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Othelino Neto, Eliziane Gama e Ricardo Rios participam da Marcha das Margaridas em
Brasília

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do
B), ao lado de sua esposa, Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, da senadora Eliziane
Gama, da procuradora da Mulher da Alema, deputada Helena Duailibe (SDO), e dos
deputados Ricardo Rios (PDT) e Adelmo Soares (PC do B), participaram, nesta quartafeira (14), da 6ª Marcha das Margaridas, em Brasília, que reuniu milhares de mulheres
de todos os cantos do Brasil e de outros países em protesto contra a retirada de direitos,
o machismo e qualquer tipo de violência.
Nesta edição, a Marcha, considerada a maior da América Latina, teve como tema
“Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade
e livre violência”.
“Vivenciamos um momento histórico na Marcha das Margaridas, onde mulheres
trabalhadoras do Maranhão se juntaram a outras dos mais diversos cantos do Brasil e
protagonizaram esse grande movimento. Juntas, pararam a capital brasileira e
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mostraram sua força, unidas em um só clamor, na luta por seus direitos. A elas, nenhum
direito a menos. Essa luta também é nossa”, acentuou o presidente Othelino Neto.
Cerca de 100 mil mulheres estiveram na grande marcha, percorrendo cerca de 3 km
entre o Parque da Cidade e a Esplanada dos Ministérios. A maior delegação foi a do
Maranhão, que levou mais de mais de 80 ônibus com mulheres indígenas, quebradeiras
de coco, agricultoras, camponesas, sem-terra, acampadas, assalariadas, trabalhadoras
rurais, artesãs, seringueiras, pescadoras, ribeirinhas, quilombolas e outras do cenário
rural, abrilhantada pelas batucadas das matracas e pandeirões do Boi da Pindoba, um
dos maiores e mais tradicionais bumba-meu-boi da cultura maranhense.
Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, presente na Marcha, somou-se à luta. “Nós
nos juntamos com as margaridas – mulheres indígenas, negras e trabalhadoras do Brasil
– para lutarmos por mais justiça, por mais igualdade, por mais democracia e sem
violência em nosso país”, disse.
Bancada maranhense
Para o deputado Ricardo Rios, o ato é histórico e marca conquistas para as mulheres.
“Nossas maranhenses guerreiras, nordestinas, merecem mais respeito, dignidade e
nenhum tipo de violência. Estou muito feliz por estar aqui. Parabéns às nossas
mulheres”.
Outros agentes políticos maranhenses, que atuam em defesa da mulher, estiverem
presentes na Marcha das Margaridas, entre eles, a senadora Eliziane Gama, o deputado
federal Bira do Pindaré e a secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça.
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Rafael Leitoa rebate oportunismo de Wellington do Curso

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rafael Leitoa (PDT), usou a
tribuna da Casa, na sessão desta quarta-feira (14), para rebater o discurso oportunista
de Wellington do Curso (PSDB) sobre a decisão judicial de reintegração de posse na
comunidade Cajueiro, para a construção de um porto de uma empresa privada.
Leitoa criticou o discurso demagógico e hipócrita da oposição, que aproveita o momento
frágil de algumas famílias para atacar o governador Flávio Dino. “E o interessante é que
o deputado da oposição não aponta em nenhum momento a justiça, que foi quem
definiu, decidiu a desapropriação”, afirmou.
O líder lembrou que, em 2015, o governo Flávio Dino revogou um decreto de
desapropriação, assinado no final do governo anterior, com o intuito de aprofundar
estudos para dialogar com as famílias.
“E, nesse intervalo, várias famílias foram indenizadas, várias famílias aceitaram o acordo
de saída da área que possuía um particular. E a justiça agora sentenciou a
desapropriação, a desocupação. A manifestação tem que estar dentro do Tribunal de
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Justiça, porque tem uma decisão da justiça exigindo a desapropriação da área, e não o
governador Flávio Dino”, esclareceu.
Para Rafael Leitoa, o desenrolar dos fatos deixou claro que a única coisa que interessa à
oposição é o caos. “Ontem, durante uma entrevista coletiva, o deputado que subiu à
tribuna invadiu a dependência do Governo, com alguns manifestantes que não são nem
as famílias que estão sendo desocupadas, a fim de tumultuar a coletiva, a fim de
tumultuar o diálogo. E aí fica a pergunta: Quem que não quer diálogo?”, questionou.
De acordo com o líder do Governo, querem transformar uma ação judicial, “uma
determinação judicial num palanque político para desgastar o governador Flávio Dino
que, todos os dias, temos conquistas sociais no nosso estado”.
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Ao lado da presidente do Gedema e de deputados, Othelino Neto participa da Marcha
das Margaridas em Brasília
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do
B), ao lado de sua esposa, Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, da procuradora da
Mulher da Alema, deputada Helena Duailibe (SDO), e dos deputados Ricardo Rios (PDT)
e Adelmo Soares (PC do B), participou, nesta quarta-feira (14), da 6ª Marcha das
Margaridas, em Brasília, que reuniu milhares de mulheres de todos os cantos do Brasil e
de outros países em protesto contra a retirada de direitos, o machismo e qualquer tipo
de violência.

