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Duarte Jr. inicia programa de visitas na casa de maranhenses, com o projeto “Deputado
Na Sua Casa”

Neste sábado (23), o deputado estadual Duarte Jr. iniciou o projeto Deputado na Sua
Casa para ouvir ideias, reivindicações e contar com a efetiva participação popular. As
visitas aconteceram no Bairro de Fátima, Coroado e no Centro Odontológico da PMMA,
no Calhau.
Em visita ao Bairro de Fátima, a convite da líder comunitária Silvana Duarte, o
parlamentar e a comunidade dialogaram sobre segurança, cursos de capacitação para
jovens e crianças, bem como sobre a possibilidade de transformar o posto de saúde em
Unidade Mista de Atendimento.
No Coroado, local que o deputado esteve durante a campanha, o líder comunitário
Alberto Queiroz reuniu a vizinhança para conversar sobre a infraestrutura do bairro. “O
Duarte esteve aqui na campanha e estamos felizes por ter voltado para nos ouvir. Posso
afirmar que todos que participaram estão satisfeitos por terem recebido o deputado
aqui. Tivemos a oportunidade de mostrar nossas dificuldades com a infraestrutura da
rua e acreditamos que vai nos ajudar”, comemorou Alberto.
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A última visita do dia aconteceu no Centro Odontológico da PMMA, localizado no Quartel
do Comando Geral, com a Debora Mariz e o tenente-coronel Odilon Mariz, que buscam
ampliação dos serviços oferecidos no local, inclusive para a comunidade.
De acordo com o deputado, a iniciativa busca mostrar que político não some depois de
eleito. “Vamos dar atenção às reivindicações e manter um diálogo direto com o
demandante da visita. Como deputado, farei o papel de fiscalizar e cobrar solução para
as demandas apresentadas e, se possível, destinarei emendas para auxiliar”, disse.
Este projeto é a continuação de uma ação que Duarte Jr. implantou no período de
campanha, quando visitou moradores de vários bairros da capital maranhense e colheu
ideias para os projetos de lei que tem apresentado em sua primeira legislatura. “Durante
a campanha me comprometi em realizar um mandato verdadeiramente participativo.
Para isso, preciso ouvir e contar com a efetiva participação popular para que as minhas
decisões sejam cada vez mais justas e de acordo com o que o cidadão realmente precisa”,
informa Duarte Jr.
Como funciona o projeto
Se você tem reivindicações sobre seu bairro e sua cidade, sugestões de ações e projetos
de melhoria, agende uma visita do parlamentar pelo e-mail duartejr@duartejr.com, ou
pelas redes sociais do deputado e ainda pelo WhatsApp (98) 99971-7002, informando
nome, bairro e seus principais problemas, além de data, horário e local mais adequado
para a visita. A coordenação do projeto irá entrar em contato, confirmando a visita do
deputado estadual. “Reúna sua família, amigos e associações de moradores, faça uma
lista de todas as ideias e sugestões. Terei prazer em conversar com cada um e todos que
lutam por um Maranhão mais justo”, reforçou.

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

Alema sediará 3º Encontro de Presidentes de
Assembleias Legislativas do Nordeste

ASSUNTO:
SITE:

http://blogdoricardosantos.com.br/

EDITORIA:

POLÍTICA

DATA:

25/03/2019

Alema sediará 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste

Agência Assembleia
A Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) sediará, na próxima sexta-feira (29), o 3º
Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste. A
abertura do evento, que terá como anfitrião o presidente da Alema, deputado estadual
Othelino Neto (PCdoB), acontecerá no Plenário Nagib Haickel, a partir das 10h.
Durante o encontro serão discutidos vários temas de interesse do Poder Legislativo e da
população, a exemplo da Reforma da Previdência e dos encaminhamentos sobre o
Consórcio dos Estados do Nordeste, cuja efetivação depende da aprovação pelos
Parlamentos de cada estado nordestino.
Na reunião de trabalho, que será realizada na Sala das Comissões, os legisladores
também deverão discutir o Pacto Federativo, bem como propostas de fortalecimento
dos órgãos regionais de desenvolvimento. Os nove representantes das Casas Legislativas
estaduais assinarão, ainda, a Carta São Luís, que deverá conter propostas e
encaminhamentos de interesse da Região Nordeste e do Legislativo. A assinatura
acontecerá no Salão Nobre.
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O primeiro encontro aconteceu no Ceará; e o segundo, na Bahia. A pauta principal do
primeiro encontro foi a criação do Colegiado Nordestino, que congrega os dirigentes dos
Legislativos estaduais.
Já no segundo Encontro, foram eleitos os integrantes do ParlaNordeste e criada uma
Frente Parlamentar pela revitalização do Rio São Francisco e a não privatização da
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf).
Programação
Dia 29 de março – 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste
10h – Abertura (Plenário Nagib Haickel)
11h – Reunião de Trabalho (Sala das Comissões)
12h – Assinatura da Carta São Luís (Salão Nobre)
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Alema sediará 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste

A Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) sediará, na próxima sexta-feira (29), o 3º
Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste. A
abertura do evento, que terá como anfitrião o presidente da Alema, deputado estadual
Othelino Neto (PCdoB), acontecerá no Plenário Nagib Haickel, a partir das 10h.
Durante o encontro serão discutidos vários temas de interesse do Poder Legislativo e da
população, a exemplo da Reforma da Previdência e dos encaminhamentos sobre o
Consórcio dos Estados do Nordeste, cuja efetivação depende da aprovação pelos
Parlamentos de cada estado nordestino.
Na reunião de trabalho, que será realizada na Sala das Comissões, os legisladores
também deverão discutir o Pacto Federativo, bem como propostas de fortalecimento
dos órgãos regionais de desenvolvimento. Os nove representantes das Casas Legislativas
estaduais assinarão, ainda, a Carta São Luís, que deverá conter propostas e
encaminhamentos de interesse da Região Nordeste e do Legislativo. A assinatura
acontecerá no Salão Nobre.
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O primeiro encontro aconteceu no Ceará; e o segundo, na Bahia. A pauta principal do
primeiro encontro foi a criação do Colegiado Nordestino, que congrega os dirigentes dos
Legislativos estaduais.
Já no segundo Encontro, foram eleitos os integrantes do ParlaNordeste e criada uma
Frente Parlamentar pela revitalização do Rio São Francisco e a não privatização da
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf).
Programação
Dia 29 de março – 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste
10h – Abertura (Plenário Nagib Haickel)
11h – Reunião de Trabalho (Sala das Comissões)
12h – Assinatura da Carta São Luís (Salão Nobre)
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Urbanismo e qualidade de vida

Por Adriano Sarney
São Luís é uma cidade agraciada pela natureza como poucas no país. Nossa localização
geográfica e nossas belezas naturais são qualidades incontestáveis. Acontece que o
descuido do poder público com o urbanismo, como em quase todos os outros setores,
faz de nossa cidade um lugar hostil aos que aqui residem e aos turistas. A capital
maranhense precisa urgentemente de um pacto pelo urbanismo.
Uma cidade bem cuidada reflete diretamente no aumento da autoestima de sua
população, em atrativo para turistas e incide também na saúde pública e qualidade de
vida.
Quem não iria melhor para o trabalho ao perceber que nossos canteiros centrais são
bem tratados? Quem não sentiria mais orgulho de São Luís ao caminhar por calçadas
planejadas e sem obstáculos? E que bem faria ao espírito do ludovicense viver em uma
cidade arborizada, com uma temperatura mais amena? Basta um simples passeio por
São Luís para perceber que estas são realidades muito distantes do nosso cotidiano.
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Salvo a recente intervenção do Governo Federal, por meio do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na Praça Deodoro e Rua Grande, São Luís passou
décadas sem um plano de ação que deixasse nossa cidade mais bela. É impressionante
o descaso com lugares que poderiam abrigar as pessoas de forma adequada e
acolhedora.
A Lagoa da Jansen foi um projeto ousado e inovador, mas caiu em abandono. O mesmo
pode-se dizer da Avenida Litorânea, o Parque do Bom Menino, a APA do Itapiracó, o
Reviver, o Aterro do Bacanga, os Vivas, dentre outros.
Infelizmente a mentalidade atrasada do governo comunista é pelo abandono de todo o
patrimônio construído por governos anteriores. Governo e prefeitura devem investir em
novos projetos, como é o caso da Pracinha da Lagoa e do Parque do Rangedor, mas não
ao custo de esquecer as áreas existentes e que já se provaram bem-sucedidas com a
população.
Não se trata da falta de novas iniciativas, mas do abandono do que é feito ao longo do
tempo. O mesmo pode ser dito dos atos administrativos. O caso da Blitz Urbana é
emblemático. Criada pelo ex-prefeito João Castelo, chegou a ser destaque na imprensa
nacional, hoje pairam sobre ela suspeitas de desvio de finalidade.
Deixando de lado os péssimos exemplos, São Luís precisará discutir de forma responsável
suas opções frente ao desafio que é resgatar sua beleza por meio de planejamento
urbano sério e inovador.
Dessa forma, é impreterível que se busquem soluções que tornem a cidade
esteticamente mais agradável ao mesmo tempo em que tenham funcionalidade prática.
Um bom exemplo diz respeito ao emaranhado de fios nos postes de São Luís. Uma
situação que já foi banida de grandes cidades ao redor do mundo, mas que ainda aflige
o ludovicense. Acredito que um plano que tire as fiações dos postes e crie canais
subterrâneos pode ser aplicada nos grandes corredores.
Os abrigos nos pontos de ônibus são outra oportunidade que passa despercebida.
Parcerias Público-Privadas (PPP’S) poderiam garantir abrigos melhor estruturados em
troca de publicidade.
Urbanismo não diz respeito apenas à infraestrutura. Sendo assim, o resgate do
mobiliário urbano por meio de atividades também é importantíssimo. E aqui cabe
destacar a Feirinha São Luis, realizada aos domingos na Praça Benedito Leite, talvez a
única ação plausível da atual gestão. Esse tipo de projeto não deveria ser segmentado a
um local, mas expandido por toda a cidade. Que bom seria se a cada fim de semana
tivéssemos mais ações dessa natureza pela cidade em bairros diversos.
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As possibilidades e as ideias são muitas, o fato é que São Luís precisa ser melhor cuidada
e de fato debatida!
Adriano Sarney
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone,
França) e em Gestão pela Universidade Harvard.
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
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Discreto porém propositivo, Wendel Lages é um ponto fora da curva na atual legislatura

