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Leonardo Sá emite nota sobre morte do professor Algenir Ferreira… 

O deputado estadual DR Leonardo Sá usou as redes sociais, para lamentar a morte brutal 
do professor Pinheirense Algenir Ferreira que foi assassinado com mais de 60 facadas, o 
seu corpo foi encontrado na zona rural de Presidente Sarney na manhã desta terça-feira 
(19) 
 
Veja a nota do Deputado DR Leonardo: 
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O justo reconhecimento de Neto Evangelista aos Bombeiros do Maranhão 

 
 
Na manhã desta quarta-feira (20), a Assembleia Legislativa realizou sessão solene para 
entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman a militares do Corpo de 
Bombeiros do Maranhão que participaram dos resgates às vítimas do rompimento da 
barragem da Vale em Brumadinho (MG). 
 
A medalha foi concedida por meio do Projeto de Resolução Legislativa 009/2019, de 
autoria do deputado Neto Evangelista (DEM), aos 22 bombeiros maranhenses enviados, 
pelo Governo do Maranhão, em missão humanitária e social, para dar apoio às buscas 
avançadas em Brumadinho, após o rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão, 
ocorrida no dia 25 de janeiro deste ano. 
 
A sessão solene, presidida pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado 
Glaubert Cutrim(PDT), foi bastante prestigiada e contou com a presença dos deputados 
César Pires (PV), Dra. Helena Dualibe (Solidariedade), Leonardo Sá (PR), Duarte Júnior 
(PC do B), Ariston Sousa (Avante), Dr. Iglésio (PDT), Wendel Lages (PMN), Rildo Amaral 
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(Solidariedade), Vinícius Louro (PR), Zé Inácio Lula (PT), Marco Aurélio (PC do B) e Zito 
Rolim (PDT). 
 
Também estavam presentes o secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson 
Portela; o secretário de Estado de Articulação Política e Comunicação Social, Rodrigo 
Lago; o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, coronel Célio Roberto; o 
tenente-coronel da Marinha, Moura; o delegado geral da Polícia Civil, Márcio Henrique, 
bombeiros e familiares. 
 
Durante a solenidade, Neto Evangelista destacou que a entrega da medalha, considerada 
a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo Estadual, deu-se em reconhecimento 
ao bravo trabalho desempenhado pelos bombeiros no desastre de Brumadinho, que 
ficará na história do Brasil. 
 
“A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza esta solenidade em reconhecimento aos 
vinte e dois bombeiros que foram servir ao povo brasileiro em Brumadinho. Eles já foram 
reconhecidos pelo Governo do Estado e, agora, são homenageados nesta Casa. Nada 
mais justo do que reconhecer esses homens e essas mulheres, servidores públicos do 
Maranhão, que saíram daqui sem saber o que iam encontrar lá em Minas Gerais. Eles 
foram cumprir a missão de salvar vidas e, muitas das vezes, também, dando um consolo 
para aquelas famílias que queriam, pelo menos, enterrar seus entes queridos. Ali, eles 
mostraram dedicação e solidariedade. Então, nada mais justo do que fazer um 
reconhecimento público entregando a maior honraria da Assembleia Legislativa, que é a 
Medalha Manuel Beckman”, disse Neto Evangelista. 
 
Ambiente desolador 
 
A missão em Brumadinho foi coordenada pelo comandante dos Bombeiros em 
Itapecuru, Major Patrício Daniel Penha. Ele afirmou que o ambiente era desolador, muito 
triste e de destruição. Também disse que era com satisfação que o Corpo de Bombeiros 
recebia a condecoração. 
 
“É com grande satisfação que nós recebemos mais essa comenda, pois aumenta ainda 
mais o compromisso da instituição para com a sociedade, haja vista que essa comenda 
concedida pelos deputados, na verdade, é a representação do povo maranhense que 
esteve atuando em Brumadinho. Então, para nós, é um reconhecimento de um trabalho 
sério, com muito vigor físico e bravura, que os bombeiros do Maranhão exerceram 
durante os 22 dias que estiveram empregados. Infelizmente, o ambiente era desolador, 
muito triste e de destruição, mas nós estávamos ali, minimizando o sofrimento de 
algumas famílias. O Brasil esteve ali representado porque as suas corporações estiveram 
naquela ocorrência”, lamentou. 
 
O comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, coronel Célio Roberto, destacou 
que a missão em Brumadinho foi um trabalho importante e de muita responsabilidade. 
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“A solidariedade já é uma constante e move a corporação. A tragédia em Brumadinho 
foi mais uma missão cumprida, com dedicação e solidariedade, pelos nossos 22 
bombeiros, enviados pelo governador Flávio Dino”. 
 
“Os senhores são campeões em reconhecimento pelo bem que fazem ao povo brasileiro. 
Vocês são anjos de luz que se fizeram presentes ali em Brumadinho, ajudando no foi 
possível. Essa condecoração concedida pela Assembleia Legislativa é mais do que justa, 
pois os senhores são herois hoje e sempre”, disse o secretário Jefferson Portela. 
 
No encerramento da solenidade, Glaubert Cutrim agradeceu a presença de todos e 
elogiou a iniciativa de Neto Evangelista em prestar a homenagem. “Não só esta 
Assembleia sente-se orgulhosa por esta homenagem, mas todo o povo do Maranhão se 
orgulha pelo Corpo de Bombeiros e, em especial, pelos militares que estiveram em 
Brumadinho. Em nome desta Casa, sintam-se todos condecorados com esta medalha” 
afirmou Glaubert Cutrim, agradecendo ao governador Flávio Dino e a todo corpo de 
segurança do Estado que trabalham em conjunto pelo bem-estar da população do 
Maranhão. 
 
Homenageados 
 
Major QOCBM Patrício Daniel dos Passos Penha 
Major QOCBM Nilson da Silva Azevedo Junior 
Capitão QOCBM Claudionor Ribeiro Moraes 
Capitão QOCBM, Jonatan Silva Coutinho 
1° Tenente BM, David Martins Soares 
1° Tenente QOCBM, Cleyston José Raimundo Nunes Moreira 
2° Tenente QOCBM, Elenilton Ribeiro de Sousa 
Sub Tenente BM, Adelson Vales dos Santos 
1° Sargento BM, Alessandra Lisboa Rodrigues 
1° Sargento BM, Marcos Aurélio Ribeiro 
2° Sargento BM, Carlos Arnoldo Cardoso Silva 
2° Sargento BM, Antônio Claudio Silva Santos 
2° Sargento BM, Jorge Luís da Conceição Bottentuit 
3° Sargento BM, Elismar de Souza; Christiano Cabral Oliveira 
3° Sargento BM, Rafael Gustavo Ribeiro Ramos 
3° Sargento BM, Anderson Max Silveira de Oliveira 
Cabo BM, Julyanno Édino de Freitas Nascimento 
Cabo BM, Brenda Aline Barros Matos 
Soldado BM, Jefferson Mauro Serra Rabelo 
Soldado BM, Wanderson dos Santos Neves 
Soldado BM Alex dos Anjos Pereira 

 

  



 

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: 
Vice-prefeito de São Luís, Júlio Pinheiro, está fora do 

debate da sucessão municipal de 2020 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 21/03/2019 

Vice-prefeito de São Luís, Júlio Pinheiro, está fora do debate da sucessão municipal de 
2020 

 
 
Muito se discute quem será o sucessor do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT). 
Especulam os nomes de Ivaldo Rodrigues e Osmar Filho do PDT, Neto Evangelista do 
DEM, Bira do Pindaré do PSB, Márcio Jerry, Duarte Júnior e Rubens Júnior do PCdoB, e é 
exatamente desse último partido que se observa não haver nenhuma discussão em 
torno do nome do atual vice-prefeito, Júlio Pinheiro. 
 
Pelo processo natural, o vice é quem deveria estar no centro do debate, assim como 
Carlos Brandão (PRB), já aparece para a sucessão de Flávio Dino (PCdoB), em 2022. 
Porém em São Luís, quase ninguém lembra de Júlio Pinheiro, o qual é suplente do 
prefeito Edivaldo. 
 
