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Glalbert Cutrim solicita reforma da quadra poliesportiva em Dom Pedro 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou indicação solicitado ao Governo 
do Estado, que tome providências urgentes para que sejam realizadas obras de reforma 
da quadra poliesportiva da escola C.E. Ana Isabel Tavares, localizada no município de 
Dom Pedro. 
 
O requerimento foi aprovado durante a sessão desta segunda-feira, 25, e deve ser 
encaminhado ao Secretário de Educação, Felipe Camarão. 
 
Glalbert atendeu ao pedido do vereador Júnior do Bá (PDT), parlamentar atuante do 
município de Dom Pedro e companheiro de partido do deputado. 
 
“A reforma da quadra poliesportiva beneficiará os alunos que utilizam as instalações 
para a prática de esportes, campeonatos e demais eventos da escola e do município, 
pois, visa oferecer espaços que propiciem a prática de suas atividades, e é necessário 
que se ofereçam boas condições para a promoção e a disseminação dos projetos de 
formação esportiva para jovens e adolescentes da cidade. Destaca-se ainda a seriedade 
com que o atual Governo trata de questões concernentes a educação pública e a boa 
vontade em melhorar o Maranhão.” justificou o deputado. 
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A primorosa campanha de publicidade da Assembleia contra contra assédio, violência e 
feminicídio 

 
 
A propaganda institucional que a Assembleia Legislativa do Maranhão produziu contra o 
assédio e o feminicídio (link do vídeo acima) é uma obra prima não só pela qualidade no 
conteúdo e na forma, mas por abordar um dos temas mais importantes da atualidade, a 
temática contra a violência às mulheres. 
 
A campanha publicitária, que não fica atrás das produzidas por grandes agências do país, 
é de autoria da Diretoria de Comunicação da Assembleia, comandada pelos jornalistas 
Edwin Jinkgins, Silvia Tereza e uma equipe de comunicação de primeira linha. Méritos, 
sobretudo, ao presidente Othelino Neto, que coloca em pauta um assunto de grande 
importância para a sociedade. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f44bwjyqKoA
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Presidente Othelino Neto aos lados dos jornalistas Edwin Jinkings e Sílvia Tereza 

 
“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. 
 
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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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 
(link do vídeo acima), 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 

https://www.youtube.com/watch?v=J1qQib56ROE
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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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Prefeitura e Governo são culpados pelo caos em São Luís 

 
 
O deputado estadual Adriano (PV) responsabilizou a Prefeitura de São Luís e o Governo 
do Estado pelos transtornos causados à população nos últimos dias de intensas chuvas 
por toda a Ilha, com ruas e avenidas intrafegáveis, condomínios e casas alagadas. “Este 
é o resultado de 30 anos de prevalência do PDT na capital”, declarou, ressaltando que as 
sucessivas gestões pedetistas falharam ao longo dos anos em preparar planos de ação e 
obras de infraestrutura para enfrentar os efeitos danosos do período chuvoso. 
 
Adriano também lembrou que vem alertando para os problemas das fortes chuvas deste 
o ano passado, quando apresentou emenda de sua autoria ao Orçamento do Estado que 
destinava R$ 5 milhões para melhorias de infraestrutura de São Luís. Os recursos seriam 
remanejados da Secretaria de Governo, que tinha previsão orçamentária de R$ 73 
milhões para este ano. A base governista na Assembleia Legislativa foi unânime em votar 
contra a emenda de Adriano. 
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Aprovado projeto de Othelino Neto que institui o “Abril Marrom” 

 
 
Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão 
desta segunda-feira (25), projeto de lei de autoria do presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PC do B), instituindo o “Abril Marrom”, alusivo ao mês de prevenção e 
combate à cegueira e outras doenças visuais. O objetivo é mobilizar e alertar a sociedade 
acerca das diversas espécies de deficiência visual. 
 
No bojo do projeto, está especificada a necessidade de se conscientizar e educar a 
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de 
deficiência visual. O projeto prevê campanha que propicie o estímulo a visitas periódicas 
ao oftalmologista e exames preventivos. 
 
