Presidente do DEM, Juscelino Filho diz que partido terá candidatos a prefeito em São
Luís e Imperatriz
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O deputado federal e presidente do Democratas no Maranhão, Juscelino Filho disse, em
entrevista ao programa Resenha da TV Difusora, que o partido terá candidaturas a
prefeito em São Luís e Imperatriz. Na capital, o nome do DEM é o do deputado Neto
Evangelista. Na Princesa do Tocantins o nome da sigla é o do atual prefeito Assis Ramos,
que deixou o MDB.
“São Luís é uma das nossas prioridades, teremos com certeza candidato a prefeito de
São Luís. Hoje o Neto Evangelista é o principal nome do partido para disputar as eleições
no próximo ano. O Neto já tem feito um trabalho de preparação, acredito muito na
candidatura do Neto, então apesar da pouca idade e da sua jovialidade já tem muita
experiência, muito trabalho e muita capacidade de gestão. É um grande quadro do nosso
partido na Assembleia Legislativa, é o nosso pré-candidato a prefeito de São Luís e que
faz um grande mandato, foi um grande secretário e hoje tem todas as características pra
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vir a ser o nosso próximo prefeito da capital”, afirmou Juscelino Filho ao blogueiro John
Cutrim. (veja no vídeo)
Ele acredita que o DEM pode receber o apoio do PCdoB nas eleições municipais. Isso se
dará, segundo ele, através do diálogo e da construção.
De acordo com Juscelino, São Luís e Imperatriz são as prioridades do DEM no estado.
Cidades como Santa Inês, Bacabal e Viana também terão candidatos próprios.
Ele anunciou que a convenção estadual do Democratas ocorrerá no dia 26 de abril onde
serão filiados prefeitos e pré-candidatos a prefeito.
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Othelino Neto anuncia entrega de ponte que dá acesso a São Félix de Balsas no
aniversário da cidade

O anúncio do início das obras de construção da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas
foi feito, na noite desta sexta-feira (12), pelo presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), durante as comemorações dos 58 anos
de emancipação política do município, localizado a cerca de 700 km de São Luís, na
microrregião da Chapada das Mangabeiras, no sul do Maranhão.
“É uma satisfação comemorar os 58 anos de São Félix de Balsas anunciando uma obra
muito importante para a população. A ordem de serviço da tão sonhada ponte será
assinada semana que vem e, em maio, será iniciada a construção. Certamente, esse foi
o maior presente que os são-felenses poderiam receber”, enfatizou Othelino.
Desde o início de sua gestão, o prefeito de São Félix, Márcio Pontes, conta com o apoio
do deputado Othelino Neto para o desenvolvimento da cidade em diversas áreas, como
Saúde, Educação e Infraestrutura. “Apesar de termos uma cidade ainda jovem, temos
mudado nossa história e ganhado bastante com a visita de Othelino que, como sempre,
tem ajudado o município a conquistar obras importantes, como a chegada de água
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tratada, ginásios, ambulâncias, ônibus escolares e, agora, com a ponte, já orçada e
licitada, faltando apenas a assinatura do contrato, que também já tem data. E assim
vamos buscar melhorar cada vez mais, sempre contando com o deputado Othelino”,
disse.
A cidade conta, ainda, com o secretário de Estado de Cidades e Desenvolvimento
Urbano, Rubens Pereira Júnior.
“Todas essas melhorias anunciadas são resultados de uma importante parceria entre o
município e o Estado, por meio da Assembleia Legislativa, representada pelo deputado
Othelino Neto, e da Secretaria, representada por mim. Márcio Pontes e a população
podem contar conosco sempre”, destacou.
Festividades
O aniversário de São Félix de Balsas movimentou o município e a região, com uma vasta
programação durante todo o dia. Contou com a realização de corridas para crianças e
adultos, torneios de damas, sinuca e futebol, além de uma missa campal e shows para,
depois da tradicional benção, animar a noite.
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Cooperação e consciência – Artigo de Adriano Sarney

Por Adriano Sarney
É notável para quem anda pelas cidades do Maranhão, principalmente as de pequeno
porte, como a maioria da população depende do poder público. Os programas sociais do
Governo Federal, que deveriam ser um complemento salarial dos mais necessitados, são,
infelizmente, a principal renda da maioria das famílias desses municípios. Em torno de
30% da população dessas cidades vivem direta ou indiretamente da máquina da
prefeitura: os servidores, os prestadores de serviços e suas famílias. Outros tantos são
empregados do Estado. Enfim, são, proporcionalmente, poucos os profissionais liberais
(médicos, advogados, engenheiros), os comerciantes, os empresários, e, mesmo, os
pequenos produtores rurais organizados e os funcionários da iniciativa privada que
deveriam responder pela grande maioria da população economicamente ativa de
qualquer aglomeração urbana ou rural desenvolvida. Basta fazer uma breve análise, por
exemplo, da pífia arrecadação de ISS (Imposto sobre Serviço) das pequenas prefeituras
para verificar a baixa participação do setor privado nessas economias.
O caminho mais seguro para chegarmos a uma nova realidade em nosso estado já é
bastante conhecido por aqueles que estudam o Maranhão: a consolidação das cadeias
produtivas de atividades nas quais temos vocação econômica e viabilidade financeira.
Contudo, apenas a cooperação entre governos, sociedade civil organizada, empresas,
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instituições, academia, imprensa e a opinião pública em geral, alinhados com um só
objetivo, poderá transformar os nossos potenciais econômicos em resultados sólidos
para reduzirmos as desigualdades regionais, a dependência da máquina pública, e
fortalecermos a cidadania, a inclusão, a geração de emprego e renda e a democracia.
No mundo em que vivemos, não existe mecanismo mais moderno do que a cooperação
e, para isso, é preciso que existam cidadãos conscientes. A cidadania é o sujeito ativo
desse processo.
A descentralização do poder político, consequentemente, faz com que o indivíduo e sua
comunidade percebam as limitações do Estado e a menor necessidade de contar com o
seu apoio, a não ser para medidas de caráter geral. Surge então outro conceito bastante
atual, o empoderamento social (do inglês empowerment), que significa dar poder a um
indivíduo, à uma comunidade e faz com que tudo seja mais democrático e participativo,
que a população em geral tenha maior envergadura.
Empoderar um indivíduo ou uma comunidade é dar-lhe responsabilidades, delegar
funções e obrigações, que o poder público não consegue prover por ter outras
prioridades, ou pela incapacidade de implementá-las.
Assim, o indivíduo desenvolve a consciência de que a cooperação pode ser altamente
benéfica. Entre suas muitas virtudes está a possibilidade de mobilizar todos os agentes
da sociedade, principalmente as empresas, os governos e as instituições acadêmicas e
representativas (de classes), os quais possuem uma margem para atuação significativa
na promoção da atividade econômica e do desenvolvimento no âmbito local.
O ponto de partida desse pacto é a emancipação e o empoderamento do cidadão
consciente dos inúmeros problemas que encara e da incapacidade dos governos de
solucionar as grandes questões, o que já é uma tendência mundial que ganha força,
principalmente com o avanço ao acesso a informação, um caminho sem volta. O poder
público deve não apenas participar, mas também incentivar a cooperação e apoiar essa
emancipação social do cidadão. Portanto, os governos devem focar no seu papel de
fornecedor de serviços básicos, principalmente da educação e do apoio institucional a
essas redes de inter-relações sociais.
No próximo artigo retomaremos a discussão sobre o Centro Histórico de São Luís.
Adriano Sarney
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne,
França) e em Gestão pela Universidade Harvard.
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
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30% da composição da Assembleia Legislativa é formada por deputados não nascidos no
Maranhão