Um ponto fora da curva. Assim pode ser considerado Wendel Lauande Lages (PMN).
Deputado estadual no primeiro mandato e o segundo mais jovem da atual legislatura.
Discreto, porém propositivo, o empresário de Itapecuru-Mirim vem se tornando uma
grata surpresa. Sem muito alarde, exibição e até mesmo discursos pomposos, o
parlamentar vem mostrando com humildade, simplicidade e discretude, que é um dos
melhores nomes da atual composição da Assembleia Legislativa.
Menos badalado que muitos deputados, inclusive aqueles que gostam de repetir que
“espocaram as urnas”, Wendel Lages obteve uma modesta votação de 22.989, os seus
votos só superaram os obtidos por Felipe dos Pneus (PRTB), que ficou na casa dos 21 mil.
Apesar dessa condição, o deputado estadual do PMN vem mostrando robustez na
atuação parlamentar.
Wendel não é um deputado que sobe todos os dias na tribuna, porém da sua posição no
parlamento, está presente, sempre atento e faz as intervenções necessárias. E quando
vai ao púlpito do Palácio de Manoel Beckman, atua de forma precisa e propositiva. Ele é
autor da indicação para que seja criada a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, assim
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como um projeto que vai beneficiar idosos através da criação de atividades permanentes
por parte do Governo Estadual, também reivindica melhorias aos municípios e envio de
equipamentos que possam promover o desenvolvimento municipal.

“Promover uma nova política”, esse tem sido o lema de Wendel Lages que de forma
discreta tem mostrado forte atuação. Na Comissão de Direitos Humanos, atuou de forma
ponderada ao lado de Helena Duailibe (SD), na questão que discute o preço dos
combustíveis no Maranhão. Optando pela responsabilidade e honestidade, o deputado
estadual de Itapecuru-Mirim soube fazer as intervenções necessárias nos trabalhos da
Comissão.
Aliás, transparência tem sido a marca de Wendel Lages. Sem firulas e sem necessidade
de claque, confete e serpentina, o jovem deputado tem atuado de forma transparente,
através de suas ações que são propagadas de forma clara e objetiva em suas redes
sociais, assim como nos meios de comunicação institucionais da Assembleia.
Em um parlamento repleto de vaidades com muitos nomes e sobrenomes de quilate,
assim como outros que possuem verdadeira experiência e conhecimento, Wendel Lages
é uma grata surpresa, um verdadeiro ponto fora da curva na atual legislatura.
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Alema sediará 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste

A Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) sediará, na próxima sexta-feira (29), o 3º
Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste. A
abertura do evento, que terá como anfitrião o presidente da Alema, deputado estadual
Othelino Neto (PCdoB), acontecerá no Plenário Nagib Haickel, a partir das 10h.
Durante o encontro serão discutidos vários temas de interesse do Poder Legislativo e da
população, a exemplo da Reforma da Previdência e dos encaminhamentos sobre o
Consórcio dos Estados do Nordeste, cuja efetivação depende da aprovação pelos
Parlamentos de cada estado nordestino.
Na reunião de trabalho, que será realizada na Sala das Comissões, os legisladores
também deverão discutir o Pacto Federativo, bem como propostas de fortalecimento
dos órgãos regionais de desenvolvimento. Os nove representantes das Casas Legislativas
estaduais assinarão, ainda, a Carta São Luís, que deverá conter propostas e
encaminhamentos de interesse da Região Nordeste e do Legislativo. A assinatura
acontecerá no Salão Nobre.
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O primeiro encontro aconteceu no Ceará; e o segundo, na Bahia. A pauta principal do
primeiro encontro foi a criação do Colegiado Nordestino, que congrega os dirigentes dos
Legislativos estaduais.
Já no segundo Encontro, foram eleitos os integrantes do ParlaNordeste e criada uma
Frente Parlamentar pela revitalização do Rio São Francisco e a não privatização da
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf).
Programação
Dia 29 de março – 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste
10h – Abertura (Plenário Nagib Haickel)
11h – Reunião de Trabalho (Sala das Comissões)
12h – Assinatura da Carta São Luís (Salão Nobre)
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Projeto de autoria de Detinha beneficia recém-nascidos com deficiência
Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei de autoria da deputada Detinha (PR)
que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais, clínicas, maternidades e demais
estabelecimentos de saúde da rede pública e privada do Maranhão de registrar, fornecer
e comunicar, imediatamente, o prontuário de recém-nascidos com deficiência às
instituições, associações e entidades especializadas.