 Mobilizar a sociedade, entidades médicas, centros hospitalares, os governos federal, 
estadual e municipal sobre o risco de deficiência visual também é um dos componentes 
do projeto, que estabelece ainda ações a serem realizadas sem implicação em nova 
despesa pública, valendo-se das estruturas dos órgãos públicos envolvidos. 
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De acordo com Othelino Neto, o “Abril Marrom” é um projeto da mais elevada 
importância. “Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das 
doenças visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses 
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou. 
 
Othelino Neto ressaltou ainda que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse 
sentido, principalmente os veículos de comunicação e as redes sociais. “Toda a estrutura 
de comunicação da Assembleia estará envolvida nesse projeto e esperamos que os 
demais meios se envolvam nessa proposta, porque ela atingirá uma significativa parcela 
da população maranhense, evitando o aumento do número de maranhenses atingidos 
pelo drama da cegueira e outras patologias visuais, exatamente pela falta de 
informação”, finalizou. 
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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. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=J1qQib56ROE


 

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: 
Assembleia lança campanha institucional contra 

assédio, violência e feminicídio 

SITE: http://www.jeisael.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

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 
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. 
 
Assista abaixo um dos vídeos da campanha: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J1qQib56ROE
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Aprovado projeto de Othelino Neto que institui o “Abril Marrom” 

Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão 
desta segunda-feira (25), projeto de lei de autoria do presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PC do B), instituindo o “Abril Marrom”, alusivo ao mês de prevenção e 
combate à cegueira e outras doenças visuais. O objetivo é mobilizar e alertar a sociedade 
acerca das diversas espécies de deficiência visual. 
 

 
 
No bojo do projeto, está especificada a necessidade de se conscientizar e educar a 
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de 
deficiência visual. O projeto prevê campanha que propicie o estímulo a visitas periódicas 
ao oftalmologista e exames preventivos. 
 
Mobilizar a sociedade, entidades médicas, centros hospitalares, os governos federal, 
estadual e municipal sobre o risco de deficiência visual também é um dos componentes 
do projeto, que estabelece ainda ações a serem realizadas sem implicação em nova 
despesa pública, valendo-se das estruturas dos órgãos públicos envolvidos. 
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De acordo com Othelino Neto, o “Abril Marrom” é um projeto da mais elevada 
importância. “Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das 
doenças visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses 
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou. 
 
Othelino Neto ressaltou ainda que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse 
sentido, principalmente os veículos de comunicação e as redes sociais. “Toda a estrutura 
de comunicação da Assembleia estará envolvida nesse projeto e esperamos que os 
demais meios se envolvam nessa proposta, porque ela atingirá uma significativa parcela 
da população maranhense, evitando o aumento do número de maranhenses atingidos 
pelo drama da cegueira e outras patologias visuais, exatamente pela falta de 
informação”, finalizou. 

 

  



 

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: 
Assembleia lança campanha institucional contra 

assédio, violência e feminicídio 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

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 
campanha impõe um basta à violência e também destaca que mulheres merecem 
respeito. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J1qQib56ROE
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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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ASSUNTO: 
Assembleia exalta papel da mulher em vídeo contra o 

feminicídio… 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

Usando funcionárias da própria Casa como personagens, filme produzido pela Secretaria 
de Comunicação chama atenção para a violência e põe número à disposição para 
denúncias 

 
 
A Assembleia Legislativa divulgou no fim de semana um vídeo institucional que é uma 
espécie de exalação ao papel da mulher na sociedade. 
 
O filme, de 1 minuto, usa funcionárias da própria Casa como personagens, mostra a 
importância do combate ao feminicídio e disponibiliza o número 180 para denúncias de 
agressões contra a mulher. 
 
O vídeo faz parte do novo conceito de gestão da Assembleia Legislativa, que reforça seu 
papel institucional, em defesa da sociedade, em todos os seus aspectos. 
 
