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Othelino abre encontro para elaboração do Plano de Planejamento Estratégico 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Alema), deputado 
Othelino Neto (PCdoB), abriu, nesta terça-feira (18), na Sala das Comissões, o encontro 
para elaboração do Plano de Planejamento Estratégico da Assembleia, com a 
participação de diretores e representantes de vários setores da Alema, além do 
professor Anderson Myranda, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 
especialista no assunto. 
 
Na abertura, Othelino Neto disse que criou o setor de Planejamento e Assuntos 
Estratégicos para permitir melhor desempenho de todas as áreas e que a responsável 
será Rafaela Soares Lago. Ele fez uma avaliação positiva de sua gestão, mas disse que o 
setor público sempre tem de buscar mais qualificação. 
 
“Na gestão pública, precisamos produzir melhor e alcançar nossos objetivos com mais 
eficiência. Para atingir as metas e prestarmos um bom serviço, precisamos ser eficientes, 
para fazer com que a sociedade reconheça que está bem representada pelo Poder 
Legislativo. É por isso e nesse sentido que criamos este setor específico de planejamento 
estratégico para ser um instrumento de articulação entre as mais diversas áreas, 
facilitando essa comunicação. Para que sejamos mais eficientes nas nossas funções 
constitucionais, é preciso que nos planejemos, visando à prestação de um serviço cada 
vez melhor à sociedade “, frisou. 
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Rafaela Lago confessou que, ao ser convidada pelo presidente para assumir o cargo, 
assustou-se com a missão.  “Em princípio, achei que era um abacaxi azedo mas, depois, 
vi que é um abacaxi doce, de Turiaçu.  Agradeço ao presidente pelo apoio e a todos os 
diretores da Assembleia Legislativa, com os quais faremos parcerias. Precisamos fazer 
mais com menos recursos. Algumas medidas já foram tomadas, como a criação da 
Assessoria de Planejamento Estratégico da Casa, e seremos parceiros da UFMA e da 
Fundação Sousândrade”. 
 
Vários diretores, a exemplo de Bráulio Martins (Mesa Diretora), Antino Noleto 
(Administração), Edwin Jinkings (Comunicação) e Tarcísio Araújo (Procurador Geral), 
participaram do evento. 
 
Na palestra que ministrou, o consultor Anderson Myranda assegurou que investir em 
planejamento estratégico beneficiará todos os setores e elogiou o presidente Othelino 
Neto por priorizar a área. 
 
“Quando a gente fala em planejamento estratégico, é importante dizer que ele funciona 
como um GPS, que nos dar um norte”, afirmou, agradecendo ao presidente e a todos os 
diretores pelo convite e garantindo que, melhorando o processo gerencial, isto resultará 
em mais agilidade nas ações, otimizando a comunicação e o relacionamento. 
 
Foi montado um grupo de trabalho formado por servidores de todas as áreas da 
Assembleia para fazer o estudo sobre o Plano. A reunião ficou definida para o dia 3 de 
julho. As assessoras Luana Amum, Tereza Moreira Lima e Tereza Nunes são da Assessoria 
de Planejamento e Assuntos Estratégicos e integram também o grupo de trabalho. 
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Adriano solicita explicações sobre falta de água em São Luís 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, nesta terça-feira (18), o requerimento 
de autoria do deputado estadual Adriano Sarney (PV) que solicita ao presidente da 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), Carlos Rogério Araújo, e 
à presidente do Procon Maranhão e do VIVA, Karen Barros, informações detalhadas 
acerca da falta de água que atingiu toda região metropolitana de São Luís. 
 
“A falta de abastecimento de água na última semana deixou mais de 80 bairros da ilha 
sem esse serviço essencial. Precisamos saber quais foram as causas desse problema para 
evitar futuras interrupções”, disse Adriano. 
 
O requerimento exige que sejam enviadas à Assembleia Legislativa as medidas que serão 
tomadas pelo Governo do Estado para reparar os transtornos causados à população pela 
falta de água na capital maranhense. 
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Segundo o deputado, líder da oposição, é necessário que seja divulgado o andamento 
da obra do Novo Sistema Italuis e os prazos para o seu funcionamento. A Caema e o 
Procon têm 30 dias para responder os questionamentos. 
 
Ainda na sessão desta terça-feira, foi rejeitado pelos deputados dos partidos do prefeito 
Edivaldo Holanda Jr. (PDT) e do governador Flávio Dino (PCdoB) o requerimento que 
convocava o presidente da Caema a prestar esclarecimentos à Assembleia Legislativa do 
Maranhão no dia 25 de junho. 
 