Nesta edição, a Marcha, considerada a maior da América Latina, teve como tema
“Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade
e livre violência”.
“Vivenciamos um momento histórico na Marcha das Margaridas, onde mulheres
trabalhadoras do Maranhão se juntaram a outras dos mais diversos cantos do Brasil e
protagonizaram esse grande movimento. Juntas, pararam a capital brasileira e
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mostraram sua força, unidas em um só clamor, na luta por seus direitos. A elas, nenhum
direito a menos. Essa luta também é nossa”, acentuou o presidente Othelino Neto.
Cerca de 100 mil mulheres estiveram na grande marcha, percorrendo cerca de 3 km
entre o Parque da Cidade e a Esplanada dos Ministérios. A maior delegação foi a do
Maranhão, que levou mais de mais de 80 ônibus com mulheres indígenas, quebradeiras
de coco, agricultoras, camponesas, sem-terra, acampadas, assalariadas, trabalhadoras
rurais, artesãs, seringueiras, pescadoras, ribeirinhas, quilombolas e outras do cenário
rural, abrilhantada pelas batucadas das matracas e pandeirões do Boi da Pindoba, um
dos maiores e mais tradicionais bumba-meu-boi da cultura maranhense.
Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, presente na Marcha, somou-se à luta. “Nós
nos juntamos com as margaridas – mulheres indígenas, negras e trabalhadoras do Brasil
– para lutarmos por mais justiça, por mais igualdade, por mais democracia e sem
violência em nosso país”, disse.
A procurada da Mulher na Assembleia Legislativa, deputada Helena Duailibe, enfatizou
a importância de estar presente na ação para mostrar a força da Bancada Maranhense.
“Estamos nos ombreando a todos as mulheres para que elas saibam que no Maranhão
nós estamos juntas, lutando para que todos os seus direitos sejam cada vez mais
respeitados. Estamos aqui para mostrar a força da bancada do Maranhão, para dar força
às mulheres, não só do nosso do nosso estado, mas de todo o Brasil”.
Já o deputado Adelmo Soares disse que o ato é uma oportunidade de ouvir as
maranhenses. “Vamos continuar lutando em prol do nosso Maranhão, que veio para
fazer história, reunindo mulheres lutadoras, que, com muito trabalho, perseverança e
fé, lutam por seus direitos, igualdade e justiça. Esse é o nosso caminho, dar voz e vez ao
nosso povo para que possamos construir um Maranhão e um Brasil de todos nós”.
Para o deputado Ricardo Rios, o ato é histórico e marca conquistas para as mulheres.
“Nossas maranhenses guerreiras, nordestinas, merecem mais respeito, dignidade e
nenhum tipo de violência. Estou muito feliz por estar aqui. Parabéns às nossas
mulheres”.
Outros agentes políticos maranhenses, que atuam em defesa da mulher, estiverem
presentes na Marcha das Margaridas, entre eles, a senadora Eliziane Gama, o deputado
federal Bira do Pindaré e a secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça.
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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.
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

“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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Roberto Costa destaca parceria entre governo e Prefeitura de Bacabal em prol de
melhorias no abastecimento de água
Na tarde da última segunda-feira (12), o deputado estadual Roberto Costa (MDB)
repercutiu na tribuna da Assembleia Legislativa a parceria entre o Governo do Estado e
a Prefeitura de Bacabal em prol de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e
Esgoto (SAAE) no município. A parceria trata da contratação de Carlos Alberto,
especialista na área, indicado pelo Governo do Estado.

Carlos Alberto é engenheiro, já atuou também com trabalho de destaque no setor
elétrico como representante da Cemar no Comitê Coordenador de Operações da Região
Norte e Nordeste e na Caema, em São Luís. Atuou na Associação Nacional dos Serviços
de Saneamento (ASSEMAE), Regional Nordeste II, e foi gestor do SAAE de Caxias, onde
fez história normalizando todo o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto.
Na oportunidade, Roberto Costa agradeceu ao governador Flávio Dino e secretários.
“Agradecemos a parceria entre o Governo e a Prefeitura de Bacabal. Quem ganha com
toda essa união é o povo que já sofre com essa problemática crônica há décadas. Ao
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procurarmos o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o secretário de
Articulação e Comunicação, Rodrigo Lago, prontamente fomos atendidos, e por ordem
do governador Flávio Dino (PC do B) indicaram Carlos Alberto para contribuir na melhoria
do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de Bacabal”, disse Roberto Costa.
Na oportunidade, Roberto Costa ainda destacou as ações que o prefeito Edvan Brandão
vem fazendo em Bacabal para amenizar o problema de abastecimento.
“O nosso Prefeito Edvan Brandão, quando assumiu, tem feito investimento muito grande
na perfuração de poços. Já perfurou cerca de sete poços, num ano. Nós inclusive temos
hoje uma perfuratriz, uma máquina que foi cedida pelo Ministério da Agricultura, a
pedido do deputado João Marcelo, e que continua fazendo poços, inclusive perfurando
hoje uma no bairro Alto Bandeirantes. Agradeço mais uma vez ao secretário Marcelo
Tavares, ao secretário Rodrigo Lago, que foram as pessoas que avaliaram, inclusive, essa
parceria no sentido de ceder esse técnico respeitado nessa área para que a cidade de
Bacabal possa, enfim, dar uma resposta significativa para a população. Então eu quero
agradecer ao governador Flávio Dino, parabenizar o prefeito Edvan Brandão por ter
procurado o governo e ter sido atendido pelo governo no sentido dessa parceria. Porque
a vitória nossa em resolver esse problema será do povo de Bacabal que tanto precisa e
que tanto merece o nosso respeito”, concluiu o parlamentar.
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Osmar Filho ganha corpo contra adversários internos e se consolida
Presidente da Câmara Municipal já tem aval do PDT e da maioria da Câmara Municipal
para usa candidatura a prefeito, o que o coloca em situação de vantagens em relação a
outros nomes do grupo Flávio Dino/Edivaldo Júnior.