A atual legislatura, além de um grande número de renovação, também tem como
peculiaridade, a grande quantidade de deputados que não são oriundos do Maranhão.
Em um levantamento feito pela revista Maranhão Hoje, atestou que pelo menos 30%
dos membros do parlamento tem como naturalidade outros estados.
De acordo com a atual composição são 16 deputados no exercício do mandato que
podem ser considerados forasteiros. A maior parte desses parlamentares veio da
Paraíba, estado que possui cinco representantes na Assembleia Legislativa: Adelmo
Soares, natural de Patos; Antônio Pereira de Teixeira; Dr Leonardo Sá, nascido na capital
João Pessoa; Edivaldo Holanda de Antenor Navarro e Zito Rolim de Cajazeiras.
O Piauí é outro estado exportador de políticos para o Maranhão, Rafael Leitoa e
Wellington do Curso são nascidos na capital, Teresina; já Paulo Neto é de Parnaíba e
Fernando Pessoa de Picos. Do nordeste ainda Detinha de Carius do Ceará; Cleide
Coutinho de Maruim de Sergipe e Édson Araújo e Roberto Costa que são de Recife,
capital de Pernambuco.
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Do Norte vieram Dra Thaiza Hortegal de Santarém e Professor Marco Aurélio de
Conceição do Araguaia, ambas cidades do estado do Pará. De mais longe veio, Duarte
Júnior, natural do Rio de Janeiro. A conta poderia ser ainda maior se contasse com o
licenciado Márcio Honaiser, que é natural de Carazinho do Rio Grande do Sul.
O que chama atenção no levantamento é que apesar da maior parte dos deputados ter
nascido fora do estado, praticamente todos se tornaram lideranças fortes em diversos
municípios maranhenses.
Em Caxias, os paraibanos Adelmo Soares e Cleide Coutinho exercem forte influência,
assim como Dr Leonardo Sá em Pinheiro. Paulo Neto é uma das principais lideranças no
Baixo Parnaíba, principalmente na cidade de Mata Roma. Zito Rolim é ex-prefeito de
Codó. Roberto Costa possui atuante participação na cidade de Bacabal.
Edivaldo Holanda foi vereador e manteve forte influência em São Luís. Professor Marco
Aurélio é um nome destacado na cidade de Imperatriz, a propósito a segunda maior
cidade do estado só tem um filho legítimo na Assembleia, trata-se do novato Rildo
Amaral.
Ludovicenses
Se por um lado, a Assembleia Legislativa está cheia de forasteiros, o número de
ludovicenses ainda é expressivo na composição do parlamento. Othelino Neto, Adriano
Sarney, Neto Evangelista, Andreia Rezende, Glalbert Cutrim, Yglesio, Ciro Neto, Ricardo
Rios, Pará Figueiredo, Dra Helena Duailibe e Wendell Lages são todos nascidos na capital
maranhense.
Os demais deputados são oriundos de cidades como Santa Inês, São Domingos do
Maranhão, Caxias, Presidente Dutra, Dom Pedro, Codó, Coroatá, Anajatuba, Bequimão,
Turiaçu, Pastos Bons, Pedreiras e Bacabal.
Deputados nascidos fora do Maranhão
Detinha – Carius/CE
Cleide Coutinho – Maruim/SE
Duarte Júnior – Rio de Janeiro/RJ
Dra Thaiza Hortegal – Santarém/PA
Prof Marco Aurélio – Conceição do Araguai/PA
Fernando Pessoa – Picos/PI
Edson Araújo – Recife/PE
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Rafael Leitoa – Teresina/PI
Adelmo Soares – Patos/PB
Paulo Neto – Parnaíba/PI
Antônio Pereira – Teixeira/PB
Roberto Costa – Recife/PE
Dr Leonardo Sá – João Pessoa/PB
Wellington do Curso – Teresina/PI
Edivaldo Holanda – Antenor Navarro/PB
Zito Rolim – Cajazeiras/PB
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Othelino Neto anuncia início da obra da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas no
aniversário da cidade