Houve ainda um pedido de audiência pública, do deputado Adriano, que ainda será 
deliberado na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. 
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Duarte Jr homenageia Concita Braga e Boi de Nina Rodrigues na Assembleia 

 
 
Nesta terça-feira (18), a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizou sessão 
solene para entrega da Medalha do Mérito Legislativo João do Vale para o Boi de Nina 
Rodrigues e do título de Cidadã Maranhense para Concita Braga, fundadora da 
brincadeira que é um dos mais tradicionais bois do sotaque de orquestra do Maranhão. 
A homenagem foi prestada graças a requerimento protocolado pelo deputado estadual 
Duarte Jr, padrinho do boi neste São João 2019. 
 
Na ocasião, os presentes puderam prestigiar uma breve apresentação do boi, com direito 
a dançarinas, bois e orquestra. O deputado estadual Duarte Jr destacou que a solenidade 
é uma justa homenagem a toda a cultura do Estado e a uma mulher que, apesar de ter 
nascido no Piauí, “tem o espírito do Maranhão, para onde veio aos cinco anos de idade”, 
e que, ao fundar o Boi de Nina Rodrigues, se uniu fortemente ao povo do Maranhão. 
 
“Concita e o boi representam a força, a beleza, a criatividade e a capacidade de inovar 
que são típicas do bumba meu boi e das comunidades que bravamente mantém viva 
essa brincadeira por todo o Maranhão. E esses são símbolos também da força e da 
resistência do povo maranhense, ao qual hoje Concita Braga se une, mais uma vez, 
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formalmente, com a entrega do merecido título de Cidadã Maranhense e com a Medalha 
João do Vale, para o Boi de Nina Rodrigues”, disse Duarte Jr. 
 
Marco Antônio Guerreiro, subcorregedor-geral do Ministério Público (presente na 
cerimônia representando o procurador-geral Luiz Gonzaga Martins) e seguidor do Boi de 
Nina Rodrigues há 17 anos, afirmou que a história do boi se confunde com a história da 
própria Concita. “A beleza do boi está nos teus olhos, carinho, dedicação e 
comprometimento com o folclore do Maranhão, que está de parabéns. Não podemos 
ver o nosso folclore sem o Boi de Nina”, disse Guerreiro, que também exaltou a riqueza 
das diversas manifestações do folclore maranhense e advertiu para a necessidade de 
valorização e promoção da cultura local. 
 
Representando o Governo do Maranhão, o secretário de Segurança Pública Jeferson 
Portela saudou a homenageada e disse sentir-se honrado por vivenciar aquele 
momento. “Nós podemos dizer que vivemos o dia em que Concita foi nomeada cidadã 
maranhense. Você é a Concita Braga do Piauí, do Maranhão, do Brasil e do mundo”, 
declarou. Para Portela, o valor do boi para nossa cultura não pode ser calculado. “Cultura 
é a manifestação da alma. Não se faz com as mãos, mas com a alma. Tudo aquilo que 
agarramos com a mão, não nos pertence. É na batida do boi que nosso coração se anima, 
o boi faz parte da nossa vida”, afirmou o secretário. 
 
Também prestaram homenagens à Concita Braga e ao Boi de Nina Rodrigues os 
deputados Wellington do Curso, Roberto Costa e Othelino Neto, presidente da 
Assembleia, que estendeu a homenagem a todos os integrantes do boi. “Essa é uma 
homenagem a toda a cultura do Maranhão”, disse Neto. 
 
Bastante emocionada, Concita Braga também dedicou as homenagens aos brincantes do 
boi, pois “são eles que fazem o boi”. Concita que, além de fundadora, é ama e 
compositora do boi, agradeceu Duarte Jr pela homenagem, “uma pessoa que eu amo de 
paixão”, afirmou. Também agradeceu os amigos, os fãs e a família, “que me 
acompanham, vão pro quintal e ajudam em tudo”, revelou. “Fazer o boi é o meu maior 
prazer, não saberia viver sem fazer o boi, sem trabalhar em prol da nossa cultura. Levar 
o boi pros arraiais é meu maior prazer”, concluiu Concita. 
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Wellington solicita urgência para reajuste salário de servidores do TJMA 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) fará um pronunciamento nesta terça-
feira (18), na tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão, pedindo prioridade na 
votação do requerimento de sua autoria, que foi protocolado no dia 31 de maio, 
solicitando tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei Complementar n.º 
001/2019, que altera a tabela de vencimentos dos cargos extintos a vagar de depositário, 
de distribuidor e de escrivão de serventia judiciária, regidos pela Lei Complementar 
125/2009. O projeto de autoria do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) tramita na 
Assembleia Legislativa desde o mês de fevereiro. 
 