OSMAR FILHO COM O COLEGAS PAULO VICTOR E BETO CASTRO, EM EVENTO QUE TEVE A PRESENÇA TAMBÉM
DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM: apoio entre os pares e consolidação partidária

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), é o précandidato que mais avançou na articulação política dentre os interessados na disputa
pelo grupo do governador Flávio Dino (PCdoB) e do prefeito Edivaldo Júnior (PDT).
Além de ter a garantia de ser a opção única no partido – dada por ninguém menos que
o presidente da legenda, senador Weverton Rocha – o vereador conseguiu adesão
maciça dos seus pares na Câmara.
Nenhum outro nome na base holandinista – que tem ainda os deputados Neto
Evangelista(DEM) e Duarte Júnior (PCdoB), e o secretário de Cidades Rubens Pereira
Júnior (PCdoB) – conseguiu essa façanha a 1 ano e meio das eleições.
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Consolidado partidariamente e com apoio dos colegas de Câmara, Osmar Filho segue
agora para a consolidação popular, em busca do crescimento nas pesquisas de intenção
de votos.
O objetivo do PDT é garantir a ele condições para chegar ao segundo turno –
provavelmente contra o deputado federal Eduardo Braide (PMN).
A previsão é que seu nome já apareça em condições de competitividade nas pesquisas
que devem ser divulgadas até dezembro.
É aguardar e conferir…
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Cajueiro: Rafael Leitoa rebate oportunismo de Wellington do Curso…

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rafael Leitoa (PDT), usou a
tribuna da Casa, na sessão desta quarta-feira (14), para rebater o discurso oportunista
de Wellington do Curso (PSDB) sobre a decisão judicial de reintegração de posse na
comunidade Cajueiro, para a construção de um porto de uma empresa privada.
Leitoa criticou o discurso demagógico e hipócrita da oposição, que aproveita o momento
frágil de algumas famílias para atacar o governador Flávio Dino. “E o interessante é que
o deputado da oposição não aponta em nenhum momento a justiça, que foi quem
definiu, decidiu a desapropriação”, afirmou.
O líder lembrou que, em 2015, o governo Flávio Dino revogou um decreto de
desapropriação, assinado no final do governo anterior, com o intuito de aprofundar
estudos para dialogar com as famílias.
“E, nesse intervalo, várias famílias foram indenizadas, várias famílias aceitaram o acordo
de saída da área que possuía um particular. E a justiça agora sentenciou a
desapropriação, a desocupação. A manifestação tem que estar dentro do Tribunal de
Justiça, porque tem uma decisão da justiça exigindo a desapropriação da área, e não o
governador Flávio Dino”, esclareceu.
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Para Rafael Leitoa, o desenrolar dos fatos deixou claro que a única coisa que interessa à
oposição é o caos.
“Ontem, durante uma entrevista coletiva, o deputado que subiu à tribuna invadiu a
dependência do Governo, com alguns manifestantes que não são nem as famílias que
estão sendo desocupadas, a fim de tumultuar a coletiva, a fim de tumultuar o diálogo. E
aí fica a pergunta: Quem que não quer diálogo?”, questionou.
De acordo com o líder do Governo, querem transformar uma ação judicial, “uma
determinação judicial num palanque político para desgastar o governador Flávio Dino
que, todos os dias, temos conquistas sociais no nosso estado”.
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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 depressão e alcoolismo,
problemas de saúde que estão muito ligados ao suicídio, infelizmente. É preciso
sensibilizar à nossa sociedade para questões ligadas ao bem-estar e saúde mental”, disse
Fábio Macedo.
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
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

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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Ao lado da presidente do Gedema e de deputados,
Othelino Neto participa da Marcha das Margaridas em
Brasília
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Ao lado da presidente do Gedema e de deputados, Othelino Neto participa da Marcha
das Margaridas em Brasília

Presidente Othelino com a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, e procuradora da Mulher na Assembleia,
Helena Duailibe, na Marcha das Margaridas, em Brasília

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do
B), ao lado de sua esposa, Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, da procuradora da
Mulher da Alema, deputada Helena Duailibe (SDO), e dos deputados Ricardo Rios (PDT)
e Adelmo Soares (PC do B), participou, nesta quarta-feira (14), da 6ª Marcha das
Margaridas, em Brasília, que reuniu milhares de mulheres de todos os cantos do Brasil e
de outros países em protesto contra a retirada de direitos, o machismo e qualquer tipo
de violência.
Nesta edição, a Marcha, considerada a maior da América Latina, teve como tema
“Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade
e livre violência”.
“Vivenciamos um momento histórico na Marcha das Margaridas, onde mulheres
trabalhadoras do Maranhão se juntaram a outras dos mais diversos cantos do Brasil e
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

protagonizaram esse grande movimento. Juntas, pararam a capital brasileira e
mostraram sua força, unidas em um só clamor, na luta por seus direitos. A elas, nenhum
direito a menos. Essa luta também é nossa”, acentuou o presidente Othelino Neto.
Cerca de 100 mil mulheres estiveram na grande marcha, percorrendo cerca de 3 km
entre o Parque da Cidade e a Esplanada dos Ministérios. A maior delegação foi a do
Maranhão, que levou mais de mais de 80 ônibus com mulheres indígenas, quebradeiras
de coco, agricultoras, camponesas, sem-terra, acampadas, assalariadas, trabalhadoras
rurais, artesãs, seringueiras, pescadoras, ribeirinhas, quilombolas e outras do cenário
rural, abrilhantada pelas batucadas das matracas e pandeirões do Boi da Pindoba, um
dos maiores e mais tradicionais bumba-meu-boi da cultura maranhense.