Assista o vídeo acima: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LAHfMl6aS-Y
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ASSUNTO: 
Aprovado projeto de Othelino Neto que institui o “Abril 

Marrom” 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

Aprovado projeto de Othelino Neto que institui o “Abril Marrom” 

 
De acordo com Othelino Neto, o “Abril Marrom” é um projeto da mais elevada importância, pois representa  
um alerta à sociedade para o risco das doenças visuais 

 
 
Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão 
desta segunda-feira (25), projeto de lei de autoria do presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PC do B), instituindo o “Abril Marrom”, alusivo ao mês de prevenção e 
combate à cegueira e outras doenças visuais. O objetivo é mobilizar e alertar a sociedade 
acerca das diversas espécies de deficiência visual. 
 
No bojo do projeto, está especificada a necessidade de se conscientizar e educar a 
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de 
deficiência visual. O projeto prevê campanha que propicie o estímulo a visitas periódicas 
ao oftalmologista e exames preventivos. 
 
Mobilizar a sociedade, entidades médicas, centros hospitalares, os governos federal, 
estadual e municipal sobre o risco de deficiência visual também é um dos componentes 
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do projeto, que estabelece ainda ações a serem realizadas sem implicação em nova 
despesa pública, valendo-se das estruturas dos órgãos públicos envolvidos. 
 
De acordo com Othelino Neto, o “Abril Marrom” é um projeto da mais elevada 
importância. “Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das 
doenças visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses 
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou. 
 
Othelino Neto ressaltou ainda que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse 
sentido, principalmente os veículos de comunicação e as redes sociais. “Toda a estrutura 
de comunicação da Assembleia estará envolvida nesse projeto e esperamos que os 
demais meios se envolvam nessa proposta, porque ela atingirá uma significativa parcela 
da população maranhense, evitando o aumento do número de maranhenses atingidos 
pelo drama da cegueira e outras patologias visuais, exatamente pela falta de 
informação”, finalizou. 
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ASSUNTO: 
Deputado Adriano responsabiliza governo e prefeitura 

pelo caos provocado pelas chuvas em São Luís 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

Deputado Adriano responsabiliza governo e prefeitura pelo caos provocado pelas chuvas 
em São Luís 

 
Adriano vem alertando para os graves transtornos causados pela chuva e para a falta de ações preventivas 

 
O deputado estadual Adriano (PV) responsabilizou a Prefeitura de São Luís e o Governo 
do Estado pelos transtornos causados à população nos últimos dias de intensas chuvas 
por toda a Ilha, com ruas e avenidas intrafegáveis, condomínios e casas alagadas. “Este 
é o resultado de 30 anos de prevalência do PDT na capital”, declarou, ressaltando que as 
sucessivas gestões pedetistas falharam ao longo dos anos em preparar planos de ação e 
obras de infraestrutura para enfrentar os efeitos danosos do período chuvoso. 
 
Adriano também lembrou que vem alertando para os problemas das fortes chuvas deste 
o ano passado, quando apresentou emenda de sua autoria ao Orçamento do Estado que 
destinava R$ 5 milhões para melhorias de infraestrutura de São Luís. Os recursos seriam 
remanejados da Secretaria de Governo, que tinha previsão orçamentária de R$ 73 
milhões para este ano. A base governista na Assembleia Legislativa foi unânime em votar 
contra a emenda de Adriano. 
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ASSUNTO: 
Deputado Zé Gentil parabeniza São Benedito do Rio 

Preto no aniversário de 70 anos do município 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

Deputado Zé Gentil parabeniza São Benedito do Rio Preto no aniversário de 70 anos do 
município 

 
 
Comprometido com seus eleitores, o deputado Zé Gentil parabenizou o município de São 
Benedito do Rio Preto pelo aniversário de 70 anos do município, comemorado nesta 
segunda-feira (25). 
 
“São Benedito do Rio Preto é um município de gente gentil, que busca suas melhorias de 
forma democrática e, principalmente, com respeito às divergências de idéias”, afirmou 
o deputado Zé Gentil. 
 