O projeto tem como objetivo assegurar ao recém-nascido com deficiência
acompanhamento por instituições, associações e entidades especializadas em prestar
assistência à pessoa com deficiência, assim como proporcionar apoio aos pais.
“O nosso projeto visa chamar a atenção dos estabelecimentos de saúde que realizam
serviços de parto para a necessidade do registro e comunicação imediata às instituições,
associações e entidades especializadas em prestar esse tipo de assistência à pessoa com
deficiência. Além disso, políticas públicas voltadas para a primeira infância precisam
conter ações que apoiem as famílias em um momento de tanta dificuldade e sem
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nenhum conhecimento para ocasiões tão delicadas. A nossa propositura é de inclusão
social”, assegurou a deputada Detinha.
Rastreio
Na primeira semana, após o nascimento, é oferecida a possibilidade de efetuar um
rastreio de diagnóstico precoce nos bebês, por meio do teste do pezinho. Esse rastreio
nos recém-nascidos identifica os bebês que podem ter doenças raras, mas graves. “É
bem verdade que a maioria não apresentará nenhuma doença, mas para aqueles que
apresentarem, os benefícios são enormes. Pode melhorar a saúde deles e prevenir
incapacidades graves e até a morte”, ressalta a parlamentar.
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Assembleia lança campanha institucional contra assédio, violência e feminicídio

Palácio Manuel Beckman, sede da Assembleia Legislativa do Maranhão

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por meio da Diretoria de Comunicação,
iniciou, no fim de semana, uma campanha publicitária contra o assédio e o feminicídio,
que tem por objetivo alertar a sociedade maranhense sobre as diversas formas de
violência contra a mulher, incentivando a denúncia contra os agressores.
A campanha está no ar com um vídeo e spot de 60 segundos, que estão sendo veiculados
em emissoras de televisão e de rádio em todo o Estado. O projeto conta com o apoio do
Grupo de Esposas de Deputados (Gedema) e da Procuradoria da Mulher.
Chega de abuso! Chega de assédio! Chega de feminicídio! Essas são as principais frases
de efeito que impulsionam a campanha, incentivando as mulheres vítimas de violência
a darem um basta na relação com seus agressores, denunciando-os aos meios
competentes.
Mulheres que lideram equipes, mulheres empresárias, policiais, mulheres que
trabalham e estudam, são mães e cuidam da família. O importante papel de destaque
feminino na sociedade também está presente no VT da Alema. A abordagem da
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campanha impõe um basta à violência e também destaca que mulheres merecem
respeito.
“A Assembleia Legislativa do Maranhão sensível à crescente onda de violência que tem
vitimado, a cada dia, mais mulheres no Brasil, lança esta campanha publicitária que serve
não apenas de alerta, mas, principalmente, com o objetivo de promover o
empoderamento das mulheres, mostrando que elas ocupam posições de destaque na
sociedade, quer seja nos seus ambientes ou no seio familiar”, afirmou o diretor de
Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin Jinkings.
Números do feminicídio
A campanha institucional, lançada pela Assembleia Legislativa, ocorre em março, mês da
mulher, quando várias instituições unem forças para alertar e conter a onda de
feminicídio no Brasil, que, em 2018, fez 4.254 vítimas em todo o país, segundo o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.
Nos dois primeiros meses de 2019, já foram registrados, no Brasil, 217 casos de
feminicídio consumados, conforme estudo da USP. No Maranhão, neste mesmo período,
ocorreram 10 assassinatos de mulheres com as mesmas características de crime de ódio
pela condição feminina, segundo relatório do Departamento de Feminicídio do Estado.
Já o site Relógio da Violência, do Instituto Maria da Penha, apresenta uma pesquisa em
que os dados são ainda mais preocupantes. No Brasil, a cada dois segundos uma mulher
é vítima de violência física ou verbal; a cada sete segundo uma mulher é vítima de
violência física; a cada dois minutos uma mulher é vítima de arma de fogo; a cada 22
segundos uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento.
Assista:
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Urbanismo e qualidade de vida

Vista érea do complexo Deodoro/Pantheon, reinaugurado recentemente, após requalificação urbanística