Othelino e Ana Paula Lobato em momento de valorização da cultura popular maranhense durante a
Marcha das Margaridas

Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, presente na Marcha, somou-se à luta. “Nós
nos juntamos com as margaridas – mulheres indígenas, negras e trabalhadoras do Brasil
– para lutarmos por mais justiça, por mais igualdade, por mais democracia e sem
violência em nosso país”, disse.
Bancada maranhense
A procurada da Mulher na Assembleia Legislativa, deputada Helena Duailibe, enfatizou
a importância de estar presente na ação para mostrar a força da Bancada Maranhense.
“Estamos nos ombreando a todos as mulheres para que elas saibam que no Maranhão
nós estamos juntas, lutando para que todos os seus direitos sejam cada vez mais
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respeitados. Estamos aqui para mostrar a força da bancada do Maranhão, para dar força
às mulheres, não só do nosso do nosso estado, mas de todo o Brasil”.
Já o deputado Adelmo Soares disse que o ato é uma oportunidade de ouvir as
maranhenses. “Vamos continuar lutando em prol do nosso Maranhão, que veio para
fazer história, reunindo mulheres lutadoras, que, com muito trabalho, perseverança e
fé, lutam por seus direitos, igualdade e justiça. Esse é o nosso caminho, dar voz e vez ao
nosso povo para que possamos construir um Maranhão e um Brasil de todos nós”.

Othelino fez questão de subir no carro de missão para levar sua mensagem ao público

Para o deputado Ricardo Rios, o ato é histórico e marca conquistas para as mulheres.
“Nossas maranhenses guerreiras, nordestinas, merecem mais respeito, dignidade e
nenhum tipo de violência. Estou muito feliz por estar aqui. Parabéns às nossas
mulheres”.
Outros agentes políticos maranhenses, que atuam em defesa da mulher, estiverem
presentes na Marcha das Margaridas, entre eles, a senadora Eliziane Gama, o deputado
federal Bira do Pindaré e a secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça.
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Após intervenção da Câmara, TCE prorroga prazo para gestores apresentarem
informações sobre acúmulo de cargos

Vereadores discutiram o acúmulo de cargos com membros do TCE

Os funcionários das prefeituras, câmaras municipais e outros órgãos da administração
pública no Maranhão obtiveram uma importante vitória. O Pleno do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão (TCE/MA) acolheu parecer, de autoria do conselheiro Edmar
Cutrim, e prorrogou por mais 90 dias o prazo para que gestores apresentem
esclarecimentos detalhados sobre a acumulação, ou não, de cargos públicos por parte
de servidores públicos.
“A prorrogação do prazo, como melhor condição a que regularização de acúmulos ilegais
porventura existentes, ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos
interesses gerais e/ou individuais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou
perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos, nos
termos do art. 21, parágrafo único da LINDB (Lei nº 13.655/18)”, disse o conselheiro em
seu despacho.
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A medida atendeu solicitação formulada pela Câmara Municipal de São Luís que, através
de seus vereadores, vem discutindo o tema com o objetivo de prezar pela legalidade,
mas sem imputar possíveis prejuízos aos funcionários – muito deles com décadas de
serviços prestados. O prazo para apresentação das informações sobre a situação
funcional dos servidores iria se encerrar nesta quarta-feira (14).
Ontem, os vereadores Pavão Filho (PDT) e Sá Marques (PHS), além da deputada estadual
Helena Duailibe (SD) e representantes da OAB/MA e do Município de São Luís, estiveram
reunidos com o presidente do Tribunal, conselheiro Raimundo Nonato Lago,
oportunidade na qual foi ratificado o pedido de alongamento do prazo.
O pleito foi uma das deliberações formuladas durante audiência pública realizada na
CMSL, na semana passada, e que foi proposta por Pavão Filho, presidente da Comissão
de Constituição e Justiça da Casa. “Obtivemos uma importante vitória em favor dos
servidores públicos. Não defendemos a ilegalidade. O que defendemos é a forma como
a Lei deve ser aplicada, sem atropelar o direito do trabalhador. A nossa tese é de respeito
pelo direito. E isso significa dar um prazo justo para que estes funcionários se
manifestem individualmente. Desta forma, tenho certeza, evitaremos injustiças”, disse
Pavão. “A dilação [do prazo] beneficia milhares de servidores, que estavam sofrendo
com uma espécie de terrorismo e, agora, terão prazo maior para apresentar suas
justificativas acerca de possíveis acúmulos funcionais.
Trata-se de uma decisão razoável e que leva em consideração a questão social. Afinal, é
necessário avaliar caso a caso, para que injustiças não sejam cometidas e pais e mães de
família não sejam prejudicados com o desempregado. Agradecemos o presidente
Nonato Lago, o conselheiro Edmar Cutrim e aos demais conselheiros que acolheram
nossa tese, acerca da questão da intempestividade do prazo”, afirmou Sá Marques.
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No Bairro de Fátima, integrantes do grupo “O X da Questão” confirmam apoio a Osmar
Filho

Grupo “O X da Questão”, liderado por Beto Castro, confirmou 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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Osmar Filho e o deputado estadual Glalbert Cutrim com um dos membros do grupo “O X da Questão”

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

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).