O anúncio do início das obras de construção da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas
foi feito, na noite desta sexta-feira (12), pelo presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), durante as comemorações dos 58 anos
de emancipação política do município, localizado a cerca de 700 km de São Luís, na
microrregião da Chapada das Mangabeiras, no sul do Maranhão.
“É uma satisfação comemorar os 58 anos de São Félix de Balsas anunciando uma obra
muito importante para a população. A ordem de serviço da tão sonhada ponte será
assinada semana que vem e, em maio, será iniciada a construção. Certamente, esse foi
o maior presente que os são-felenses poderiam receber”, enfatizou Othelino.
Desde o início de sua gestão, o prefeito de São Félix, Márcio Pontes, conta com o apoio
do deputado Othelino Neto para o desenvolvimento da cidade em diversas áreas, como
Saúde, Educação e Infraestrutura. “Apesar de termos uma cidade ainda jovem, temos
mudado nossa história e ganhado bastante com a visita de Othelino que, como sempre,
tem ajudado o município a conquistar obras importantes, como a chegada de água
tratada, ginásios, ambulâncias, ônibus escolares e, agora, com a ponte, já orçada e
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licitada, faltando apenas a assinatura do contrato, que também já tem data. E assim
vamos buscar melhorar cada vez mais, sempre contando com o deputado Othelino”,
disse.
A cidade conta, ainda, com o secretário de Estado de Cidades e Desenvolvimento
Urbano, Rubens Pereira Júnior.
“Todas essas melhorias anunciadas são resultados de uma importante parceria entre o
município e o Estado, por meio da Assembleia Legislativa, representada pelo deputado
Othelino Neto, e da Secretaria, representada por mim. Márcio Pontes e a população
podem contar conosco sempre”, destacou.
Festividades
O aniversário de São Félix de Balsas movimentou o município e a região, com uma vasta
programação durante todo o dia. Contou com a realização de corridas para crianças e
adultos, torneios de damas, sinuca e futebol, além de uma missa campal e shows para,
depois da tradicional benção, animar a noite.
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Othelino Neto anuncia início da obra da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas

O anúncio do início das obras de construção da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas
foi feito, na noite desta sexta-feira (12), pelo presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), durante as comemorações dos 58 anos
de emancipação política do município, localizado a cerca de 700 km de São Luís, na
microrregião da Chapada das Mangabeiras, no sul do Maranhão.
“É uma satisfação comemorar os 58 anos de São Félix de Balsas anunciando uma obra
muito importante para a população. A ordem de serviço da tão sonhada ponte será
assinada semana que vem e, em maio, será iniciada a construção. Certamente, esse foi
o maior presente que os são-felenses poderiam receber”, enfatizou Othelino.
Desde o início de sua gestão, o prefeito de São Félix, Márcio Pontes, conta com o apoio
do deputado Othelino Neto para o desenvolvimento da cidade em diversas áreas, como
Saúde, Educação e Infraestrutura. “Apesar de termos uma cidade ainda jovem, temos
mudado nossa história e ganhado bastante com a visita de Othelino que, como sempre,
tem ajudado o município a conquistar obras importantes, como a chegada de água
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

tratada, ginásios, ambulâncias, ônibus escolares e, agora, com a ponte, já orçada e
licitada, faltando apenas a assinatura do contrato, que também já tem data. E assim
vamos buscar melhorar cada vez mais, sempre contando com o deputado Othelino”,
disse.
A cidade conta, ainda, com o secretário de Estado de Cidades e Desenvolvimento
Urbano, Rubens Pereira Júnior.
“Todas essas melhorias anunciadas são resultados de uma importante parceria entre o
município e o Estado, por meio da Assembleia Legislativa, representada pelo deputado
Othelino Neto, e da Secretaria, representada por mim. Márcio Pontes e a população
podem contar conosco sempre”, destacou.
Festividades
O aniversário de São Félix de Balsas movimentou o município e a região, com uma vasta
programação durante todo o dia. Contou com a realização de corridas para crianças e
adultos, torneios de damas, sinuca e futebol, além de uma missa campal e shows para,
depois da tradicional benção, animar a noite.
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Othelino Neto anuncia início da obra da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas no
aniversário da cidade
O anúncio do início das obras de construção da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas
foi feito, na noite desta sexta-feira (12), pelo presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), durante as comemorações dos 58 anos
de emancipação política do município, localizado a cerca de 700 km de São Luís, na
microrregião da Chapada das Mangabeiras, no sul do Maranhão.

“É uma satisfação comemorar os 58 anos de São Félix de Balsas anunciando uma obra
muito importante para a população. A ordem de serviço da tão sonhada ponte será
assinada semana que vem e, em maio, será iniciada a construção. Certamente, esse foi
o maior presente que os são-felenses poderiam receber”, enfatizou Othelino.
Desde o início de sua gestão, o prefeito de São Félix, Márcio Pontes, conta com o apoio
do deputado Othelino Neto para o desenvolvimento da cidade em diversas áreas, como
Saúde, Educação e Infraestrutura. “Apesar de termos uma cidade ainda jovem, temos
mudado nossa história e ganhado bastante com a visita de Othelino que, como sempre,
tem ajudado o município a conquistar obras importantes, como a chegada de água
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tratada, ginásios, ambulâncias, ônibus escolares e, agora, com a ponte, já orçada e
licitada, faltando apenas a assinatura do contrato, que também já tem data. E assim
vamos buscar melhorar cada vez mais, sempre contando com o deputado Othelino”,
disse.
A cidade conta, ainda, com o secretário de Estado de Cidades e Desenvolvimento
Urbano, Rubens Pereira Júnior.
“Todas essas melhorias anunciadas são resultados de uma importante parceria entre o
município e o Estado, por meio da Assembleia Legislativa, representada pelo deputado
Othelino Neto, e da Secretaria, representada por mim. Márcio Pontes e a população
podem contar conosco sempre”, destacou.
Festividades
O aniversário de São Félix de Balsas movimentou o município e a região, com uma vasta
programação durante todo o dia. Contou com a realização de corridas para crianças e
adultos, torneios de damas, sinuca e futebol, além de uma missa campal e shows para,
depois da tradicional benção, animar a noite.
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Em entrevista à TV Assembleia, comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária
fala sobre educação no trânsito
A nova comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMR), coronel PM
Edilene Soares, foi a entrevistada do programa Portal da Assembleia, no quadro “Sala de
Entrevista” desta sexta-feira (12), na TV Assembleia. Ela falou sobre o trabalho realizado
pelo Batalhão.