O histórico dos vices em São Luís mostra que a maior parte acabou ocupando essa função 
de forma figurativa ou apenas como coadjuvante, o único que fugiu dessa lógica foi 
Tadeu Palácio, que acabou se tornando prefeito entre 2002 e 2008. Até Roberto Rocha 
que foi vice de Edivaldo entre 2013 e 2014, e se elegeu senador, não teve uma posição 
de destaque no exercício da função de vice. 
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O suplente de Conceição Andrade, Aziz Júnior; Domingos Dutra de Jackson Lago entre 
1997 e 2000 e Sandra Torres vice de Tadeu Palácio entre 2005 e 2008, ficaram apenas 
no papel de figuração e pouca gente lembra que eles chegaram a ocupar tal posto. 
 
Júlio Pinheiro deve trilhar o mesmo caminho, o ex-presidente do Simproessema deve 
acabar optando por disputar uma vaga de vereador para se manter vivo no cenário 
político. 
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Dra. Thaiza propõe criação de departamento específico para acompanhar barragens e 
comportas do Maranhão 

A deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP), coordenadora da Frente Parlamentar para a 
Fiscalização das Barragens e Comportas do Maranhão, realizou a primeira reunião de 
trabalho na terça-feira (19), com a presença de representantes do CREA-MA, Defesa 
Civil, Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), FAMEM e da União para 
Revitalização da Barragem do Rio Flores. Os órgãos e entidades apresentaram uma série 
de demandas para que a Frente venha intervir junto às autoridades e garantir soluções 
práticas. 
 

 
 
“São muitos entraves que precisamos resolver e, nesta primeira reunião, ouvimos as 
necessidades de todos os órgãos e a perspectiva de cada um para entrarmos com ações 
práticas. Ninguém aqui quer mais ficar apenas discutindo e falando dos mesmos 
problemas, que assolam as cidades há anos. Nós queremos correr atrás das soluções. Os 
problemas estão postos, já tem muita coisa no papel e a Frente veio para ajudar as 
entidades e órgãos a partirem para a prática”, destacou a deputada Dra. Thaiza Hortegal. 
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O secretário de Meio Ambiente, Rafael Carvalho, destacou a omissão do DNOCS, órgão 
do governo federal, que tem a responsabilidade financeira sobre algumas barragens, e 
que vem prestando um desserviço aos estados. Conforme sugestão da deputada Dra. 
Thaiza, o gestor também se prontificou em viabilizar a proposta de reestruturação da 
SEMA, no intuito de definir uma equipe fixa, capacitada e de trabalho contínuo de 
fiscalização e monitoramento das barragens. 
 
“Precisamos cobrar a presença do DNOCS no debate e na solução dos casos como a 
manutenção das barragens, a exemplo da Pinheiro, onde a Prefeitura não pode arcar 
mais com a responsabilidade do departamento. Sugiro uma comissão ir à sede do 
DNOCS, em Fortaleza (CE), exigir atuação. Quanto ao departamento que a deputada 
almeja, é válida e salutar a sua sugestão. Estamos dispostos a trabalhar para promover 
essa reestruturação na SEMA e, assim, criar um departamento específico, que garanta 
uma atuação mais cuidadosa em relação às nossas barragens”, disse o secretário. 
 
Vistorias 
 

 
 
O CREA-MA iniciou vistorias, em março deste ano, a várias barragens no estado. Está 
prevista para o mês de abril uma vistoria na barragem de Pericumã, que contará, 
também, com as presenças da Frente Parlamentar e da Comissão de Obras da 
Assembleia Legislativa. 
 
“Ao fim das vistorias, vamos elaborar um relatório indicando o que levantar e o que essas 
barragens tem apresentado de documentações técnicas, que precisam ser registradas 
junto ao CREA, para que a gente possa comparar com o que as agências reguladoras 
estão exigindo. Abrimos as portas para a Frente e o que necessitarem em relação às 
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regulamentações, a gente está para unir forças e passar todas as informações possíveis”, 
disse o superintendente de fiscalização do CREA/MA, Wesley Costa. 
 
A Defesa Civil, representada pelo 1º Tenente Veiga, da Coordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil, pediu o apoio para articular com os municípios a gestão, 
prevenção, mitigação e preparação da população em situação de risco. 
 