Coluna do Adriano
São Luís é uma cidade agraciada pela natureza como poucas no país. Nossa localização
geográfica e nossas belezas naturais são qualidades incontestáveis. Acontece que o
descuido do poder público com o urbanismo, como em quase todos os outros setores,
faz de nossa cidade um lugar hostil aos que aqui residem e aos turistas. A capital
maranhense precisa urgentemente de um pacto pelo urbanismo.
Uma cidade bem cuidada reflete diretamente no aumento da autoestima de sua
população, em atrativo para turistas e incide também na saúde pública e qualidade de
vida.
Quem não iria melhor para o trabalho ao perceber que nossos canteiros centrais são
bem tratados? Quem não sentiria mais orgulho de São Luís ao caminhar por calçadas
planejadas e sem obstáculos? E que bem faria ao espírito do ludovicense viver em uma
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cidade arborizada, com uma temperatura mais amena? Basta um simples passeio por
São Luís para perceber que estas são realidades muito distantes do nosso cotidiano.
Salvo a recente intervenção do Governo Federal, por meio do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na Praça Deodoro e Rua Grande, São Luís passou
décadas sem um plano de ação que deixasse nossa cidade mais bela. É impressionante
o descaso com lugares que poderiam abrigar as pessoas de forma adequada e
acolhedora.
A Lagoa da Jansen foi um projeto ousado e inovador, mas caiu em abandono. O mesmo
pode-se dizer da Avenida Litorânea, o Parque do Bom Menino, a APA do Itapiracó, o
Reviver, o Aterro do Bacanga, os Vivas, dentre outros.
Infelizmente a mentalidade atrasada do governo comunista é pelo abandono de todo o
patrimônio construído por governos anteriores. Governo e prefeitura devem investir em
novos projetos, como é o caso da Pracinha da Lagoa e do Parque do Rangedor, mas não
ao custo de esquecer as áreas existentes e que já se provaram bem-sucedidas com a
população.
Não se trata da falta de novas iniciativas, mas do abandono do que é feito ao longo do
tempo. O mesmo pode ser dito dos atos administrativos. O caso da Blitz Urbana é
emblemático. Criada pelo ex-prefeito João Castelo, chegou a ser destaque na imprensa
nacional, hoje pairam sobre ela suspeitas de desvio de finalidade.
Deixando de lado os péssimos exemplos, São Luís precisará discutir de forma responsável
suas opções frente ao desafio que é resgatar sua beleza por meio de planejamento
urbano sério e inovador.
Dessa forma, é impreterível que se busquem soluções que tornem a cidade
esteticamente mais agradável ao mesmo tempo em que tenham funcionalidade prática.
Um bom exemplo diz respeito ao emaranhado de fios nos postes de São Luís. Uma
situação que já foi banida de grandes cidades ao redor do mundo, mas que ainda aflige
o ludovicense. Acredito que um plano que tire as fiações dos postes e crie canais
subterrâneos pode ser aplicada nos grandes corredores.
Os abrigos nos pontos de ônibus são outra oportunidade que passa despercebida.
Parcerias Público-Privadas (PPP’S) poderiam garantir abrigos melhor estruturados em
troca de publicidade.
Urbanismo não diz respeito apenas à infraestrutura. Sendo assim, o resgate do
mobiliário urbano por meio de atividades também é importantíssimo. E aqui cabe
destacar a Feirinha São Luis, realizada aos domingos na Praça Benedito Leite, talvez a
única ação plausível da atual gestão. Esse tipo de projeto não deveria ser segmentado a
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um local, mas expandido por toda a cidade. Que bom seria se a cada fim de semana
tivéssemos mais ações dessa natureza pela cidade em bairros diversos.
As possibilidades e as ideias são muitas, o fato é que São Luís precisa ser melhor cuidada
e de fato debatida!
Adriano Sarney
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone,
França) e em Gestão pela Universidade Harvard.
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
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Assembleia lança Campanha Institucional contra Assédio, Violência e Feminicídio