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:

Ao lado da Presidente do Gedema e de Deputados,
Othelino Neto Participa da Marcha das Margaridas em
Brasília
http://www.blogjorgevieira.com/
POLÍTICA
15/08/2019

Ao lado da Presidente do Gedema e de Deputados, Othelino Neto Participa da Marcha
das Margaridas em Brasília

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do
B), ao lado de sua esposa, Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, da procuradora da
Mulher da Alema, deputada Helena Duailibe (SDO), e dos deputados Ricardo Rios (PDT)
e Adelmo Soares (PC do B), participou, nesta quarta-feira (14), da 6ª Marcha das
Margaridas, em Brasília, que reuniu milhares de mulheres de todos os cantos do Brasil e
de outros países em protesto contra a retirada de direitos, o machismo e qualquer tipo
de violência.
Nesta edição, a Marcha, considerada a maior da América Latina, teve como tema
“Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade
e livre violência”.
“Vivenciamos um momento histórico na Marcha das Margaridas, onde mulheres
trabalhadoras do Maranhão se juntaram a outras dos mais diversos cantos do Brasil e
protagonizaram esse grande movimento. Juntas, pararam a capital brasileira e
mostraram sua força, unidas em um só clamor, na luta por seus direitos. A elas, nenhum
direito a menos. Essa luta também é nossa”, acentuou o presidente Othelino Neto.
Cerca de 100 mil mulheres estiveram na grande marcha, percorrendo cerca de 3 km
entre o Parque da Cidade e a Esplanada dos Ministérios. A maior delegação foi a do
Maranhão, que levou mais de mais de 80 ônibus com mulheres indígenas, quebradeiras
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de coco, agricultoras, camponesas, sem-terra, acampadas, assalariadas, trabalhadoras
rurais, artesãs, seringueiras, pescadoras, ribeirinhas, quilombolas e outras do cenário
rural, abrilhantada pelas batucadas das matracas e pandeirões do Boi da Pindoba, um
dos maiores e mais tradicionais bumba-meu-boi da cultura maranhense.
Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, presente na Marcha, somou-se à luta. “Nós
nos juntamos com as margaridas – mulheres indígenas, negras e trabalhadoras do Brasil
– para lutarmos por mais justiça, por mais igualdade, por mais democracia e sem
violência em nosso país”, disse.
Bancada maranhense – A procurada da Mulher na Assembleia Legislativa, deputada
Helena Duailibe, enfatizou a importância de estar presente na ação para mostrar a força
da Bancada Maranhense. “Estamos nos ombreando a todos as mulheres para que elas
saibam que no Maranhão nós estamos juntas, lutando para que todos os seus direitos
sejam cada vez mais respeitados. Estamos aqui para mostrar a força da bancada do
Maranhão, para dar força às mulheres, não só do nosso do nosso estado, mas de todo o
Brasil”.
Já o deputado Adelmo Soares disse que o ato é uma oportunidade de ouvir as
maranhenses. “Vamos continuar lutando em prol do nosso Maranhão, que veio para
fazer história, reunindo mulheres lutadoras, que, com muito trabalho, perseverança e
fé, lutam por seus direitos, igualdade e justiça. Esse é o nosso caminho, dar voz e vez ao
nosso povo para que possamos construir um Maranhão e um Brasil de todos nós”.
Para o deputado Ricardo Rios, o ato é histórico e marca conquistas para as mulheres.
“Nossas maranhenses guerreiras, nordestinas, merecem mais respeito, dignidade e
nenhum tipo de violência. Estou muito feliz por estar aqui. Parabéns às nossas
mulheres”.
Outros agentes políticos maranhenses, que atuam em defesa da mulher, estiverem
presentes na Marcha das Margaridas, entre eles, a senadora Eliziane Gama, o deputado
federal Bira do Pindaré e a secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça.
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Fábio Macedo participa de reunião para definição das ações do Setembro Amarelo

O deputado estadual Fábio Macedo (PDT), a convite da coordenadora do Centro de
Apoio Operacional dos Direitos Humanos (CAOP/DH), promotora Cristiane Lago,
participou, na 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 de autoria do parlamentar
pedetista, que, hoje, são leis.
“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 à promotora Cristiane Lago por trazer a este espaço as três leis de nossa
autoria, para garantir aos maranhenses tratamento adequado para depressão e
alcoolismo, problemas de saúde que estão muito ligados ao suicídio, infelizmente. É
preciso sensibilizar a 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
o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. As atividades terão o objetivo de sensibilizar a
sociedade maranhense 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, é coordenado pelo Ministério Público
Estadual, para o atendimento de pessoas que se encontram em sofrimento psíquico.
Participaram ainda dá reunião de organização o promotor Nonato Leite, o vereador
Honorato Fernandes, representando a Câmara de Vereadores de São Luís, e o renomado
médico Ruy Palhano.
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Othelino Neto, presidente da Gedema e deputados participam da Marcha das
Margaridas em Brasília

A 6ª Marcha das Margaridas, em Brasília, reuniu milhares de mulheres de todos os cantos do Brasil e de outros países