Zé Gentil aproveitou, ainda, para agradecer o empenho dos correligionários Joelson e 
Creomar para que ele obtivesse uma votação surpreendente em São Benedito do Rio 
Preto. “Serei sempre agradecido por todos os meus eleitores que me reconduziram à 
Assembléia Legislativa do Maranhão, após vários anos. Fiquem certos que estarei na luta 
por todos vocês”, garantiu o deputado. 
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ASSUNTO: 
Assembleia aprova Projeto de Othelino Neto que 

Institui o “Abril Marrom” 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

Assembleia aprova Projeto de Othelino Neto que Institui o “Abril Marrom” 

 
 
Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão 
desta segunda-feira (25), projeto de lei de autoria do presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PC do B), instituindo o “Abril Marrom”, alusivo ao mês de prevenção e 
combate à cegueira e outras doenças visuais. O objetivo é mobilizar e alertar a sociedade 
acerca das diversas espécies de deficiência visual. 
 
No bojo do projeto, está especificada a necessidade de se conscientizar e educar a 
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de 
deficiência visual. O projeto prevê campanha que propicie o estímulo a visitas periódicas 
ao oftalmologista e exames preventivos. 
 
Mobilizar a sociedade, entidades médicas, centros hospitalares, os governos federal, 
estadual e municipal sobre o risco de deficiência visual também é um dos componentes 
do projeto, que estabelece ainda ações a serem realizadas sem implicação em nova 
despesa pública, valendo-se das estruturas dos órgãos públicos envolvidos. 
 
De acordo com  Othelino Neto, o “Abril Marrom” é um projeto da mais elevada 
importância. “Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das 
doenças visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses 
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou. 
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Othelino Neto ressaltou ainda que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse 
sentido, principalmente os veículos de comunicação e as redes sociais. “Toda a estrutura 
de comunicação da Assembleia estará envolvida nesse projeto e esperamos que os 
demais meios se envolvam nessa proposta, porque ela atingirá uma significativa parcela 
da população maranhense, evitando o aumento do número de maranhenses atingidos 
pelo drama da cegueira e outras patologias visuais, exatamente pela falta de 
informação”, finalizou. 
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ASSUNTO: 
Adriano Sarney gosta tanto de Projeto do Governo que 

propõe expansão 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

Adriano Sarney gosta tanto de Projeto do Governo que propõe expansão 

 
 
A votação do Projeto de Lei nº 051/2019, de autoria do Poder Executivo, rendeu uma 
cena curiosa na sessão plenária de hoje. A iniciativa recebeu emenda do deputado 
estadual Adriano Sarney (PV), pedindo a expansão da área beneficiada pelo programa, 
que foi aprovado pelos parlamentares. 
 
O Projeto de Lei nº 051/2019 consiste no programa “Habitar no Centro”, que vai 
incentivar a reforma de casarões no Centro Histórico de São Luís, por meio da dedução 
de incentivos fiscais. O objetivo é transformar os prédios em unidades habitacionais. 
 
Adriano apresentou emenda para que prédios de bairros vizinhos ao Centro Histórico de 
São Luís também fossem beneficiados com a ação. A proposição do parlamentar do PV 
acabou sendo rejeitada, já que apenas construções tombadas pela Unesco estão 
inseridas no projeto. 
 
Apesar disso Adriano acabou tentando atrapalhar a votação do projeto. Será que ele não 
entendeu a própria emenda proposta? A cena foi, no mínimo, inusitada. 
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ASSUNTO: 
Deputado Zé Inácio realiza audiência pública sobre 

preservação da água 

SITE: http://luispablo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

Deputado Zé Inácio realiza audiência pública sobre preservação da água 

 
 
Aconteceu na última sexta-feira (22), na Assembleia Legislativa, uma audiência pública 
em alusão ao Dia Mundial da Água. A iniciativa para o debate partiu do Sindicato dos 
Urbanitários, em parceria com o deputado estadual Zé Inácio (PT). 
 
No dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água. A data tem como objetivo refletir 
sobre o significado da água para a vida na Terra, além de alertar a população mundial 
sobre a importância da sua preservação para a sobrevivência de todos os ecossistemas 
do planeta. 
 