Edilene Soares explicou que o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária é novo e trabalha
nas MAs localizadas dentro da Ilha de São Luís, mas que também atua, pontualmente,
nas MAs do interior do estado. “Somos um batalhão especializado que abrange todo o
Maranhão. Já temos um projeto de expansão que prevê a colocação de seis companhias
para atuarem nas MAs”, esclareceu.
Edilene Soares complementou: “Cumprimos rigorosamente o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), que estabelece como prioridade a defesa à vida. Trabalhamos a questão
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da educação no trânsito, a fiscalização, a fluidez e a segurança. Desenvolvemos o
programa de Educação no Trânsito, coordenado por uma equipe multidisciplinar, que
promove palestras em escolas e outros estabelecimentos sobre as regras do trânsito. A
educação é fundamental para diminuirmos os índices de violência”.
De acordo com a nova comandante do BPMR, só teremos um trânsito cada dia mais
seguro e menos violento se a população fizer a sua parte. “É preciso que a sociedade se
conscientize que álcool e direção não combinam. E só por meio da educação é que a
sociedade poderá adquirir essa consciência”.
Colaboração da população
A coronel pediu a colaboração de todos os condutores de veículos no sentido de
colaborarem com as fiscalizações do BPMR nas blitzen que realizam. “Pedimos que os
usuários de transporte rodoviário regularizem sua situação e que, mesmo que não esteja
regulares, parem e expliquem as razões. Nossos policiais são altamente preparados para
ouvir as explicações e dar as orientações necessárias para cada caso”, advertiu.
Indagada sobre a intenção do Governo Federal de diminuir as barreiras eletrônicas de
controle de velocidade, Edilene Soares afirmou que é preciso que seja feito um estudo
para verificar se esses instrumentos são ou não eficazes no controle de velocidade. “Se
restar comprovado que sim, acho que sua manutenção é benéfica para a sociedade. Se
for possível uma educação no trânsito sem o emprego desses instrumentos, melhor para
todos nós, acredito”, salientou.
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Projeto de Edivaldo Holanda beneficia pacientes submetidos à quimioterapia,
radioterapia e hemodiálise
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) é o autor do Projeto de Lei nº 167/19, que dispõe
sobre a isenção de cobrança da taxa de estacionamento, em espaços de propriedade de
prestadores de serviços médico-hospitalares, aos pacientes submetidos às sessões de
quimioterapia, radioterapia e hemodiálise no Estado do Maranhão.

O projeto visa isentar a cobrança de estacionamento para pacientes que estão sendo
submetidos às sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, tendo em vista o
longo período de tratamento que essas pessoas enfrentam.
A quimioterapia, radioterapia e hemodiálise são métodos imprescindíveis para o
tratamento do câncer e de doenças renais. Dependendo do tipo de câncer ou estágio da
doença, o paciente pode precisar realizar esses tratamentos, várias vezes ao mês, com
duração de muitas horas por sessão.
Edivaldo Holanda lembrou que, durante o período em que o paciente se submete aos
tratamentos, os estacionamentos cobram sem interrupções, com progressão de hora,
tornando os valores elevados para o usuário.
“Além de todo desgaste físico e emocional, são gerados muitos custos adicionais para os
pacientes, inclusive os valores excessivos para estacionarem seus veículos, durante sua
permanência no local para o tratamento”, acentuou o deputado Edivaldo Holanda.
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Cooperação e consciência
Coluna do Adriano

Deputado Adriano que reverter lógica de dependência dos maranhenses de programas sociais do Governo Federal