“Além de estar mais presente nas comunidades próximas às barragens e trabalhar junto 
com os municípios, precisamos ter gestão de risco e possíveis desastres, assim como 
reconstrução. Mas, sabemos, também, da importância e da necessidade da manutenção 
preventiva e corretiva desses sistemas de barragem, que isso demanda tempo e logística. 
Então, gostaria que a Frente ajudasse nessa articulação com os municípios, para a 
implementação de treinamentos na gestão de risco com os agentes municipais de defesa 
civil nesse primeiro momento”, solicitou. 
 
A União para a Revitalização da Barragem do Rio Flores trouxe vários aliados da região, 
como os representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica do Mearim e a FAMEM, que, 
recentemente, criou um grupo de trabalho da região, composta de prefeitos, vereadores 
e técnicos, em busca de soluções para a barragem considerada de alto risco. 
 
“A barragem sustenta um acúmulo de água de 1 bilhão e 14 milhões de metros cúbicos, 
enquanto que, em Brumadinho e Mariana, os acidentes fizeram desembocar rejeitos de 
12 milhões e 43,7 milhões de metros cúbicos. Pensem, agora, no rompimento da Rio 
Flores, com 1 bilhão de metros cúbicos? Essa barragem tem quase 30 anos, nunca 
recebeu manutenção e reforma, e 500 mil pessoas correm o risco de sofrerem 
drasticamente com esse rompimento. Vamos precisar muito da ajuda da Frente para 
tirar do papel essas demandas e precisamos agir urgente”, disse Rita de Cássia, 
engenheira agrônoma e assessora técnica da FAMEM. 
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O Plenário da Assembleia Legislativa fez um minuto de silêncio, na sessão desta quarta-
feira (20), em razão do falecimento de Zé Vieira, ex-prefeito de Bacabal. A solicitação foi 
feita pelo deputado Roberto Costa (MDB). 

 
 
“Zé Vieira foi vereador da cidade de Bacabal, foi prefeito por duas vezes, foi deputado 
federal e se encontrava internado em São Paulo, onde infelizmente veio a óbito. Zé Vieira 
teve um papel fundamental na vida da cidade de Bacabal, no Maranhão e como 
deputado federal. Apesar de termos posições divergentes, mas sempre houve o respeito 
mútuo pela pessoa, pelo político e esperamos que Deus o acolha da melhor forma 
possível”, afirmou Roberto Costa. 
 
A deputada Cleide Coutinho (PDT), que presidia a sessão, atendeu ao pedido de Roberto 
Costa e todos os deputados presentes fizeram, no Plenário, um minuto de silêncio, em 
posição de respeito. 
 
UM LEGADO DE MUITO TRABALHO 
 
O deputado Carlinhos Florêncio (PCdoB) também ocupou a tribuna para prestar 
homenagem ao ex-prefeito de Bacabal. “Zé Vieira sempre foi um homem de luta. E 
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Bacabal hoje, sem dúvida nenhuma, passa por momento de angústia, um momento de 
aflição. Ele partiu, mas deixou um grande legado, um legado de muito trabalho, um 
legado de atenção ao povo de Bacabal e, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores 
políticos que Bacabal já teve em todos os tempos”, declarou. 
 
Ele lembrou que, nas eleições municipais de 2008, foi candidato a vice-prefeito de 
Bacabal, na chapa encabeçada por Zé Vieira. E, desde então, passou a fazer uma parceria 
política com ele, nas sucessivas eleições. 
 
“Bacabal e todo o Estado do Maranhão perdem um grande político, um grande cidadão, 
um grande empresário, empreendedor com todas as suas qualidades. O Maranhão 
perde esse grande homem. Bacabal fica órfã do grande líder Zé Vieira, mas ele deixa um 
legado, que irá continuar sendo a nossa luta pelos bacabalenses e pela nossa cidade”, 
ressaltou. 
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O deputado Fernando Pessoa (SD) ocupou a tribuna da Assembleia na manhã desta 
quarta-feira (20) para destacar a inciativa do senador Weverton Rocha (PDT) que, 
quando deputado federal, destinou uma emenda no valor de um milhão de reais ao 
Instituto Federal do Maranhão, Campus Barra do Corda. 