O pedido de urgência do PL 001/2019 foi lido no dia 04 de junho, pela Mesa Diretora da 
Casa, mas ainda não foi submetido à votação em Plenário, daí o pronunciamento do 
deputado Wellington para reforçar o requerimento. 
 
O Sindjus-MA convida os servidores do judiciário a prestigiar a sessão de amanhã (18), 
na Assembleia Legislativa, a partir das 9h30, para acompanhar a manifestação do 
deputado em Plenário e reforçar a importância da aprovação dos projetos que reajustam 
os salários da categoria. 
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O Sindicato tem realizado visitas aos deputados para que ajudem na aprovação do 
projeto de lei, mas se os servidores não mostrarem que tem interesse na aprovação em 
caráter de urgência, a Assembleia não dará prioridade para a matéria. 
 
A decisão de colocar o requerimento em votação cabe à Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa. Se ela não puser em pauta o requerimento, este pode ficar pendente de 
apreciação até o final do segundo semestre porque o regimento interno não estabelece 
um prazo para que o requerimento de urgência seja posto em votação pela Mesa 
Diretora, apesar de ter sido protocolado pelo deputado. 
 
Os servidores podem enviar e-mails para os deputados que integram a Mesa Diretora 
pedindo que eles incluam na pauta da Assembleia o requerimento do deputado 
Wellington e que votem pela aprovação do Projeto de Lei 001/2019 
 
Reajuste 2,94% 
 
O Projeto de Lei 18/2019, que reajusta os vencimentos dos servidores do judiciário em 
2,94%, também permanece sem apreciação na Assembleia Legislativa desde fevereiro. 
Para a matéria, existe um requerimento de autoria do deputado Adriano Sarney (PV) 
solicitando tramitação em regime de urgência e que ainda não foi sequer lido pela Mesa 
Diretora da Assembleia. 
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Requerimento aprovado foi proposto por Adriano Sarney. Procon também terá de 
explicar quais medidas foram tomadas contra o prejuízo causado ao consumidor 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, nesta terça-feira 18, requerimento de 
autoria do líder da oposição ao governo de Flávio Dino (PCdoB), deputado Adriano 
Sarney (PV), que solicita ao presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão (Caema), Carlos Rogério, informações detalhadas acerca da falta de água que 
atingiu mais de 80 bairros de São Luís, na semana passada. 
 
Também devem prestar esclarecimentos à Alema, a respeito das medidas tomadas 
contra o prejuízo causado ao consumidor, a presidente do Procon e do VIVA, Karen 
Barros. O prazo para o envio das respostas aos questionamentos é de 30 dias. 
 
“A falta de abastecimento de água na última semana deixou mais de 80 bairros da ilha 
sem esse serviço essencial. Precisamos saber quais foram as causas desse problema para 
evitar futuras interrupções”, destacou Adriano. 
 
O requerimento pede, também, que sejam informadas as medidas que serão tomadas 
pelo Governo do Maranhão para reparar os transtornos causados à população pela falta 
de água na capital maranhense. 
 
Segundo o líder da oposição, é necessário que seja divulgado o andamento da obra do 
Novo Sistema Italuis e os prazos para o seu funcionamento. 
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Foi aprovado, na sessão desta segunda-feira (17), pelo Plenário da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, projeto de lei de autoria do deputado Zé Inácio Lula (PT) que obriga os 
estabelecimentos comerciais a disponibilizar, para consulta, cópia do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC). 

 
 
Aprovado em redação final, o projeto 021/2019 agora vai à sanção governamental, 
obrigando os estabelecimentos comerciais situados no Estado do Maranhão a 
disponibilizarem, para consulta, também uma cópia do Código de Defesa do 
Consumidor, em Braile. A matéria foi relatada pelo deputado Antônio Pereira (DEM). 
 
O artigo 1º do projeto estabelece: “Ficam os estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços situados no Maranhão obrigados a manter, em local visível e de fácil acesso 
ao público, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor”. 
 