É notável para quem anda pelas cidades do Maranhão, principalmente as de pequeno
porte, como a maioria da população depende do poder público. Os programas sociais do
Governo Federal, que deveriam ser um complemento salarial dos mais necessitados, são,
infelizmente, a principal renda da maioria das famílias desses municípios.
Em torno de 30% da população dessas cidades vivem direta ou indiretamente da
máquina da prefeitura: os servidores, os prestadores de serviços e suas famílias. Outros
tantos são empregados do Estado. Enfim, são, proporcionalmente, poucos os
profissionais liberais (médicos, advogados, engenheiros), os comerciantes, os
empresários, e, mesmo, os pequenos produtores rurais organizados e os funcionários da
iniciativa privada, que deveriam responder pela grande maioria da população
economicamente ativa de qualquer aglomeração urbana ou rural desenvolvida.
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Basta fazer uma breve análise, por exemplo, da pífia arrecadação de ISS (Imposto sobre
Serviço) das pequenas prefeituras para verificar a baixa participação do setor privado
nessas economias.
O caminho mais seguro para chegarmos a uma nova realidade em nosso estado já é
bastante conhecido por aqueles que estudam o Maranhão: a consolidação das cadeias
produtivas de atividades nas quais temos vocação econômica e viabilidade financeira.
Contudo, apenas a cooperação entre governos, sociedade civil organizada, empresas,
instituições, academia, imprensa e a opinião pública em geral, alinhados com um só
objetivo, poderá transformar os nossos potenciais econômicos em resultados sólidos
para reduzirmos as desigualdades regionais, a dependência da máquina pública, e
fortalecermos a cidadania, a inclusão, a geração de emprego e renda e a democracia.
No mundo em que vivemos, não existe mecanismo mais moderno do que a cooperação
e, para isso, é preciso que existam cidadãos conscientes. A cidadania é o sujeito ativo
desse processo.
A descentralização do poder político, consequentemente, faz com que o indivíduo e sua
comunidade percebam as limitações do Estado e a menor necessidade de contar com o
seu apoio, a não ser para medidas de caráter geral. Surge então outro conceito bastante
atual, o empoderamento social (do inglês empowerment), que significa dar poder a um
indivíduo, à uma comunidade e faz com que tudo seja mais democrático e participativo,
que a população em geral tenha maior envergadura.
Empoderar um indivíduo ou uma comunidade é dar-lhe responsabilidades, delegar
funções e obrigações, que o poder público não consegue prover por ter outras
prioridades, ou pela incapacidade de implementá-las. Assim, o indivíduo desenvolve a
consciência de que a cooperação pode ser altamente benéfica.
Entre suas muitas virtudes está a possibilidade de mobilizar todos os agentes da
sociedade, principalmente as empresas, os governos e as instituições acadêmicas e
representativas (de classes), os quais possuem uma margem para atuação significativa
na promoção da atividade econômica e do desenvolvimento no âmbito local.
O ponto de partida desse pacto é a emancipação e o empoderamento do cidadão
consciente dos inúmeros problemas que encara e da incapacidade dos governos de
solucionar as grandes questões, o que já é uma tendência mundial que ganha força,
principalmente com o avanço ao acesso a informação, um caminho sem volta.
O poder público deve não apenas participar, mas também incentivar a cooperação e
apoiar essa emancipação social do cidadão. Portanto, os governos devem focar no seu
papel de fornecedor de serviços básicos, principalmente da educação e do apoio
institucional a essas redes de inter-relações sociais.
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No próximo artigo retomaremos a discussão sobre o Centro Histórico de São Luís.
Adriano Sarney, Deputado Estadual, Economista, com pós-graduação pela Université
Paris (Sorbonne, França) e em Gestão pela Universidade Harvard.
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarneyInstagram: @adrianosarney
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Neto é o primeiro pré-candidato a Prefeito de São Luís com o nome confirmado pelo
Partido

O presidente estadual do Democratas, deputado federal Juscelino Filho, em entrevista à
TV Difusora no sábado (13), afirmou que o DEM vê com especial atenção a sucessão na
capital e confirmou o compromisso do partido com a candidatura do deputado estadual
Neto Evangelista a prefeito de São Luís.
As declarações do presidente estadual da legenda em favor de Neto já haviam sido feitas
durante a posse do parlamentar estadual na presidência do Diretório Municipal, mas
foram interpretadas nos bastidores como a confirmação de já temos um candidato,
embora a confirmação somente poderá ocorrer na convenção, quando a lei permitir.
“São Luís é uma das nossas prioridades, teremos com certeza candidato a prefeito de
São Luís. Hoje o Neto Evangelista é o principal nome do partido para disputar as eleições
no próximo ano. O Neto já tem feito um trabalho de preparação, acredito muito na
candidatura do Neto, então apesar da pouca idade e da sua jovialidade já tem muita
experiência, muito trabalho e muita capacidade de gestão. É um grande quadro do nosso
partido na Assembleia Legislativa, é o nosso pré-candidato a prefeito de São Luís e que
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faz um grande mandato, foi um grande secretário e hoje tem todas as características pra
vir a ser o nosso próximo prefeito da capital”, afirmou Juscelino Filho ao blogueiro John
Cutrim.
E de declaração em declaração Neto vai se consolidando e afastando do caminho
qualquer possibilidade de coligação do DEM que não seja em torno do seu nome, uma
vez que existe uma proliferação de pré-candidatos, todos por partidos que fazem parte
ao amplo leque da aliança partidária que dá apoio aos governos estadual e municipal e
que já anunciaram que não abrem mão de correr ao mandato em 2020, entre os quais
Bira do Pindaré (PSB), Duarte Júnior (PCdoB), Rubens Júnior (PCdoB), Júlio Pinheiro
(PCdoB), Pedro Lucas (PTB), Osmar Filho (PDT) e Helena Duailibe (SD).
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Othelino Neto anuncia início da obra da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas no
aniversário da Cidade

O anúncio do início das obras de construção da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas
foi feito, na noite desta sexta-feira (12), pelo presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), durante as comemorações dos 58 anos
de emancipação política do município, localizado a cerca de 700 km de São Luís, na
microrregião da Chapada das Mangabeiras, no sul do Maranhão.
“É uma satisfação comemorar os 58 anos de São Félix de Balsas anunciando uma obra
muito importante para a população. A ordem de serviço da tão sonhada ponte será
assinada semana que vem e, em maio, será iniciada a construção. Certamente, esse foi
o maior presente que os são-felenses poderiam receber”, enfatizou Othelino.
Desde o início de sua gestão, o prefeito de São Félix, Márcio Pontes, conta com o apoio
do deputado Othelino Neto para o desenvolvimento da cidade em diversas áreas, como
Saúde, Educação e Infraestrutura. “Apesar de termos uma cidade ainda jovem, temos
mudado nossa história e ganhado bastante com a visita de Othelino que, como sempre,
tem ajudado o município a conquistar obras importantes, como a chegada de água
tratada, ginásios, ambulâncias, ônibus escolares e, agora, com a ponte, já orçada e
licitada, faltando apenas a assinatura do contrato, que também já tem data. E assim
vamos buscar melhorar cada vez mais, sempre contando com o deputado Othelino”,
disse.
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A cidade conta, ainda, com o secretário de Estado de Cidades e Desenvolvimento
Urbano, Rubens Pereira Júnior.
“Todas essas melhorias anunciadas são resultados de uma importante parceria entre o
município e o Estado, por meio da Assembleia Legislativa, representada pelo deputado
Othelino Neto, e da Secretaria, representada por mim. Márcio Pontes e a população
podem contar conosco sempre”, destacou.
Festividades – O aniversário de São Félix de Balsas movimentou o município e a região,
com uma vasta programação durante todo o dia. Contou com a realização de corridas
para crianças e adultos, torneios de damas, sinuca e futebol, além de uma missa campal
e shows para, depois da tradicional benção, animar a noite.
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Projeto de Edivaldo Holanda beneficia pacientes submetidos à Quimioterapia,
Radioterapia e Hemodiálise