Uma das questões levantadas durante a audiência foi a tentativa de tornar a água uma 
mercadoria, por meio da Medida Provisória 844, que prevê alteração do Marco 
Regulatório do Saneamento para priorizar empresas privadas na aquisição das 
concessões municipais para exploração dos serviços de abastecimento de água. 
 
Os problemas enfrentados pela população maranhense no acesso à água e saneamento 
básico também foram debatidos. Em sua fala, Zé Inácio destacou a importância do 
debate, tendo em vista que a água é um elemento fundamental para preservação das 
vidas e não pode ser tratada como mercadoria. 
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“Não se pode permitir a privatização do acesso à água. Já é uma realidade que alguns 
municípios fazem concessão do uso da água para algumas empresas privadas, gerando 
lucro para poucos e direito negado para muitos”, disse. 
 
Estiveram presentes o presidente da Caema, Carlos Rogério; Adriana Ferreira, 
representando a CUT; Breno Pessoa, representando a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente; Fernando Antônio, representando o Sindicato dos Urbanitários; o deputado 
estadual Wendell Lages (PMN); Ronald Damasceno, representante da Assemae; e Joel 
Nascimento, presidente da CTB. 
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ASSUNTO: 
Assembleia lança campanha contra assédio, violência e 

feminicídio 

SITE: http://luispablo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

Assembleia lança campanha 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 
(link do vídeo acima), 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. 
 
CLIQUE E VEJA: 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=J1qQib56ROE
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ASSUNTO: 
De autoria do deputado Othelino Neto, Assembleia 

aprova “Abril Marrom” 

SITE: http://silviatereza.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

De autoria do deputado Othelino Neto, Assembleia aprova “Abril Marrom” 

 
O objetivo é mobilizar e alertar a sociedade acerca das diversas espécies de deficiência visual 

 
Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão 
desta segunda-feira (25), projeto de lei de autoria do presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PC do B), instituindo o “Abril Marrom”, alusivo ao mês de prevenção e 
combate à cegueira e outras doenças visuais. O objetivo é mobilizar e alertar a sociedade 
acerca das diversas espécies de deficiência visual. 
 
No bojo do projeto, está especificada a necessidade de se conscientizar e educar a 
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de 
deficiência visual. O projeto prevê campanha que propicie o estímulo a visitas periódicas 
ao oftalmologista e exames preventivos. 
 
Mobilizar a sociedade, entidades médicas, centros hospitalares, os governos federal, 
estadual e municipal sobre o risco de deficiência visual também é um dos componentes 
do projeto, que estabelece ainda ações a serem realizadas sem implicação em nova 
despesa pública, valendo-se das estruturas dos órgãos públicos envolvidos. 
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De acordo com Othelino Neto, o “Abril Marrom” é um projeto da mais elevada 
importância. “Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das 
doenças visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses 
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou. 
 
Othelino Neto ressaltou ainda que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse 
sentido, principalmente os veículos de comunicação e as redes sociais. “Toda a estrutura 
de comunicação da Assembleia estará envolvida nesse projeto e esperamos que os 
demais meios se envolvam nessa proposta, porque ela atingirá uma significativa parcela 
da população maranhense, evitando o aumento do número de maranhenses atingidos 
pelo drama da cegueira e outras patologias visuais, exatamente pela falta de 
informação”, finalizou. 
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ASSUNTO: 
Desembargador Ney Bello ministrará palestra na 
Assembleia sobre o tema “O STF e a Democracia” 

SITE: http://silviatereza.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 26/03/2019 

Desembargador Ney Bello ministrará palestra na Assembleia sobre o tema “O STF e a 
Democracia” 

 
Deverão participar do evento diversos juristas, deputados da Casa, servidores, operadores do Direito,  
professores, estudantes e a sociedade em geral 

 
A convite do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), o 
desembargador federal Ney Bello ministrará palestra, nesta quarta-feira (27), às 8h, no 
auditório Neiva Moreira do Complexo de Comunicação, sobre o tema “O STF e a 
Democracia”. 
 