No inciso primeiro diz: “Ficam os estabelecimentos comerciais obrigados também a 
disporem de exemplares em linguagem de Braile do Código de Defesa do Consumidor, 
com o intuito de atender às necessidades das pessoas com deficiência visual”. 
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O inciso dois define: “Para os efeitos desta lei, considera-se estabelecimento comercial 
aquele que desenvolva atividade de distribuição ou comercialização de produto ou 
prestação de serviço”. 
 
No inciso terceiro, o autor diz que “o exemplar do Código de Defesa do Consumidor pode 
ser solicitado pelo cliente ao funcionário encarregado do atendimento”. 
 
O projeto estabelece também que o Governo do Estado fará a regulamentação das novas 
regras, realizando a fiscalização e as penalidades impostas aos infratores. 
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Othelino abre encontro para elaboração de planejamento estratégico da Assembleia 

 
Othelino Neto criou o setor de Planejamento e Assuntos Estratégicos para permitir melhor desempenho de todas as áreas 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Alema), deputado 
Othelino Neto (PCdoB), abriu, nesta terça-feira (18), na Sala das Comissões, o encontro 
para elaboração do Plano de Planejamento Estratégico da Assembleia, com a 
participação de diretores e representantes de vários setores da Alema, além do 
professor Anderson Myranda, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 
especialista no assunto. 
 
Na abertura, Othelino Neto disse que criou o setor de Planejamento e Assuntos 
Estratégicos para permitir melhor desempenho de todas as áreas e que a responsável 
será Rafaela Soares Lago. Ele fez uma avaliação positiva de sua gestão, mas disse que o 
setor público sempre tem de buscar mais qualificação. 
 
“Na gestão pública, precisamos produzir melhor e alcançar nossos objetivos com mais 
eficiência. Para atingir as metas e prestarmos um bom serviço, precisamos ser eficientes, 
para fazer com que a sociedade reconheça que está bem representada pelo Poder 
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Legislativo. É por isso e nesse sentido que criamos este setor específico de planejamento 
estratégico para ser um instrumento de articulação entre as mais diversas áreas, 
facilitando essa comunicação. Para que sejamos mais eficientes nas nossas funções 
constitucionais, é preciso que nos planejemos, visando à prestação de um serviço cada 
vez melhor à sociedade “, frisou. 
 
Rafaela Lago confessou que, ao ser convidada pelo presidente para assumir o cargo, 
assustou-se com a missão. “Em princípio, achei que era um abacaxi azedo mas, depois, 
vi que é um abacaxi doce, de Turiaçu. Agradeço ao presidente pelo apoio e a todos os 
diretores da Assembleia Legislativa, com os quais faremos parcerias. Precisamos fazer 
mais com menos recursos. Algumas medidas já foram tomadas, como a criação da 
Assessoria de Planejamento Estratégico da Casa, e seremos parceiros da UFMA e da 
Fundação Sousândrade”. 
 
Na palestra que ministrou, o consultor Anderson Myranda assegurou que investir em 
planejamento estratégico beneficiará todos os setores e elogiou o presidente Othelino 
Neto por priorizar a área. 
 
“Quando a gente fala em planejamento estratégico, é importante dizer que ele funciona 
como um GPS, que nos dar um norte”, afirmou, agradecendo ao presidente e a todos os 
diretores pelo convite e garantindo que, melhorando o processo gerencial, isto resultará 
em mais agilidade nas ações, otimizando a comunicação e o relacionamento. 
 
Foi montado um grupo de trabalho formado por servidores de todas as áreas da 
Assembleia para fazer o estudo sobre o Plano. A reunião ficou definida para o dia 3 de 
julho. As assessoras Luana Amum, Tereza Moreira Lima e Tereza Nunes são da Assessoria 
de Planejamento e Assuntos Estratégicos e integram também o grupo de trabalho. 
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Othelino abre encontro para elaboração do Plano de Planejamento Estratégico da Casa 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Alema), deputado 
Othelino Neto (PCdoB), abriu, nesta terça-feira (18), na Sala das Comissões, o encontro 
para elaboração do Plano de Planejamento Estratégico da Assembleia, com a 
participação de diretores e representantes de vários setores da Alema, além do 
professor Anderson Myranda, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 
especialista no assunto. 
 
Na abertura, Othelino Neto disse que criou o setor de Planejamento e Assuntos 
Estratégicos para permitir melhor desempenho de todas as áreas e que a responsável 
será Rafaela Soares Lago. Ele fez uma avaliação positiva de sua gestão, mas disse que o 
setor público sempre tem de buscar mais qualificação. 
 