O deputado Edivaldo Holanda (PTC) é o autor do Projeto de Lei nº 167/19, que dispõe
sobre a isenção de cobrança da taxa de estacionamento, em espaços de propriedade de
prestadores de serviços médico-hospitalares, aos pacientes submetidos às sessões de
quimioterapia, radioterapia e hemodiálise no Estado do Maranhão.
O projeto visa isentar a cobrança de estacionamento para pacientes que estão sendo
submetidos às sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, tendo em vista o
longo período de tratamento que essas pessoas enfrentam.
A quimioterapia, radioterapia e hemodiálise são métodos imprescindíveis para o
tratamento do câncer e de doenças renais. Dependendo do tipo de câncer ou estágio da
doença, o paciente pode precisar realizar esses tratamentos, várias vezes ao mês, com
duração de muitas horas por sessão.
Edivaldo Holanda lembrou que, durante o período em que o paciente se submete aos
tratamentos, os estacionamentos cobram sem interrupções, com progressão de hora,
tornando os valores elevados para o usuário.
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“Além de todo desgaste físico e emocional, são gerados muitos custos adicionais para os
pacientes, inclusive os valores excessivos para estacionarem seus veículos, durante sua
permanência no local para o tratamento”, acentuou o deputado Edivaldo Holanda.
Mais inclusão – Tramita também na Assembleia Legislativa um outro projeto de lei de
autoria do deputado Edivaldo Holanda (PTC) que estabelece a obrigatoriedade de
disponibilização de banheiros químicos adaptados às pessoas que utilizam cadeiras de
rodas ou com mobilidade reduzida nos eventos organizados em espaços públicos do
Maranhão.
Ao justificar a proposta, Edivaldo Holanda afirma que, atualmente, os eventos que
mobilizam grande público, sendo artísticos, culturais ou esportivos, não oferecem
atendimento ao portador de necessidades especiais quanto à estrutura sanitária. “A
instalação de equipamentos adequados interfere diretamente no bem-estar dos
portadores de necessidades especiais”, disse o deputado.
Edivaldo Holanda acentuou que nada mais inclusivo do que promover autonomia,
conforto e segurança de forma digna e respeitosa, preservando a integridade física do
indivíduo.
“Não é difícil imaginar as dificuldades, transtornos e constrangimentos enfrentados por
quem necessita de tal serviço. Esse olhar para as necessidades de todos deve ser uma
realidade em espaços e eventos públicos do nosso Estado. Proporcionar acessibilidade e
infraestrutura adequada para cadeirantes ou para quem apresente mobilidade reduzida
com instalação de banheiros químicos adaptados é fundamental para preservar o direito
de ir e vir dessas pessoas”, afirmou Edivaldo Holanda.
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No aniversário de São Félix de Balsas, Othelino anuncia início da obra da ponte que dá
acesso à cidade

O aniversário de São Félix de Balsas movimentou o município e a região, com uma vasta programação durante todo o dia

O anúncio do início das obras de construção da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas
foi feito, na noite de sexta-feira (12), pelo presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), durante as comemorações dos 58 anos
de emancipação política do município, localizado a cerca de 700 km de São Luís, na
microrregião da Chapada das Mangabeiras, no sul do Maranhão.
“É uma satisfação comemorar os 58 anos de São Félix de Balsas anunciando uma obra
muito importante para a população. A ordem de serviço da tão sonhada ponte será
assinada semana que vem e, em maio, será iniciada a construção. Certamente, esse foi
o maior presente que os são-felenses poderiam receber”, enfatizou Othelino.
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Desde o início de sua gestão, o prefeito de São Félix, Márcio Pontes, conta com o apoio
do deputado Othelino Neto para o desenvolvimento da cidade em diversas áreas, como
Saúde, Educação e Infraestrutura. “Apesar de termos uma cidade ainda jovem, temos
mudado nossa história e ganhado bastante com a visita de Othelino que, como sempre,
tem ajudado o município a conquistar obras importantes, como a chegada de água
tratada, ginásios, ambulâncias, ônibus escolares e, agora, com a ponte, já orçada e
licitada, faltando apenas a assinatura do contrato, que também já tem data. E assim
vamos buscar melhorar cada vez mais, sempre contando com o deputado Othelino”,
disse.
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Cooperação e consciência