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por meio da Diretoria de Comunicação,
iniciou, no fim de semana, uma campanha publicitária contra o assédio e o feminicídio,
que tem por objetivo alertar a sociedade maranhense sobre as diversas formas de
violência contra a mulher, incentivando a denúncia contra os agressores.
A campanha está no ar com um vídeo e spot de 60 segundos, que estão sendo veiculados
em emissoras de televisão e de rádio em todo o Estado. O projeto conta com o apoio do
Grupo de Esposas de Deputados (Gedema) e da Procuradoria da Mulher.
Chega de abuso! Chega de assédio! Chega de feminicídio! Essas são as principais frases
de efeito que impulsionam a campanha, incentivando as mulheres vítimas de violência
a darem um basta na relação com seus agressores, denunciando-os aos meios
competentes.
Mulheres que lideram equipes, mulheres empresárias, policiais, mulheres que
trabalham e estudam, são mães e cuidam da família. O importante papel de destaque
feminino na sociedade também está presente no VT da Alema. A abordagem da
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campanha impõe um basta à violência e também destaca que mulheres merecem
respeito.
“A Assembleia Legislativa do Maranhão sensível à crescente onda de violência que tem
vitimado, a cada dia, mais mulheres no Brasil, lança esta campanha publicitária que serve
não apenas de alerta, mas, principalmente, com o objetivo de promover o
empoderamento das mulheres, mostrando que elas ocupam posições de destaque na
sociedade, quer seja nos seus ambientes ou no seio familiar”, afirmou o diretor de
Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin Jinkings.
Números do feminicídio – A campanha institucional, lançada pela Assembleia Legislativa,
ocorre em março, mês da mulher, quando várias instituições unem forças para alertar e
conter a onda de feminicídio no Brasil, que, em 2018, fez 4.254 vítimas em todo o país,
segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Nos dois primeiros meses de 2019, já foram registrados, no Brasil, 217 casos de
feminicídio consumados, conforme estudo da USP. No Maranhão, neste mesmo período,
ocorreram 10 assassinatos de mulheres com as mesmas características de crime de ódio
pela condição feminina, segundo relatório do Departamento de Feminicídio do Estado.
Já o site Relógio da Violência, do Instituto Maria da Penha, apresenta uma pesquisa em
que os dados são ainda mais preocupantes. No Brasil, a cada dois segundos uma mulher
é vítima de violência física ou verbal; a cada sete segundo uma mulher é vítima de
violência física; a cada dois minutos uma mulher é vítima de arma de fogo; a cada 22
segundos uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento.
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Campanha institucional contra assédio, violência e feminicídio é lançada pela Alema

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por meio da Diretoria de Comunicação,
iniciou, no fim de semana, uma campanha publicitária contra o assédio e o feminicídio,
que tem por objetivo alertar a sociedade maranhense sobre as diversas formas de
violência contra a mulher, incentivando a denúncia contra os agressores.
A campanha está no ar com um vídeo e spot de 60 segundos, que estão sendo veiculados
em emissoras de televisão e de rádio em todo o Estado. O projeto conta com o apoio do
Grupo de Esposas de Deputados (Gedema) e da Procuradoria da Mulher.
Chega de abuso! Chega de assédio! Chega de feminicídio! Essas são as principais frases
de efeito que impulsionam a campanha, incentivando as mulheres vítimas de violência
a darem um basta na relação com seus agressores, denunciando-os aos meios
competentes.
Mulheres que lideram equipes, mulheres empresárias, policiais, mulheres que
trabalham e estudam, são mães e cuidam da família. O importante papel de destaque
feminino na sociedade também está presente no VT da Alema. A abordagem da
campanha impõe um basta à violência e também destaca que mulheres merecem
respeito.
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“A Assembleia Legislativa do Maranhão sensível à crescente onda de violência que tem
vitimado, a cada dia, mais mulheres no Brasil, lança esta campanha publicitária que serve
não apenas de alerta, mas, principalmente, com o objetivo de promover o
empoderamento das mulheres, mostrando que elas ocupam posições de destaque na
sociedade, quer seja nos seus ambientes ou no seio familiar”, afirmou o diretor de
Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin Jinkings.
Números do feminicídio
A campanha institucional, lançada pela Assembleia Legislativa, ocorre em março, mês da
mulher, quando várias instituições unem forças para alertar e conter a onda de
feminicídio no Brasil, que, em 2018, fez 4.254 vítimas em todo o país, segundo o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.
Nos dois primeiros meses de 2019, já foram registrados, no Brasil, 217 casos de
feminicídio consumados, conforme estudo da USP. No Maranhão, neste mesmo período,
ocorreram 10 assassinatos de mulheres com as mesmas características de crime de ódio
pela condição feminina, segundo relatório do Departamento de Feminicídio do Estado.
Já o site Relógio da Violência, do Instituto Maria da Penha, apresenta uma pesquisa em
que os dados são ainda mais preocupantes. No Brasil, a cada dois segundos uma mulher
é vítima de violência física ou verbal; a cada sete segundo uma mulher é vítima de
violência física; a cada dois minutos uma mulher é vítima de arma de fogo; a cada 22
segundos uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento.
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Encontro vai debater futuro da Base de Alcântara nesta segunda-feira (25)

Entre as autoridades convidadas a debater o tema estão o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA), o presidente
da Assembleia, Othelino Neto (PCdoB) e o prefeito de Alcântara, Anderson Araújo (PCdoB).