 
 
O IFMA /Campus Barra do Corda atende centenas de estudantes e é responsável direto 
pelos avanços na educação da região central do estado. Os investimentos irão resultar 
na construção de salas de aula e laboratórios para a instituição. 
 
“Venho dizer nesta casa que o Maranhão hoje sabe para que serve um senador da 
república. Parabenizo nosso amigo Weverton pela iniciativa e tenho certeza que esse 
benefício vai melhorar a vida de muitos jovens estudantes da nossa região. Estamos 
avançando e vamos avançar muito mais”, pontuou o Parlamentar. 
 
Fernando Pessoa aproveitou também para registrar o empenho do Prefeito Eric Costa, 
que tem buscado parcerias no sentido de levar mais investimentos ao município. “O 
Prefeito Eric é um guerreiro incansável. Mesmo diante da tão chamada crise econômica 
nacional, ele tem buscado parcerias e driblado as dificuldades, mostrando ser um gestor 
habilidoso e competente”. 
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Nota de Pesar – Falecimento do ex-prefeito José Vieira 

NOTA DE PESAR 
 
É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-prefeito da cidade 
de Bacabal, José Vieira Lins, nesta terça-feira (19), após agravamento do seu quadro 
clínico no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP). 
 
Nascido em 30 de julho de 1934, na cidade de Sousa, na Paraíba, Zé Vieira, como era 
conhecido, iniciou sua carreira na política como vereador. Foi também prefeito da cidade 
de Bacabal e deputado federal por dois mandatos. 
 
Nossas sinceras condolências aos entes queridos por esta irreparável perda, ao passo 
que solidarizamo-nos com todos, rogando a Deus que conforte os corações de seus 
familiares e amigos. 
 
São Luís, 19 de março de 2019 
 
Deputado Othelino Neto 
 
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
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Pinheiro foi um dos contemplados pela Lei de Incentivo ao Esporte, com o apoio do 
deputado Dr. Leonardo Sá 

Na manhã desta terça-feira (19), o governador Flávio Dino em parceria com a Federação 
Maranhense de Futebol (FMF), por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, e a 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), entregou os certificados de apoio 
financeiro aos clubes que disputam o Campeonato Maranhense de Futebol. 
 

 
 
A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu no palácio dos Leões e contou com a 
presença do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, representante de um dos times 
contemplados, o Pinheiro Atlético Clube do município de Pinheiro. 
 
Dr. Leonardo Sá, tem como uma de suas marcas o incentivo ao esporte, principalmente 
o futebol amador, esporte esse que ele sempre abraçou e promoveu no município de 
Pinheiro e região da Baixada. 
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“Obra da Ponte de Areias, em Santa Rita, será concluída, graças ao governador Flávio 
Dino”, diz Neto Evangelista 

 
 
Em seu pronunciamento na sessão plenária desta terça-feira (19), o deputado Neto 
Evangelista (DEM) destacou a obra de conclusão da Ponte de Areias, no município de 
Santa Rita, que deverá ser entregue ainda este ano.  
 
“É uma obra pela qual muito lutamos. Trata-se de uma luta encabeçada pelo meu 
saudoso pai, João Evangelista, e que sensibilizou, também, o governador Flávio Dino 
(PCdoB) e a secretária das Cidades à época, Flávia Alexandrina. Eles, assim como o meu 
pai, foram incansáveis para que esse sonho começasse a ser concretizado”, lembrou. 
 
A obra, que liga diversos povoados do município de Santa Rita cortados pelo rio 
Itapecuru, tem 125 metros de extensão, duas vias, beneficiará cerca de 10 mil moradores 
e passou por várias etapas. 
 
Em 2013, a obra manteve-se em atividade somente nos primeiros meses. Em 2015, após 
reunião com o governador Flávio Dino, Neto Evangelista garantiu a continuidade dos 
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trabalhos, com a celebração de dois convênios entre o Governo do Estado e o município 
de Santa Rita, nos valores de R$ 4,8 milhões e R$ 2 milhões, respectivamente, para a 
conclusão do empreendimento, inclusive das duas cabeceiras da ponte não constantes 
do projeto inicial. 
 