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do
B), ao lado de sua esposa, Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, da procuradora da
Mulher da Alema, deputada Helena Duailibe (SDO), e dos deputados Ricardo Rios (PDT)
e Adelmo Soares (PC do B), participou, na manhã de quarta-feira (14), da 6ª Marcha das
Margaridas, em Brasília, que reuniu milhares de mulheres de todos os cantos do Brasil e
de outros países em protesto contra a retirada de direitos, o machismo e qualquer tipo
de violência.
Nesta edição, a Marcha, considerada a maior da América Latina, teve como tema
“Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade
e livre violência”.
“Vivenciamos um momento histórico na Marcha das Margaridas, onde mulheres
trabalhadoras do Maranhão se juntaram a outras dos mais diversos cantos do Brasil e
protagonizaram esse grande movimento. Juntas, pararam a capital brasileira e
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mostraram sua força, unidas em um só clamor, na luta por seus direitos. A elas, nenhum
direito a menos. Essa luta também é nossa”, acentuou o presidente Othelino Neto.
Cerca de 100 mil mulheres estiveram na grande marcha, percorrendo cerca de 3 km
entre o Parque da Cidade e a Esplanada dos Ministérios. A maior delegação foi a do
Maranhão, que levou mais de 80 ônibus com mulheres indígenas, quebradeiras de coco,
agricultoras, camponesas, sem-terra, acampadas, assalariadas, trabalhadoras rurais,
artesãs, seringueiras, pescadoras, ribeirinhas, quilombolas e outras do cenário rural,
abrilhantada pelas batucadas das matracas e pandeirões do Boi da Pindoba, um dos
maiores e mais tradicionais bumba-meu-boi da cultura maranhense.
Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, presente na Marcha, somou-se à luta. “Nós
nos juntamos com as margaridas – mulheres indígenas, negras e trabalhadoras do Brasil
– para lutarmos por mais justiça, por mais igualdade, por mais democracia e sem
violência em nosso país”, disse.
A procurada da Mulher na Assembleia Legislativa, deputada Helena Duailibe, enfatizou
a importância de estar presente na ação para mostrar a força da Bancada Maranhense.
“Estamos nos ombreando a todos as mulheres para que elas saibam que no Maranhão
nós estamos juntas, lutando para que todos os seus direitos sejam cada vez mais
respeitados. Estamos aqui para mostrar a força da bancada do Maranhão, para dar força
às mulheres, não só do nosso do nosso estado, mas de todo o Brasil”.
Já o deputado Adelmo Soares disse que o ato é uma oportunidade de ouvir as
maranhenses. “Vamos continuar lutando em prol do nosso Maranhão, que veio para
fazer história, reunindo mulheres lutadoras, que, com muito trabalho, perseverança e
fé, lutam por seus direitos, igualdade e justiça. Esse é o nosso caminho, dar voz e vez ao
nosso povo para que possamos construir um Maranhão e um Brasil de todos nós”.
Para o deputado Ricardo Rios, o ato é histórico e marca conquistas para as mulheres.
“Nossas maranhenses guerreiras, nordestinas, merecem mais respeito, dignidade e
nenhum tipo de violência. Estou muito feliz por estar aqui. Parabéns às nossas
mulheres”.
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Após intervenção da Câmara, TCE prorroga prazo para
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Após intervenção da Câmara, TCE prorroga prazo para gestores apresentarem
informações sobre acúmulo de cargos

A medida atendeu solicitação formulada pela Câmara Municipal de São Luís que, através de seus vereadores,
vem discutindo o tema com o objetivo de prezar pela legalidade, mas sem imputar possíveis
prejuízos aos funcionários

Os funcionários das Prefeituras, Câmaras Municipais e outros órgãos da administração
pública no Maranhão obtiveram uma importante vitória. O Pleno do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão (TCE/MA) acolheu parecer, de autoria do conselheiro Edmar
Cutrim, e prorrogou por mais 90 dias o prazo para que gestores apresentem
esclarecimentos detalhados sobre a acumulação, ou não, de cargos públicos por parte
de servidores públicos.
“A prorrogação do prazo, como melhor condição a que regularização de acúmulos ilegais
porventura existentes, ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos
interesses gerais e/ou individuais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou
perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos, nos
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termos do art. 21, parágrafo único da LINDB (Lei nº 13.655/18)”, disse o conselheiro em
seu despacho.
A medida atendeu solicitação formulada pela Câmara Municipal de São Luís que, através
de seus vereadores, vem discutindo o tema com o objetivo de prezar pela legalidade,
mas sem imputar possíveis prejuízos aos funcionários – muito deles com décadas de
serviços prestados. O prazo para apresentação das informações sobre a situação
funcional dos servidores iria se encerrar nesta quarta-feira (14).
Ontem, os vereadores Pavão Filho (PDT) e Sá Marques (PHS), além da deputada estadual
Helena Duailibe (SD) e representantes da OAB/MA e do Município de São Luís, estiveram
reunidos com o presidente do Tribunal, conselheiro Raimundo Nonato Lago,
oportunidade na qual foi ratificado o pedido de alongamento do prazo. O pleito foi uma
das deliberações formuladas durante audiência pública realizada na CMSL, na semana
passada, e que foi proposta por Pavão Filho, presidente da Comissão de Constituição e
Justiça da Casa.
“Obtivemos uma importante vitória em favor dos servidores públicos. Não defendemos
a ilegalidade. O que defendemos é a forma como a Lei deve ser aplicada, sem atropelar
o direito do trabalhador. A nossa tese é de respeito pelo direito. E isso significa dar um
prazo justo para que estes funcionários se manifestem individualmente. Desta forma,
tenho certeza, evitaremos injustiças”, disse Pavão.
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Lideranças políticas do Bairro de Fátima confirmam apoio a Osmar Filho