Um encontro entre lideranças políticas e comunitárias, marcado para esta segunda-feira
(25), às 19 horas, na Assembleia Legislativa do Maranhão, irá discutir o futuro da Base
de Alcântara. Entre as autoridades convidadas a debater o tema estão o deputado
federal Márcio Jerry (PCdoB-MA), o presidente da Assembleia, Othelino Neto (PCdoB) e
o prefeito de Alcântara, Anderson Araújo (PCdoB).
A reunião foi marcada após o governo Jair Bolsonaro assinar, na semana passada, Acordo
de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos, que permite a este país explorar
comercialmente o Centro de Lançamentos de Alcântara (CLA). Contudo, o inteiro teor do
texto não foi divulgado, o que fez despertar preocupação dos políticos maranhenses,
sobretudo da população quilombola que vive no entorno da Base.
A oposição tem sido cautelosa com o Acordo, uma vez que no espaço geográfico onde
está instalado o CLA vivem centenas de quilombolas. No início dos anos 2000, um acordo
semelhante foi assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, mas acabou
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sendo barrado por ferir a soberania nacional e propor, entre outros pontos, a expansão
territorial da base. Na época, Bolsonaro era deputado federal e votou contra o acordo.
Em 1983, quando a base estava em construção, 312 famílias quilombolas foram
deslocadas de suas terras pelo governo, sem consulta, sem indenizações ou reparo de
danos sociais, culturais, políticos e econômicos.
“Um acordo dessa natureza pode ser bom para o Brasil, inegavelmente, desde que ele
não atente contra a soberania nacional, que não haja uma lógica de enclave, como houve
no passado, e que, além de se transformar em dividendos para a comunidade local e
para o Maranhão de modo geral, ele possa significar algo importante e estratégico para
a política aeroespacial brasileira. Esse é um tema que estou levando para a Comissão de
Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática e para o qual protocolei pedido, na
última segunda, propondo a criação de uma subcomissão especial para acompanhar esse
acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos”, disse o deputado
Márcio Jerry.
O governador Flávio Dino (PCdoB), também em declarações recentes, disse que apoia o
uso inteligente da Base, mas afirmou que as regras não podem violar a soberania
nacional, tão pouco desrespeitar os quilombolas de Alcântara, além de que
necessariamente devem trazer contrapartidas para a região. “A exploração comercial
não pode ser monopólio de um país, ou seja, a Base deve estar à disposição de todos os
países que queiram usar e tenham condições para tanto. É vital, a meu entender, que se
criem as condições para a retomada do Programa Espacial Brasileiro”, disse em
entrevista à Revista Fórum.
O governo federal vem insistentemente divulgando que o mercado de lançamentos
aeroespaciais movimentou em 2017 cerca de US$ 3 bilhões, um crescimento de mais de
16% em relação ao ano anterior, utilizando como fonte a Administração Federal de
Aviação dos Estados Unidos. E que, ao assinar o Acordo, Bolsonaro colocaria o país em
um mercado bilionário. Cauteloso, Márcio Jerry protocolou em Brasília um pedido para
que Marcos Pontes, Ministro da Ciência e Tecnologia, explique o alcance desse novo
acordo com os norte-americanos e a garantia da soberania nacional.
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Urbanismo e qualidade de vida
Por Adriano Sarney*
São Luís é uma cidade agraciada pela natureza como poucas no país. Nossa localização
geográfica e nossas belezas naturais são qualidades incontestáveis. Acontece que o
descuido do poder público com o urbanismo, como em quase todos os outros setores,
faz de nossa cidade um lugar hostil aos que aqui residem e aos turistas. A capital
maranhense precisa urgentemente de um pacto pelo urbanismo.
Uma cidade bem cuidada reflete diretamente no aumento da autoestima de sua
população, em atrativo para turistas e incide também na saúde pública e qualidade de
vida.