“Agora, com o sonho prestes a ser realizado, é hora de comemorar e de agradecer, em 
nome do povo de Santa Rita, a todos que contribuíram para que o projeto vingasse, 
principalmente ao governador Flávio Dino, grande responsável pela conclusão dessa 
obra tão importante”, concluiu o deputado. 
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Pinheiro Atlético Clube é contemplado na Lei de Incentivo ao Esporte, com o apoio de 
Leonardo Sá 

 
 
Na manhã desta terça-feira (19), o governador Flávio Dino em parceria com a Federação 
Maranhense de Futebol (FMF), por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, e a 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), entregou os certificados de apoio 
financeiro aos clubes que disputam o Campeonato Maranhense de Futebol. 
 
A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu no palácio dos Leões e contou com a 
presença do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, representante de um dos times 
contemplados, o Pinheiro Atlético Clube do município de Pinheiro. 
 
Dr. Leonardo Sá, tem como uma de suas marcas o incentivo ao esporte, principalmente 
o futebol amador, esporte esse que ele sempre abraçou e promoveu no município de 
Pinheiro e região da Baixada. 
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Wellington aciona MP para obrigar Dutra a conceder direitos a professores 

 
Wellington apresenta pauta de reivindicações de professores a Dutra durante audiência na Assembleia 

 
O deputado estadual Wellington do Curso acionou o Ministério Público, nessa terça-feira 
(19), solicitando que sejam adotadas providências em desfavor da Prefeitura de Paço do 
Lumiar. O objeto da representação é para obrigar a Prefeitura a cumprir a Lei Nº 
11.738/2008 (do piso salarial) e o Estatuto Municipal do Magistério, assegurando, assim, 
o cumprimento dos direitos dos professores. 
 
Entre os direitos. 
A ação do deputado Wellington resulta de solicitações e denúncias formuladas pelos 
professores da Rede Municipal de Ensino. 
 



 

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 

 
Denúncia encaminhada pelo parlamentar ao MP 

 
“Estamos encaminhando todas as informações e meios de provas que recebemos dos 
professores de Paço do Lumiar. Entre as solicitações, há a imediata revogação das 
relotações realizadas de maneira ilegal e arbitrária pela Secretaria Municipal de 
Educação de Paço do Lumiar. Além disso, a efetivação da devida e justa equiparação 
salarial, seja pela via da dobra no salário dos profissionais que cumprem jornada de 40 
horas semanais, seja por meio da redução desta jornada para 30 horas semanais, 
conforme processo iniciado em 2018 pela referida gestão municipal. O nosso 
compromisso é com os professores!”, disse Wellington. 
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Zé Gentil e Fábio Gentil debatem projeto do porto seco de Caxias em feira internacional 
de logística, em SP 

 
ZÉ Gentil e Fábio Gentil discutem com Carlos Brandão e técnicos viabilidade do porto seco no stand da  
Emap na 25ª Intermodal South America 

 
O deputado estadual Zé Gentil (PRB) acompanhou o prefeito de Caxias, Fábio Gentil 
(PRB), em visita à 25ª edição da Intermodal South America 2019, feira internacional que 
apresenta as inovações na área de logística portuária, aberta nessa terça-feira (19), na 
Expo São Paulo, em São Paulo. O parlamentar e o gestor municipal conheceram as 
novidades do setor e participaram de uma reunião na qual foi reafirmada a viabilidade 
da instalação de um porto seco em território caxiense. 
 
Maior evento do gênero da América Latina, a 25ª Intermodal South America é 
prestigiada por empresários de todo o continente e de países como Bélgica, China, 
Holanda, Canadá e Estados Unidos. Autoridades do Governo Federal, como o secretário 
nacional de Portos do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni e Silva, também 
prestigiaram a feira. Ao todo, são esperados mais de 50 mil visitantes até amanhã (21), 
último dia do evento. 
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A comitiva maranhense na 25ª Intermodal South América foi liderada pelo vice-
governador Carlos Brandão, que tem demonstrado entusiasmo e boa vontade em 
relação à instalação de um porto seco em Caxias. Em reunião no stand montado pela 
Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), técnicos da estatal 
apresentaram a Brandão, Fábio e Zé Gentil o projeto, que conta com o apoio do Governo 
do Estado, e tem potencial de gerar milhares de empregos diretos e indiretos e volume 
expressivo de renda em Caxias e região, além de fortalecer a arrecadação tributária. 
 