“Na gestão pública, precisamos produzir melhor e alcançar nossos objetivos com mais 
eficiência. Para atingir as metas e prestarmos um bom serviço, precisamos ser eficientes, 
para fazer com que a sociedade reconheça que está bem representada pelo Poder 
Legislativo. É por isso e nesse sentido que criamos este setor específico de planejamento 
estratégico para ser um instrumento de articulação entre as mais diversas áreas, 
facilitando essa comunicação. Para que sejamos mais eficientes nas nossas funções 
constitucionais, é preciso que nos planejemos, visando à prestação de um serviço cada 
vez melhor à sociedade “, frisou. 
 
Rafaela Lago confessou que, ao ser convidada pelo presidente para assumir o cargo, 
assustou-se com a missão.  “Em princípio, achei que era um abacaxi azedo mas, depois, 
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vi que é um abacaxi doce, de Turiaçu.  Agradeço ao presidente pelo apoio e a todos os 
diretores da Assembleia Legislativa, com os quais faremos parcerias. Precisamos fazer 
mais com menos recursos. Algumas medidas já foram tomadas, como a criação da 
Assessoria de Planejamento Estratégico da Casa, e seremos parceiros da UFMA e da 
Fundação Sousândrade”. 
 
Na palestra que ministrou, o consultor Anderson Myranda assegurou que investir em 
planejamento estratégico beneficiará todos os setores e elogiou o presidente Othelino 
Neto por priorizar a área. 
 
“Quando a gente fala em planejamento estratégico, é importante dizer que ele funciona 
como um GPS, que nos dar um norte”, afirmou, agradecendo ao presidente e a todos os 
diretores pelo convite e garantindo que, melhorando o processo gerencial, isto resultará 
em mais agilidade nas ações, otimizando a comunicação e o relacionamento. 
 
Foi montado um grupo de trabalho formado por servidores de todas as áreas da 
Assembleia para fazer o estudo sobre o Plano. A reunião ficou definida para o dia 3 de 
julho. As assessoras Luana Amum, Tereza Moreira Lima e Tereza Nunes são da Assessoria 
de Planejamento e Assuntos Estratégicos e integram também o grupo de trabalho. 
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Duarte Junior desiste do PL e articula para disputar a Prefeitura de São Luís pelo PP 

 
 
Pré-candidato a prefeito de São Luís, mas sem tem a garantia da legenda do PCdoB para 
disputar o pleito de 2020, o deputado estadual Duarte Junior, que vinha flertando com 
o PL, desistiu de buscar abrigo do partido do polêmico deputado federal Josimar de 
Maranhãozinho e iniciou conversações com o presidente do PP, deputado federal André 
Fufuca, visando seu ingresso na sigla e a garantia de que será o candidato dos 
progressistas. 
 
Ciente das dificuldades que terá para se viabilizar como candidato do PCdoB, o ex-diretor 
do Procon-MA vinha conversando com a direção do PL e já estava prestes a mudar a 
filiação, porém, teria sido aconselhado a evitar certas companhias, caso, de fato, queira 
se apresentar como político sério e voltado para os interesses da cidade que pretende 
representar e resolveu encerrar as conversações com Josimar a abrir novas negociações 
com o PP. 
 
Wellington do Curso, outro pré-candidato sem garantia de legenda, também andou 
procurando André Fufuca para falar sobre candidatura, mas segundo uma fonte 
fidedigna do blog, o presidente do Partido Progressista estaria decidido a não lhe 
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conceder permissão para filiação e muito menos representar a sigla na sucessão 
municipal. Do Curso, segundo a mesma fonte, gostaria de ir para o PP porque Fufuca 
cumpriu tudo que prometeu para ele na eleição passada. 
 
Caso se acerte com o PP, Duarte Junior terá que convencer a direção do PCdoB a liberá-
lo sem o risco de perder o mandato. Todos os outros pré-candidatos que enfrentam 
dificuldades em se viabilizar pelas legendas de origens e buscam mudança para manter 
vivo o projeto 2020 terão que fazer o mesmo. 
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Daniella Tema quer viatura para a Delegacia da Mulher de Presidente Dutra 

 
 
A deputada estadual Daniella Tema (DEM), usou a tribuna em sessão plenária nesta 
segunda-feira (17) na Assembleia Legislativa, para destacar a indicação de uma viatura 
policial para a Delegacia da Mulher da regional de Presidente Dutra. Segundo a 
parlamentar, a unidade não tem veículo próprio e atualmente usa viaturas emprestadas 
de outros distritos policiais para atender diligências. 
 