Por Adriano Sarney*
É notável para quem anda pelas cidades do Maranhão, principalmente as de pequeno
porte, como a maioria da população depende do poder público. Os programas sociais do
Governo Federal, que deveriam ser um complemento salarial dos mais necessitados, são,
infelizmente, a principal renda da maioria das famílias desses municípios. Em torno de
30% da população dessas cidades vivem direta ou indiretamente da máquina da
prefeitura: os servidores, os prestadores de serviços e suas famílias. Outros tantos são
empregados do Estado. Enfim, são, proporcionalmente, poucos os profissionais liberais
(médicos, advogados, engenheiros), os comerciantes, os empresários, e, mesmo, os
pequenos produtores rurais organizados e os funcionários da iniciativa privada que
deveriam responder pela grande maioria da população economicamente ativa de
qualquer aglomeração urbana ou rural desenvolvida. Basta fazer uma breve análise, por
exemplo, da pífia arrecadação de ISS (Imposto sobre Serviço) das pequenas prefeituras
para verificar a baixa participação do setor privado nessas economias.
O caminho mais seguro para chegarmos a uma nova realidade em nosso estado já é
bastante conhecido por aqueles que estudam o Maranhão: a consolidação das cadeias
produtivas de atividades nas quais temos vocação econômica e viabilidade financeira.
Contudo, apenas a cooperação entre governos, sociedade civil organizada, empresas,
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instituições, academia, imprensa e a opinião pública em geral, alinhados com um só
objetivo, poderá transformar os nossos potenciais econômicos em resultados sólidos
para reduzirmos as desigualdades regionais, a dependência da máquina pública, e
fortalecermos a cidadania, a inclusão, a geração de emprego e renda e a democracia.
No mundo em que vivemos, não existe mecanismo mais moderno do que a cooperação
e, para isso, é preciso que existam cidadãos conscientes. A cidadania é o sujeito ativo
desse processo.
A descentralização do poder político, consequentemente, faz com que o indivíduo e sua
comunidade percebam as limitações do Estado e a menor necessidade de contar com o
seu apoio, a não ser para medidas de caráter geral. Surge então outro conceito bastante
atual, o empoderamento social (do inglês empowerment), que significa dar poder a um
indivíduo, à uma comunidade e faz com que tudo seja mais democrático e participativo,
que a população em geral tenha maior envergadura.
Empoderar um indivíduo ou uma comunidade é dar-lhe responsabilidades, delegar
funções e obrigações, que o poder público não consegue prover por ter outras
prioridades, ou pela incapacidade de implementá-las.
Assim, o indivíduo desenvolve a consciência de que a cooperação pode ser altamente
benéfica. Entre suas muitas virtudes está a possibilidade de mobilizar todos os agentes
da sociedade, principalmente as empresas, os governos e as instituições acadêmicas e
representativas (de classes), os quais possuem uma margem para atuação significativa
na promoção da atividade econômica e do desenvolvimento no âmbito local.
O ponto de partida desse pacto é a emancipação e o empoderamento do cidadão
consciente dos inúmeros problemas que encara e da incapacidade dos governos de
solucionar as grandes questões, o que já é uma tendência mundial que ganha força,
principalmente com o avanço ao acesso a informação, um caminho sem volta. O poder
público deve não apenas participar, mas também incentivar a cooperação e apoiar essa
emancipação social do cidadão. Portanto, os governos devem focar no seu papel de
fornecedor de serviços básicos, principalmente da educação e do apoio institucional a
essas redes de inter-relações sociais.
No próximo artigo retomaremos a discussão sobre o Centro Histórico de São Luís.
* Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne,
França) e em Gestão pela Universidade Harvard.
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
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Othelino Neto anuncia entrega de ponte que dá acesso a São Félix de Balsas no
aniversário da cidade

O anúncio do início das obras de construção da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas
foi feito, na noite desta sexta-feira (12), pelo presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), durante as comemorações dos 58 anos
de emancipação política do município, localizado a cerca de 700 km de São Luís, na
microrregião da Chapada das Mangabeiras, no sul do Maranhão.
“É uma satisfação comemorar os 58 anos de São Félix de Balsas anunciando uma obra
muito importante para a população. A ordem de serviço da tão sonhada ponte será
assinada semana que vem e, em maio, será iniciada a construção. Certamente, esse foi
o maior presente que os são-felenses poderiam receber”, enfatizou Othelino.
Desde o início de sua gestão, o prefeito de São Félix, Márcio Pontes, conta com o apoio
do deputado Othelino Neto para o desenvolvimento da cidade em diversas áreas, como
Saúde, Educação e Infraestrutura. “Apesar de termos uma cidade ainda jovem, temos
mudado nossa história e ganhado bastante com a visita de Othelino que, como sempre,
tem ajudado o município a conquistar obras importantes, como a chegada de água
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tratada, ginásios, ambulâncias, ônibus escolares e, agora, com a ponte, já orçada e
licitada, faltando apenas a assinatura do contrato, que também já tem data. E assim
vamos buscar melhorar cada vez mais, sempre contando com o deputado Othelino”,
disse.
A cidade conta, ainda, com o secretário de Estado de Cidades e Desenvolvimento
Urbano, Rubens Pereira Júnior.
“Todas essas melhorias anunciadas são resultados de uma importante parceria entre o
município e o Estado, por meio da Assembleia Legislativa, representada pelo deputado
Othelino Neto, e da Secretaria, representada por mim. Márcio Pontes e a população
podem contar conosco sempre”, destacou.
Festividades
O aniversário de São Félix de Balsas movimentou o município e a região, com uma vasta
programação durante todo o dia. Contou com a realização de corridas para crianças e
adultos, torneios de damas, sinuca e futebol, além de uma missa campal e shows para,
depois da tradicional benção, animar a noite.
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Márcio Jerry lista Duarte Jr, Rubens Jr. e Júlio Pinheiro como pré-candidatos do PCdoB e
dá largada na corrida em São Luís

Márcio Jerry apontou Duarte Jr., Rubens Jr. e Júlio Pinheiro como pré-candidato do PCdoB à sucessão do prefeito de
São Luís, Edivaldo Jr., nas eleições do ano que vem