 
O deputado estadual e o prefeito com o vice-governador, Carlos Brandão, na abertura da feira 

 
Em breve exposição sobre o porto seco em Caxias, um dos técnicos da Emap explicou, 
com auxílio de gráficos, que o projeto não dependerá necessariamente de ferrovia para 
ser viável ou não. Ele observou que essa não é uma condição, principalmente quando se 
fala da movimentação de cargas industrializadas, como contêineres. “Uma ferrovia 
acaba não sendo competitiva para transporta contêiner. Um modal rodoviário é muito 
mais dinâmico para esse tipo de carga”, esclareceu. 
 
O técnico reforçou que para questão de cargas alfandegadas o empreendimento não 
seria dependente de ferrovia para se tornar viável. Mas frisou que em relação a outros 
tipos de cargas, como soja, para o caso de o porto seco atender a fronteira agrícola, seria 
preciso pensar em um ramal ferroviário. “Um estudo de viabilidade já incluiria essa 
questão”, recomendou o especialista. 
 
Assista ao vídeo: 
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Protocolo de intenções 
 
O projeto do porto seco em Caxias já conta com um protocolo de intenções, assinado 
em 29 de janeiro deste ano, com a Empresa Maranhense de Administração Portuária 
(Emap), que representou o primeiro passo para a execução do empreendimento no 
município. 
 
No ato da assinatura do documento, foi destacado que Caxias reúne os requisitos ideais 
para a instalação e a operação do empreendimento. Dispõe de ferrovia, hidrovia, 
condições para implantação de aeroporto e estradas e posição geográfica estratégica, 
que propicia bom escoamento para os produtos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7nHX-b2rEWE
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Deputados reagem a ação do governo para venda de imóveis do Fepa 

 
 
Os deputados estaduais César Pires e Adriano Sarney, ambos do PV, reagiram com 
indignação, ontem, à revelação exclusiva de O Estado sobre a reunião entre membros da 
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep), do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Maranhão (Iprev) e do Sindicato das Indústrias 
da Construção Civil do Maranhão (Sinduscon-MA) em que se tratou da venda de imóveis 
do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadorias (Fepa) para garantir caixa à Previdência 
estadual (saiba mais). 
 
Em discurso na Assembleia Legislativa, o Pires lembrou que já havia alertado para essa 
possibilidade ainda no ano passado e reclamou do fato de que, mesmo após insistentes 

https://gilbertoleda.com.br/2019/03/20/governo-vai-vender-imoveis-do-fepa-para-repor-caixa-da-previdencia/
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pedidos, o presidente do Iprev, Joel Benin, encaminhou-lhe dados inconsistentes sobre 
a situação da Previdência. 
 
O parlamentar destacou, ainda, que, ao aprovar um Orçamento em que não se 
identificavam quais imóveis poderiam ser alienados, a base governista deu ao 
governador Flávio Dino (PCdoB) “carta branca” para que ele decidisse o que fazer. 
 
“Quais os bens que o Estado vai alienar? Na lei, nós autorizamos, pode ser um, podem 
ser dois, pode ser um estádio de futebol, pode ser só do FEPA. Nós autorizamos. A 
incompetência do IPREV é grande, ou a irresponsabilidade do Governo é maior? Façam 
a escolha?: a incompetência do IPREV, ou irresponsabilidade do Governo do Estado. A 
escolha é de Vossas Excelências por onde quiserem optar. Porque, lá atrás, esta Casa deu 
a liberdade para que isso pudesse vir acontecer”, declarou. 
 
Adriano, por outro lado, destacou os saques feitos pelo governo nos últimos anos, 
minando aplicações que, além de funcionar como reservas, ainda rendiam juros ao Fepa. 
E fez um prognóstico realista sobre a situação: para ele, na pressa para vender os 
imóveis, o Estado acabará fazendo maus negócios. 
 