O desembargador Ney Bello discorrerá sobre o tema à luz de sua vasta experiência na 
área jurídica, fomentando uma reflexão e análise crítica de problemas enfrentados 
atualmente pela sociedade brasileira. Além de desembargador no Tribunal Regional 
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Federal da 1ª Região, Ney Bello é, também, professor da Universidade de Brasília (UnB), 
pós-doutor em Direito e membro da Academia Maranhense de Letras. 
 
Deverão participar do evento diversos juristas, deputados da Casa, servidores, 
operadores do Direito, professores, estudantes e a sociedade em geral. Será concedido 
certificado a todos os participantes. 
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Para Adriano, Prefeitura e Governo são culpados do caos em São Luís 

 
 
O deputado estadual Adriano (PV) responsabilizou a Prefeitura de São Luís e o Governo 
do Estado pelos transtornos causados à população nos últimos dias de intensas chuvas 
por toda a Ilha, com ruas e avenidas intrafegáveis, condomínios e casas alagadas. 
 
“Este é o resultado de 30 anos de prevalência do PDT na capital”, declarou, ressaltando 
que as sucessivas gestões pedetistas falharam ao longo dos anos em preparar planos de 
ação e obras de infraestrutura para enfrentar os efeitos danosos do período chuvoso. 
 
Adriano também lembrou que vem alertando para os problemas das fortes chuvas deste 
o ano passado, quando apresentou emenda de sua autoria ao Orçamento do Estado que 
destinava R$ 5 milhões para melhorias de infraestrutura de São Luís. 
 
Os recursos seriam remanejados da Secretaria de Governo, que tinha previsão 
orçamentária de R$ 73 milhões para este ano. A base governista na Assembleia 
Legislativa foi unânime em votar contra a emenda de Adriano. 
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Assembleia lança campanha 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. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=J1qQib56ROE
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Aprovado projeto de Othelino Neto que institui o “Abril Marrom” 

 
 
Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão 
desta segunda-feira (25), projeto de lei de autoria do presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PC do B), instituindo o “Abril Marrom”, alusivo ao mês de prevenção e 
combate à cegueira e outras doenças visuais. O objetivo é mobilizar e alertar a sociedade 
acerca das diversas espécies de deficiência visual. 
 
No bojo do projeto, está especificada a necessidade de se conscientizar e educar a 
população sobre a importância da prevenção às doenças que provocam vários tipos de 
deficiência visual. O projeto prevê campanha que propicie o estímulo a visitas periódicas 
ao oftalmologista e exames preventivos. 
 
 Mobilizar a sociedade, entidades médicas, centros hospitalares, os governos federal, 
estadual e municipal sobre o risco de deficiência visual também é um dos componentes 
do projeto, que estabelece ainda ações a serem realizadas sem implicação em nova 
despesa pública, valendo-se das estruturas dos órgãos públicos envolvidos. 
 
De acordo com Othelino Neto, o “Abril Marrom” é um projeto da mais elevada 
importância. “Temos que chamar a atenção da população para os constantes riscos das 
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doenças visuais, como forma de reduzir drasticamente a incidência de pessoas com esses 
problemas, em sua maioria por falta de informação”, frisou. 
 
Othelino Neto ressaltou ainda que toda a sociedade deverá estar mobilizada nesse 
sentido, principalmente os veículos de comunicação e as redes sociais. “Toda a estrutura 
de comunicação da Assembleia estará envolvida nesse projeto e esperamos que os 
demais meios se envolvam nessa proposta, porque ela atingirá uma significativa parcela 
da população maranhense, evitando  o aumento do número de maranhenses atingidos 
pelo drama da cegueira e outras patologias visuais, exatamente pela falta de 
informação”, finalizou. 
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Assembleia lança campanha 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 
(link do vídeo acima), 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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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 
(link do vídeo acima), 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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Acordo PDT-DEM, apoiado pelo PCdoB, garante escolha de Juscelino Filho para 
coordenar a bancada maranhense em Brasília 

 
Juscelino Filho foi escolhido coordenador da bancada numa articulação de Weverton Rocha, com a  
desistência de Gil Cutrim e o aval de Márcio Jerry 