“Trago a esta tribuna, uma importante indicação que fizemos junto ao governador Flávio 
Dino, de uma viatura policial para a delegacia da mulher da regional de Presidente Dutra. 
Esta viatura, irá auxiliar e o trabalho policial e o cumprimento da lei, quando necessário. 
Senão conseguirmos este veículo através do estado, me comprometo a destinar recursos 
através de emenda parlamentar para que a delegacia mulher possa atender às mulheres 
da região em ocorrências”, destacou Daniella Tema. 
 
Ainda em seu discurso, a deputada estadual salientou parcerias importantes com a Casa 
da Mulher Brasileira no Maranhão e compromisso de legislar em favor das causas 
femininas na Assembleia Legislativa. 
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“Estamos vivendo um momento importante de conquistas das mulheres na sociedade, 
mas precisamos avançar cada vez mais. Em reunião com a delegada da Mulher, Kazumi 
Tanaka e a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira no Maranhão, Susan Lucena, 
discutimos políticas públicas para as mulheres, além de colocar o nosso mandato à 
disposição da mulher maranhense. Em breve, virei a esta tribuna revelar os resultados 
desta nossa parceria”, finalizou Daniella Tema. 
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Deputado Zé Inácio indica o jornalista Glenn Greenwald para receber a Medalha 
“Manuel Beckman” 

 
 
"Homenagear o jornalista Gleen Greenwald com a Medalha Manuel Beckman é 
reconhecer as suas grandes contribuições através do jornalismo investigativo, sempre 
defendendo o Estado Democrático de Direito. Além disso, importante destacar o esforço 
dele no sentido de denunciar inúmeras ações de espionagem praticadas contra o Brasil, 
principalmente as que foram levadas a efeito pelo governo norte-americano, e, com isso, 
proteger a soberania nacional e a dignidade do cidadão brasileiro, circunstâncias que o 
credenciam a receber a referida Medalha", disse Zé Inácio. 
Com base nessas informações, o deputado enviou, na última quinta-feira (13), à 
Assembleia Legislativa, um projeto de resolução que concede a Medalha do Mérito 
Legislativo “Manuel Beckman” ao jornalista Glenn Edward Greenwald. 
 
O jornalista é responsável pelo site Intercept Brasil e por uma série de matérias que vêm 
sendo publicadas desde o último domingo e que tornaram públicas mensagens em que 
o ex-juiz e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, orienta as ações da 
operação Lava Jato ao procurador da República Deltan Dallagnol. A ação do coordenador 
da força tarefa em Curitiba levou à prisão em abril de 2018 o ex-presidente Lula. 
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Em 2009, Greenwald trouxe a público informações divulgadas pelo site WikiLeaks, que 
revelam que o governo dos EUA pressionou autoridades ucranianas para emperrar o 
desenvolvimento do projeto conjunto Brasil-Ucrânia de implantação da plataforma de 
lançamento dos foguetes Cyclone-4 – de fabricação ucraniana – no Centro de 
Lançamentos de Alcântara, no Maranhão. 
 
E em setembro de 2013, o programa Fantástico, baseado em documentos fornecidos por 
Edward Snowden a Greenwald, revelou que a Agência de Segurança Nacional (NSA) 
vinha espionando a Petrobrás com fins de beneficiar os americanos nas transações com 
o Brasil. Ainda em 2013, em reportagem com a jornalista Sônia Bridi, Greenwald revelou 
que, além de grandes empresas como a Petrobras, a então presidente do Brasil, Dilma 
Rousseff, foi espionada pelo governo americano. A partir de então, as revelações têm 
provocado reação em todos os países do mundo e na comunidade de especialistas na 
segurança da Internet. 
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Roberto Costa ajuda os “Os Caras de Onça” a conseguir sede em prédio do Governo 

 
Roberto Costa (centro) entre Diego Galdino (de preto) e André Campos: diálogo e acordo sobre sede para grupo de  
arte que atua na comunidade do Desterro 