Osmar Filho já conta com os apoios de 14 vereadores para a disputa pela Prefeitura de São Luís

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 de 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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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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Pinheiro: projeto “TEAmar” vai beneficiar portadores de
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Pinheiro: projeto “TEAmar” vai beneficiar portadores de autismo

O prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, participou na segunda-feira (12) de uma
audiência pública para apresentação do projeto “TEAmar”, de iniciativa do Poder
Judiciário e que tem como mentora a Juíza Dra. Tereza Cristina Franco Palhares Nina.
O projeto “TEAmar” tem como objetivo a busca por melhorias das políticas públicas de
atendimento a crianças e adolescentes com autismo. Pinheiro é um dos poucos
municípios do Brasil com uma série de ações implantadas dentro do sistema educacional
municipal de forma inclusiva.
“TEAmar é um reforço para ações já implantadas dentro da nossa gestão: somos um dos
poucos municípios do Brasil que disponibiliza professores de apoio para alunos autistas
leves e moderados, atendimento educacional especializado com professores
especialistas na área, fornecimento do Medicamento Resperidona (alta complexidade),
coordenação de educação inclusiva que oferta orientação e formação aos professores
além do acompanhamento individualizado aos nossos 40 alunos portadores do Espectro
Autista.
Saúdo e celebro a união do judiciário, legislativo e executivo na pessoa da competente e
admirável Dra. Tereza Cristina. Demos um passo grande e importante nesta tarde em
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prol da inclusão e valorização de todas as pessoas da nossa Princesa da Baixada.” Prefeito
Luciano.
Como primeira medida a contribuir com o Projeto TEAmar, o Prefeito elaborou o projeto
de lei municipal Nº 010/2019 que será encaminhado à Câmara e dispõe sobre a
flexibilização do horário de trabalho para servidores municipais que sejam pais,
responsáveis ou tutores de crianças e adolescentes portadores de autismo; é uma
medida que visa reduzir a jornada de trabalho em 20% sem qualquer prejuízo na
remuneração ou carreira para que esses servidores possam se dedicar mais a essa
criança.
O evento aconteceu no auditório da Faculdade Supremo Redentor e contou com as
presenças de autoridades como o Promotor Justiça Frederico Bianchini, o Juiz de Direito
da 1º Vara de Pinheiro, Rodrigo Costa Nina, Presidente da OAB Subseção Pinheiro, Dr.
Willian Vagner Ribeiro, o vereador de Pinheiro, Edinildo, e a Deputada Estadual Dra.
Thaiza que possui um projeto semelhante à nível de estado.
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Othelino classifica postura de Bolsonaro contra oposição de lamentável

Do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto, no
Twitter:
“Lamentável o presidente Bolsonaro chamar as correntes políticas que lhe fazem
oposição de bandidos e autoritários. Quando comete esse palavreado chulo, parece
estar olhando com frequência para o espelho”.
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posseiros trava investimento portuário de R$ 800
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Cajueiro: manipulação política de 23 famílias de posseiros trava investimento portuário
de R$ 800 milhões

Maquete do Porto São Luís, negociado pelo governador Flávio Dino com empresários chineses e a área do Cajueiro,
que é o pomo da discórdia

Uma situação inacreditável está ocorrendo neste momento no Maranhão: 23 famílias de
posseiros de Cajueiro, uma área de 200 ha na Ilha de São Luís, que foram retiradas de
suas casas por decisão judicial, mas que, apoiadas pelo deputado estadual Wellington do
Curso (PSDB), de atuação polêmica, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, por
defensores públicos e por alguns militantes de movimentos sociais e de partidos sem
representação, estão conseguindo travar a construção de um porto pela iniciativa
privada e na qual serão investidos R$ 800 milhões e que terá capacidade para
movimentar 10 milhões de toneladas de cargas anuais, incluindo grãos e derivados de
petróleo, devendo, de acordo com as previsões, gerar quatro mil empregos em poucos
anos.
Representantes dessas famílias, que somadas não reúnem mais de 100 pessoas,
acamparam em frente ao Palácio dos Leões, mas foram retirados pela Polícia Militar, que
usou gás de efeito moral e alguma força. Como reação, posseiros e apoiadores invadiram
o Palácio Henrique de la Rocque na quarta-feira e interromperam uma entrevista
coletiva que dois secretários concediam sobre o assunto, tendo o deputado Wellington
do Curso (PSDB) tomado um microfone das mãos de um dos membros do Governo,
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criando um cenário irreal de balbúrdia e cujas imagens ganharam as redes sociais
passando a falsa ideia de caos.