O PCdoB tem três pré-candidatos à sucessão do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda
Jr. (PDT), no ano que vem. São eles: o deputado estadual Duarte Jr., o deputado federal
licenciado e atual secretário de Estado das Cidades Rubens Pereira Jr. e o vice-prefeito
Júlio Pinheiro. A lista tríplice não é produto de especulação, mas de uma declaração de
ninguém menos que o deputado federal Márcio Jerry, presidente estadual do PCdoB) e
mais influente conselheiro político do governador Flávio Dino. Com a declaração, feita
no contexto de uma entrevista à Rádio Timbira, ontem, Márcio Jerry ligou em definitivo
as turbinas para a corrida ao Palácio de la Ravardière, liberando sinal verde para que os
três listados iniciem uma medição de força para se viabilizarem dentro do partido. Ao
mesmo tempo, deu aos pretendentes de outros partidos, a começar pelo PDT, a
informação que todos queriam para montarem suas estratégias. Além do mais, Márcio
Jerry deixou implícito que não é pré-candidato, sem no entanto, eliminar totalmente a
possibilidade de vir a entrar na disputa numa situação excepcionalíssima.
A lista do PCdoB para disputar a Prefeitura de São Luís não surpreendeu. Os três nomes
já vinham sendo citados com frequência, principalmente depois que Felipe Camarão
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(DEM), secretário de Estado de Educação, que vinha sendo apontado por muitos como
o nome da preferência do Palácio dos Leões para a disputa, anunciou formalmente que
não será candidato. Mais votado do PCdoB para deputado estadual, Duarte Jr. saiu das
urnas pré-candidatíssimo e disposto a jogar pesado para consolidar o projeto que já
vinha formulando desde que comandou o Procon e o Mais Cidadão; Rubens Jr. também
saiu das urnas muito forte, reeleito que foi com votação consistente para a Câmara
Federal, tendo sua pré-candidatura ganhado forma quando o governador Flávio Dino o
convocou para assumir a Secretaria das Cidades, cargo técnica e politicamente
“associado” a eleição municipal; e Júlio Pinheiro vem trabalhando para, na condição de
vice-prefeito, viabilizar a condição de “candidato natural”. Cada um tem agora o desafio
de mostrar ao partido é o eleitoralmente mais viável.
Desde outros tempos, os registros vêm mostrando que as disputas para a Prefeitura de
São Luís se dão sempre em terreno movediço, no qual grande parte do eleitorado
costuma aguardar a evolução da campanha para só então se posicionar, como ocorreu
nas duas mais recentes. Em 2013, o prefeito João Castelo (PSDB) começou como favorito
e terminou atropelado pelo jovem Edivaldo Jr., então candidato do minúsculo PTC; em
2016, o favoritismo do prefeito Edivaldo Jr. foi perigosamente minado pelo crescimento
surpreendente do deputado Eduardo Braide (PMN), este ajudado por outra surpresa, o
deputado Wellington do Curso (PSB). Afora as eleições de Jackson Lago (PDT), que
sempre foram maiúsculas, as corridas para a Prefeitura de São Luís sempre foram muito
disputadas.
O pleito do ano que vem tem três ingredientes importantes a serem anotados: e
primeiro: Eduardo Braide vem liderando todas pesquisas feitas até aqui; o Grupo Sarney,
que já teria definido o deputado estadual Adriano Sarney (PV), vai fazer de tudo para
derrotar ou ver derrotado o candidato do PCdoB, seja ele quem for; e dentro da aliança
liderada pelo governador o PDT vai fazer de tudo para emplacar um nome do partido à
sucessão do prefeito pedetista Edivaldo Holanda Jr., e no mesmo campo desponta a précandidatura importante do deputado federal Bira do Pindaré (PSB).
No contexto de agora, Duarte Jr. tem a vantagem de ser hoje um nome influente nas
redes sociais em São Luís, fatos que vem se tornando cada vez mais decisivos nas
disputas eleitorais, mas precisa de base política; Rubens Jr. tem forte suporte político,
mas precisa se fortalecer eleitoralmente na Capital, e Júlio Pinheiro precisa das duas
bases para viabilizar sua candidatura. Como se vê, tudo indica que a escolha do candidato
do PCdoB será um processo complicado, renhido, mas politicamente saudável.
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Dos três nomes do PCdoB, Duarte Junior é mais estratégico para a disputa da prefeitura
de São Luís

Duarte Jr. é o nome mais forte do partido do
governador para a disputa da prefeitura…

Professor, advogado, jovem, testado com extraordinária votação nas urnas, e sobretudo,
preparada para o embate político.
Estas são algumas das qualidades que colocam Duarte Júnior bem à frente de Rubens
Júnior e do vice-prefeito de São Luís Júlio Pinheiro no que diz respeito a disputa da
prefeitura da capital em 2020.
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Rubens e Júlio, assim como Duarte, foram anunciados pelo presidente estadual do
PCdoB no Maranhão, Márcio Jerry, durante entrevista à rádio Timbira AM como os
nomes da sigla para eleições no próximo ano em São Luís.
Deputado estadual mais votado na disputa eleitoral de 2018 na Ilha, Duarte Júnior vem
de uma eleição recente com ótima aceitação popular é muito influente na camada
juvenil e de grande repercussão nas redes sociais.
Portanto, comparado aos seus colegas de partido, DJ é o mais estratégico…
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Othelino Neto anuncia entrega de ponte que dá acesso a São Félix de Balsas

Durante o aniversário da cidade, o presidente da ALEMA anuncia entrega de ponte que dá acesso a São Félix de Balsas.

O anúncio do início das obras de construção da ponte que dá acesso a São Félix de Balsas
foi feito, na noite desta sexta-feira (12), pelo presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), durante as comemorações dos 58 anos
de emancipação política do município, localizado a cerca de 700 km de São Luís, na
microrregião da Chapada das Mangabeiras, no sul do Maranhão.
“É uma satisfação comemorar os 58 anos de São Félix de Balsas anunciando uma obra
muito importante para a população. A ordem de serviço da tão sonhada ponte será
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assinada semana que vem e, em maio, será iniciada a construção. Certamente, esse foi
o maior presente que os são-felenses poderiam receber”, enfatizou Othelino.
Desde o início de sua gestão, o prefeito de São Félix, Márcio Pontes, conta com o apoio
do deputado Othelino Neto para o desenvolvimento da cidade em diversas áreas, como
Saúde, Educação e Infraestrutura. “Apesar de termos uma cidade ainda jovem, temos
mudado nossa história e ganhado bastante com a visita de Othelino que, como sempre,
tem ajudado o município a conquistar obras importantes, como a chegada de água
tratada, ginásios, ambulâncias, ônibus escolares e, agora, com a ponte, já orçada e
licitada, faltando apenas a assinatura do contrato, que também já tem data. E assim
vamos buscar melhorar cada vez mais, sempre contando com o deputado Othelino”,
disse.
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