 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) está cada vez mais experiente no que no 
jargão parlamentar é conhecido como “política de resultado”, o que o torna um dos 
membros mais ativos da Assembleia Legislativa. Essa postura mais uma vez praticada 
ontem, quando o parlamentar emedebista intermediou, em nome do presidente da 
casa, Othelino Neto (PCdoB), uma negociação entre o secretário de Cultura, Diego 
Galdino, e os integrantes da Fábrica de Arte “Os Cara de Onça”, que atua no bairro do 
Desterro, em São Luís. A negociação produziu dois resultados altamente positivos. A 
primeira: o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, vai 
restaurar o prédio onde a Fábrica de Arte funciona. A segunda: “Os Caras de Onça” terão 
espaço garantido no prédio reformado, e receberão aluguel social para bancar estadia 
prédio alugado no qual permanecerão trabalhando durante a reforma do prédio para 
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onde se mudarão quando a reforma for concluída, conforme garantia dada pelo 
secretário Diégo Galdino. “Os Cara de Onça” é um grupo formado por jovens da 
comunidade do Desterro e outras áreas do Centro Histórico, que desenvolvem 
atividades culturais e sociais voltadas para jovens da comunidade formada pelo Desterro 
e adjacências. Roberto Costa abraçou a bandeira do grupo e se colocou como 
intermediário para negociar um acordo com o secretário Diego Galdino e os líderes da 
Fábrica de Arte, que foi intermediado pelo presidente Othelino Filho. O secretário de 
Cultura reagiu positivamente à proposta dos integrantes de “Os Caras de Onça” e lhes 
assegurou que a reforma do prédio será feita e que eles vão continuar a usá-lo nas 
atividades da Fábrica de Arte. 
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Neto Evangelista, Rubens Jr. e Duarte Jr. tentam se consolidar para ganhar o apoio 
político e eleitoral de Flávio Dino 

 
Ted Lago, Neto Evangelista, Rubens Jr. e Duarte Jr. cercam Flávio Dino na entrega do Cheque Minha Casa: medição  
de força e prestígio na busca da vaga de candidato  

 
O ato em que o governador Flávio Dino (PCdoB) entregou, no sábado (15), na sede da 
Unidade Plena do Iema em São Luís (Centro), cheques no valor de R$ 2.500,00 do 
Programa Cheque Minha Casa a 1.300 famílias da Região Metropolitana de São Luís, foi 
marcado pela presença de três pré-candidatos à Prefeitura de São Luís com chances ser 
o escolhido pelo Palácio do Leões para liderar uma grande coligação à sucessão do 
prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT). Ao lado do governador estavam o deputado estadual 
Neto Evangelista (DEM), o deputado federal licenciado e secretário das Cidades Rubens 
Pereira Jr. (PCdoB) e o deputado estadual Duarte Jr. (PCdoB), todos visivelmente 
afinados com as linhas administrativas e políticas do governador Flávio Dino e 
visivelmente engajados na tarefa politicamente vital de consolidar as suas pré-
candidaturas. Também no ato a presença curiosa do engenheiro Ted Lago, o anglo-
brasileiro que realiza uma festejada gestão na Empresa Maranhense de Administração 
Portuária (Emap). 
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Com a clara anuência da cúpula da aliança dinista, que reúne 16 partidos, Neto 
Evangelista, Rubens Pereira Jr. e Duarte Jr. vêm travando uma intensa queda de braço 
para se viabilizarem para disputar o Palácio de la Ravardière em nome da poderosa 
coligação. Neto Evangelista trabalha para ser o candidato de uma parceria entre o DEM 
e o PDT, articulada pelo senador Weverton Rocha, presidente da agremiação brizolista, 
com o deputado federal Juscelino Filho, chefe estadual do DEM, contando com o apoio 
do prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT) e anuência do governador Flávio Dino. Rubens Jr. 
e Duarte Jr. medem forças, ainda sem confronto aberto, dentro do PCdoB, ambos com 
carta branca do presidente da agremiação, deputado federal Márcio Jerry, e o aval do 
governador Flávio Dino. Um deles será o candidato das forças governistas, que, pelo 
menos até aqui, terá como adversário o deputado federal Eduardo Braide (PMN), que 
liderando a preferência nas pesquisas. 
 