À primeira vista, as imagens sugerem que os fatos estão sendo causados pelo Governo
do Estado, quando na verdade eles são o resultado do que parece um ambiente de
desordem. Isso porque, três situações ligadas estão em curso. A primeira é a construção
do Porto São Luís, um empreendimento de grande importância econômica para o
Maranhão e para o País, que têm à frente a China Communications Construction
Company (CCCC), maior empresa de infraestrutura daquele País, com 51% do capital,
associada à Lyon Capital (20%), à WPR Participações, do grupo WTorre (24%) e a
pequenos investidores, que totalizam os restantes 6%. A segunda é a velha e manjada
bomba-relógio que via de regra ameaça explodir os pilares da maioria das iniciativas que
se instalam no estado, em especial na Ilha de São Luís: um pedaço de terra esquecido,
que abriga posseiros que durante anos não são incomodados, mas que, de repente, se
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transformam em bens preciosos de proprietários surgidos do nada com documentos
cartorários suspeitos, desencadeando uma guerra que, ao chegar à Justiça, trava o
andamento do projeto.
Essa equação – manjada, vale repetir -, além de retardar a implantação do
empreendimento e adiar a movimentação de riqueza e a geração de emprego e tributos,
mergulha o estado num falso clima de tensão, causado por evidente chantagem social e
por um espantoso oportunismo político. Por conta da confusão visivelmente fabricada,
poucos levam em conta que, projetado para ser um canal de escoamento que deverá
beneficiará sete estados, por meio da integração das Ferrovias Carajás e Norte-Sul,
garantindo acesso mais rápido a mercados consumidores da Europa, Estados Unidos e
dos além do Canal do Panamá, que liga o Atlântico ao Pacífico, o Porto São Luís é fruto
de um longo e árduo esforço do governador Flávio Dino para atrair investimentos para
o Maranhão. É o resultado de um processo que demandou inúmeros contatos, viagens
e longas e detalhadas negociações para mostrar o espetacular potencial portuário de São
Luís. Esse objetivo complicado ganhou existência formal no dia 16 de março de 2018,
com o lançamento da pedra fundamental da obra que, sem dúvida, ampliará
expressivamente a importância do complexo portuário maranhense.
Não se discute que as 23 famílias de posseiros de Cajueiro têm de ser recompensadas
com um novo lar e com algum suporte na transição e com o aproveitamento da sua mãode-obra pelo menos durante a fase de implantação, que deve durar dois anos. O que não
vale é transformá-las em “vítimas” do Governo Flávio Dino, como tenta fazer a Oposição,
num jogo perigoso de oportunismo que não tem lastro de sustentação. Também é difícil
acusá-lo de violência por eventual excesso policial, pelo simples fato de que nesses cinco
anos o registro geral é o de esforço permanente, sem conversa fiada, na defesa dos
direitos e na proteção do cidadão. O que precisa ser feito agora é acomodar as famílias,
regularizar a área e garantir a retomada urgente das obras. Qualquer avaliação movida
a bom senso certamente concluirá que, independentemente do fato de ser privado e de
capital chinês, o Porto São Luís é um empreendimento do qual o Maranhão não pode
abrir mão, sob pena de perder o carro da História.
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Othelino e deputados participam da Marcha das Margaridas em Brasília

A 6ª Marcha das Margaridas, em Brasília, reuniu milhares de mulheres de todos os cantos do Brasil e de outros países

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do
B), ao lado de sua esposa, Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, da procuradora da
Mulher da Alema, deputada Helena Duailibe (SDO), e dos deputados Ricardo Rios (PDT)
e Adelmo Soares (PC do B), participou, na manhã de quarta-feira (14), da 6ª Marcha das
Margaridas, em Brasília, que reuniu milhares de mulheres de todos os cantos do Brasil e
de outros países em protesto contra a retirada de direitos, o machismo e qualquer tipo
de violência.
Nesta edição, a Marcha, considerada a maior da América Latina, teve como tema
“Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade
e livre violência”.
“Vivenciamos um momento histórico na Marcha das Margaridas, onde mulheres
trabalhadoras do Maranhão se juntaram a outras dos mais diversos cantos do Brasil e
protagonizaram esse grande movimento. Juntas, pararam a capital brasileira e
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mostraram sua força, unidas em um só clamor, na luta por seus direitos. A elas, nenhum
direito a menos. Essa luta também é nossa”, acentuou o presidente Othelino Neto.
Cerca de 100 mil mulheres estiveram na grande marcha, percorrendo cerca de 3 km
entre o Parque da Cidade e a Esplanada dos Ministérios. A maior delegação foi a do
Maranhão, que levou mais de 80 ônibus com mulheres indígenas, quebradeiras de coco,
agricultoras, camponesas, sem-terra, acampadas, assalariadas, trabalhadoras rurais,
artesãs, seringueiras, pescadoras, ribeirinhas, quilombolas e outras do cenário rural,
abrilhantada pelas batucadas das matracas e pandeirões do Boi da Pindoba, um dos
maiores e mais tradicionais bumba-meu-boi da cultura maranhense.
Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, presente na Marcha, somou-se à luta. “Nós
nos juntamos com as margaridas – mulheres indígenas, negras e trabalhadoras do Brasil
– para lutarmos por mais justiça, por mais igualdade, por mais democracia e sem
violência em nosso país”, disse.
A procurada da Mulher na Assembleia Legislativa, deputada Helena Duailibe, enfatizou
a importância de estar presente na ação para mostrar a força da Bancada Maranhense.
“Estamos nos ombreando a todos as mulheres para que elas saibam que no Maranhão
nós estamos juntas, lutando para que todos os seus direitos sejam cada vez mais
respeitados. Estamos aqui para mostrar a força da bancada do Maranhão, para dar força
às mulheres, não só do nosso do nosso estado, mas de todo o Brasil”.
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