Quem não iria melhor para o trabalho ao perceber que nossos canteiros centrais são
bem tratados? Quem não sentiria mais orgulho de São Luís ao caminhar por calçadas
planejadas e sem obstáculos? E que bem faria ao espírito do ludovicense viver em uma
cidade arborizada, com uma temperatura mais amena? Basta um simples passeio por
São Luís para perceber que estas são realidades muito distantes do nosso cotidiano.
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Salvo a recente intervenção do Governo Federal, por meio do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na Praça Deodoro e Rua Grande, São Luís passou
décadas sem um plano de ação que deixasse nossa cidade mais bela. É impressionante
o descaso com lugares que poderiam abrigar as pessoas de forma adequada e
acolhedora.
A Lagoa da Jansen foi um projeto ousado e inovador, mas caiu em abandono. O mesmo
pode-se dizer da Avenida Litorânea, o Parque do Bom Menino, a APA do Itapiracó, o
Reviver, o Aterro do Bacanga, os Vivas, dentre outros.
Infelizmente a mentalidade atrasada do governo comunista é pelo abandono de todo o
patrimônio construído por governos anteriores. Governo e prefeitura devem investir em
novos projetos, como é o caso da Pracinha da Lagoa e do Parque do Rangedor, mas não
ao custo de esquecer as áreas existentes e que já se provaram bem-sucedidas com a
população.
Não se trata da falta de novas iniciativas, mas do abandono do que é feito ao longo do
tempo. O mesmo pode ser dito dos atos administrativos. O caso da Blitz Urbana é
emblemático. Criada pelo ex-prefeito João Castelo, chegou a ser destaque na imprensa
nacional, hoje pairam sobre ela suspeitas de desvio de finalidade.
Deixando de lado os péssimos exemplos, São Luís precisará discutir de forma responsável
suas opções frente ao desafio que é resgatar sua beleza por meio de planejamento
urbano sério e inovador.
Dessa forma, é impreterível que se busquem soluções que tornem a cidade
esteticamente mais agradável ao mesmo tempo em que tenham funcionalidade prática.
Um bom exemplo diz respeito ao emaranhado de fios nos postes de São Luís. Uma
situação que já foi banida de grandes cidades ao redor do mundo, mas que ainda aflige
o ludovicense. Acredito que um plano que tire as fiações dos postes e crie canais
subterrâneos pode ser aplicada nos grandes corredores.
Os abrigos nos pontos de ônibus são outra oportunidade que passa despercebida.
Parcerias Público-Privadas (PPP’S) poderiam garantir abrigos melhor estruturados em
troca de publicidade.
Urbanismo não diz respeito apenas à infraestrutura. Sendo assim, o resgate do
mobiliário urbano por meio de atividades também é importantíssimo. E aqui cabe
destacar a Feirinha São Luis, realizada aos domingos na Praça Benedito Leite, talvez a
única ação plausível da atual gestão. Esse tipo de projeto não deveria ser segmentado a
um local, mas expandido por toda a cidade. Que bom seria se a cada fim de semana
tivéssemos mais ações dessa natureza pela cidade em bairros diversos.
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As possibilidades e as ideias são muitas, o fato é que São Luís precisa ser melhor cuidada
e de fato debatida!
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone,
França) e em Gestão pela Universidade Harvard.
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
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Sob a coordenação de Othelino Neto, presidentes de Legislativos nordestinos discutirão
o País em São Luís

Othelino Neto será o anfitrião e vai coordenar o 3º
Encontro de Presidente de Assembleias
Legislativas do Nordeste

Queiram ou não os adversários, a aliança partidária liderada pelo governador Flávio Dino
(PCdoB) vem conseguindo, passo a passo, colocar o Maranhão no epicentro das decisões
políticas da Região Nordeste, com expressivos reflexos no cenário nacional. E a
confirmação dessa avaliação acontecerá no próximo dia 29, quando, duas semanas após
São Luís ter sediado a segunda reunião do Fórum de Governadores do Nordeste, será
sede também do 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do
Nordeste, este capitaneado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado
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Othelino Neto (PCdoB). O evento, que tem natureza institucional e forte motivação
política, acontecerá no Palácio Manoel Beckman, sede do Poder Legislativo maranhense.
Os chefes dos Poderes Legislativos nordestinos discutirão uma pauta com temas
diretamente ligados às relações dos Estados com a União, dentro das regras da
Federação. É o caso, por exemplo, do projeto de Reforma da Previdência proposto pelo
presidente Jair Bolsonaro (PSL), que em muitos aspectos gera problemas gigantescos
para os Estados e que precisam ser discutidos com afinco, de modo a encontrar saídas
que conciliem as propostas. Os presidentes dos legislativos nordestinos devem evoluir
na discussão do Pacto Federativo, de modo a melhorar a relação da União com os
Estados no que diz respeito a aspectos fiscais e tributários, e no campo de obrigações
com infraestrutura, saúde, educação, segurança e outros itens essenciais.
Sob a presidência do maranhense Othelino Neto, o 3º Encontro de Presidentes de
Assembleias Legislativas da Região Nordeste discutirá vários temas de interesse do
Poder Legislativo e da população, a exemplo do Consórcio dos Estados do Nordeste,
criado pelo Fórum de Governadores realizado no dia 15 em São Luís e que precisa ser
aprovado pelo Poder Legislativo dos nove estados nordestino. Os chefes dos Legislativos
discutirão também formas para o fortalecimento dos órgãos regionais de
desenvolvimento, como a Companhia do Vale do São Francisco (Codevasf), por exemplo,
e devem fechar a reunião com a divulgação da Carta de São Luís, que deverá conter as
conclusões do encontro e propostas e encaminhamentos de interesse da Região
Nordeste e do Legislativo.
Vale lembrar que os presidentes dos Legislativos estaduais da região estão afinados,
depois dos dois Encontros já realizados. O primeiro aconteceu no Ceará, e o segundo, na
Bahia. A pauta principal do primeiro encontro foi a criação do Colegiado Nordestino, que
congrega os dirigentes dos Legislativos estaduais. Já no segundo Encontro, foram eleitos
os integrantes do ParlaNordeste e criada uma Frente Parlamentar pela revitalização do
Rio São Francisco e a não privatização da Companhia Hidroelétrica do São Francisco
(Chesf).
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