“Após dilapidar o patrimônio financeiro do FEPA em mais de R$ 1 bilhão, o governo 
comunista quer acabar com o patrimônio imobiliário dos aposentados. Certamente 
venderá às pressas esses bens por preço abaixo do de mercado devido à necessidade de 
cobrir o rombo da Previdência”, comentou. 
 
Convocação – Aina na sessão de ontem, César Pires informou que, diante da informação 
de que o Estado já negocia a venda dos ativos imobiliários, requisitará a convocação o 
presidente do Iprev. 
 
“Agora vou pedir a convocação do Senhor Joel Benin. Porque o que eu estou vendo são 
senadores, são os deputados federais do Maranhão pedindo a convocação de ministros, 
e é bonito quando os deputados ligados ao governo [Flávio Dino] pedem convocação no 
Congresso Nacional. Vale a mídia. E não vale aqui a assertiva para nós, não? Porque 
somos condenados a sermos reféns desta nossa Casa?”, questionou. 
 
Correlata 
 
O Estado revelou intenção de venda do governo 
 
A revelação de que o Governo do Maranhão contava com a alienação de bens imóveis 
foi feita ainda no ano passado, durante reunião na Assembleia Legislativa. 
 
Na ocasião, técnicos da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan) 
admitiram, em audiência na Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, 
que o Fepa não tem disponibilidade de caixa para honrar o pagamento de pensões e 
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aposentadorias de beneficiários durante todo o ano de 2019, sendo necessários aportes 
do Tesouro estadual. 
 
Ao tratar do assunto, o subsecretário de Planejamento e Orçamento, Marcelo Duailibe, 
o secretário adjunto da pasta, Roberto Matos, e técnicos do órgão informaram que, 
atualmente, a Previdência estadual conta com apenas R$ 200 milhões em caixa. Mas a 
previsão de gastos com pensões e aposentadorias para o ano que vem é de R$ 2,4 
bilhões. 
 
Parte da diferença, informaram os membros do governo, deve ser compensada com a 
alienação de bens do Estado. Com a venda de terrenos e prédios públicos, por exemplo, 
a gestão comunista estima arrecadar R$ 502 milhões, o que é contestado pela oposição. 
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Suzano: Zé Inácio quer reflexão sobre flexibilização da posse de armas 

 
 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia esta terça-feira (19) para falar sobre 
os tristes atentados que aconteceram na escola Raul Brasil, em Suzano/SP e em duas 
mesquitas na Nova Zelândia, e fez um paralelo sobre a flexibilização das leis brasileiras 
para a posse de armas. 
 
“Enquanto pelo ocorrido na Nova Zelândia a primeira Ministra determinou que 
encaminhará um projeto de lei para tornar mais rígido o acesso ao porte de armas, aqui 
no Brasil lideranças destacadas do Governo, a exemplo do Major Olímpio, diz que se os 
professores estivessem armados essa tragédia, talvez, tivesse sido evitada. Ou seja, ele 
não só defende e promove o livre acesso às armas como também defende que o 
professor ao invés de ter em suas mãos livros, a capacitação, a formação, ele defende 
que os professores usem a arma nas escolas.”, disse Zé Inácio. 
 
O parlamentar criticou o atual governo federal, que editou um decreto para facilitar a 
compra e posse de armas no Brasil. “Como ter acesso a arma é uma política de 
segurança? É um grande equívoco desse Governo que se elegeu com a promessa de 
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trabalhar uma proposta de segurança pública para o Brasil, mas que não tem 
apresentado nenhuma resposta significativa”, disse. 
 
Zé Inácio destacou ainda dados que mostram queda no número de mortes por armas de 
fogo após entrar em vigor o Estatuto do Desarmamento, realidade que pode mudar com 
a facilidade do acesso a armas. 
 
E finalizou afirmando: “não quero dizer com isso que o Brasil não continua nas 
estatísticas do país que mais mata, que mais comete homicídio a partir da arma de fogo, 
mas é importante que se faça esse debate, se faça essa reflexão a partir desse episódio. 
E em vez das autoridades pensarem em flexibilizar a liberação de armas, nós que somos 
representantes do povo temos que fazer esse debate para dizer que liberar arma não 
resolve, só aumenta os índices de violência, não só no país, mas em todo o mundo”, 
concluiu. 

 