Os movimentos por eles realizados, como a participação em eventos como o de sábado, 
ao qual compareceram milhares de pessoas, e a capacidade que cada um terá de atrair 
apoio partidário para bancar politicamente as suas candidaturas, serão fundamentais 
nessa fase prévia em que os projetos eleitorais começam a ganhar força. Neto 
Evangelista, Rubens Pereira Jr. e Duarte Jr. sabem que precisam de mostrar cacife 
eleitoral, mas sabem também que uma candidatura majoritária em São Luís, o maior e 
mais importante colégio eleitoral, onde estão quase 20% dos eleitores do Maranhão, 
não se consolida sem uma forte base de apoio político. As eleições mais recentes têm 
mostrado que candidatos “bons de voto”, mas sem estrutura política e partidária, têm 
ficado para trás. Ou seja, chegar ao Palácio de la Ravardière não é tarefa para um 
candidato solitário, mas de um candidato apoiado por uma base partidária organizada e 
ativa. 
 
Ao marcarem presença na nova etapa do Programa Cheque Minha Casa, com a doação 
de recursos destinados à realização de melhorias em residências de famílias com pessoas 
idosas ou deficientes, os pré-candidatos à Prefeitura de São Luís querem, claro, 
demonstrar sintonia fina com o Palácio dos Leões em busca do apoio político e eleitoral 
decisivo do governador Flávio Dino, de longe o eleitor mais importante da corrida em 
andamento. Neto Evangelista, Rubens Pereira Jr. e Duarte Jr. têm plena consciência de 
que seus projetos eleitorais só terão chance de sucesso com as bênçãos do governador, 
que vem estimulando os movimentos de cada um, para no momento certo se posicionar 
por um deles, ou pelos três numa estratégia de levar a eleição para um segundo turno. 
 
O evento do Programa Cheque Minha Casa – que já beneficiou mais de 10 mil famílias 
maranhenses e investiu quase R$ 50 milhões desde que foi implantado no ano passado 
-, foi marcado também por uma presença curiosa: a do engenheiro Ted Lago, presidente 
da Emap, que comanda o Complexo Portuário do Itaqui. Ao lado do governador Flávio 
Dino e dos três pré-candidatos governistas, ele agiu com vivo entusiasmo num ato que 
nada tem a ver com a área em que atua, causando em alguns a impressão de que pode 
ter interesse na movimentação política em curso para a Prefeitura da Capital. Será?! 
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PT não ficará de fora da disputa em São Luís: pode ter candidato a prefeito ou a vice 

 
Zé Carlos e Zé Inácio são opções do PT para disputar em São Luís 

 
O PT não vai ficar de fora da corrida para a Prefeitura de São Luís, mas só vai iniciar o 
processo de decisão em outubro, quando a direção nacional abrir o calendário de 
eventos internos por meio dos quais o partido definirá a linha de ação que o norteará 
nas eleições municipais em todo o País. Antes da das definições, os líderes petistas 
maranhenses trabalham com duas possibilidades. A primeira é o lançamento de 
candidato próprio à sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Jr., que pode ser o deputado 
federal Zé Carlos ou o deputado estadual Zé Inácio. A segunda é participar de uma 
aliança indicando o candidato a vice-prefeito. Em princípio, o PT não admite a 
possibilidade de ficar de fora da disputa majoritária em São Luís, sem lançar um 
candidato a prefeito ou a vice-prefeito. No cenário em formação, o PT pode aliar-se ao 
PCdoB numa chapa em que indicará o candidato a vice ou pode fazer uma dobradinha 
com o PSB e indicar o vice da chapa que será liderada pelo deputado federal Bira do 
Pindaré. Não há ainda qualquer definição, mas petistas de proa indicam que esses são 
os possíveis caminhos do PT na corrida para a Prefeitura de São Luís. 
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Duarte Júnior sobre prefeitura: “Toda decisão que for tomada terá participação de Flávio 
Dino” 
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Cleide Coutinho deve disputar a prefeitura de Caxias 

 
Cleide, ainda não deixa claro, mas vai sim,  
disputar a prefeitura… 

 
A deputada estadual Cleide Coutinho, do PDT, admitiu neste último fim de semana, 
durante evento político realizado em Caxias, que poderá disputar a prefeitura da cidade, 
em 2020. 
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“Eu sempre quis me preservar desse momento, todos queriam que eu me posicionasse 
nessa reunião e eu resisti muito. Mas, quando vi as pesquisas, senti que estava na hora 
de conversar com vocês. “ 
 
A viúva do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho, completou: 
“Agora eu quero deixar bem claro o seguinte: Eu não decidi [sobre candidatura]; a 
decisão tem que vir na hora certa, mas eu sei que eu conto com vocês. E quando eu 
tomar a decisão vai ser compartilhada com vocês, eu vou ouvi-los também. E admito que 
estou muito lisonjeada pelas manifestações de apoio que tenho recebido”. 

 