 
O deputado federal Juscelino Filho (DEM) será o coordenador da bancada federal do 
Maranhão. O martelo para sua eleição como candidato único foi batido com o apoio da 
maioria dos deputados e senadores maranhenses, formada por parlamentares que 
integram a base de apoio do Governo Flávio Dino (PCdoB), e com a decisão dos 
congressistas de Oposição de não lançar candidato, evitando assim derrota certa. A 
escolha do deputado Juscelino Filho tem dois vieses importantes, que certamente 
produzirão resultados políticos de curto e médio prazo. O primeiro é a capacidade de 
articulação do parlamentar, que vem se consolidando politicamente como uma das 
“raposas” da nova geração. E o outro é uma bem armada aliança do DEM com o PDT, 
que permitiu, numa ação comandada diretamente pelo senador Weverton Rocha (PDT), 
que o deputado federal Gil Cutrim (PDT), que se anunciara candidato, saísse do páreo 
para apoiar a Juscelino Filho. Esse entendimento deve se refletir nas eleições municipais, 
principalmente em São Luís, onde vem se desenhando a candidatura do deputado 
estadual Neto Evangelista (DEM) com o apoio do PDT. 
 
Para quem não sabe, coordenador da bancada federal não é um cargo formal, mas o seu 
ocupante acumula uma expressiva carga de poder, à medida que o deputado-
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coordenador funciona como um articulador das ações da bancada junto ao Governo da 
União quando o assunto for de interesse do Maranhão. Entre suas obrigações está o 
agendamento de audiências da bancada com ministro de Estado e com o presidente da 
República, como também encaminhar pleitos do Governo do Estado nos respectivos 
ministérios e de prefeitos, quando o pedido for formulado pela Famem. Enfim, o 
coordenador da bancada passa a ser a principal referência da representação 
maranhense no Congresso Nacional, o que não é pouca coisa. Para se ter uma ideia, 
durante os tempos áureos de poder do Grupo Sarney, o deputado federal Sarney Filho 
coordenador a bancada por mais de uma década. 
 
No exercício do segundo mandato, o deputado federal Juscelino Filho dá mais uma 
demonstração de habilidade política e determinação de chegar cada vez mais longe. Esse 
perfil começou a se evidenciar quando ele, exibindo faro político, tirou o DEM de uma 
das gavetas do ex-deputado federal Clóvis Fecury e assumiu o seu comando, numa 
cartada que o colocou em posição de força na Câmara Federal, aproximando-se da 
cúpula nacional do partido – caiu nas graças do presidente nacional ACM Neto – e soube 
aproveitar os espaços abertos e conseguiu fortalecer o partido no estado e  no mandato 
passado e lhe deu chance de sair das urnas de 2018 com mais força ainda, uma vez que 
o DEM elegeu cinco deputados estaduais: Neto Evangelista, Andreia Rezende, Antônio 
Pereira, Daniella Tema e Paulo Neto. O desempenho nas urnas o permitiu manter o DEM 
em boa posição na aliança partidária liderada pelo governador Flávio Dino (PCdoB). Além 
disso, retornou à Câmara Federal com boa votação. E seu poder do fogo aumenta como 
coordenador da bancada. 
 
A escolha de Juscelino Filho para coordenar a bancada maranhense é fruto de um acordo 
que vem estreitando a relação do DEM com o PDT, numa articulação entre ele e o 
senador Weverton Rocha, que preside o PDT no estado. O deputado federal Gil Cutrim 
saiu na frente como candidato a coordenador, mas foi convencido por Weverton Rocha 
a ter um “gesto de grandeza” e abrir mão da candidatura em favor, numa operação 
concretizada. O acerto em torno de Juscelino Filho foi avalizado pelo Palácio dos Leões, 
tanto que o deputado Márcio Jerry (PCdoB), principal porta-voz do governador Flávio 
Dino na Câmara Federal e na bancada, cumprimentou o colega Gil Cutrim por recuar da 
candidatura em favor de Juscelino Filho, cuja confirmação no posto será feita por 
consenso pelos senadores e deputados federais do Maranhão. 
 
No viés político propriamente dito, é evidente que o apoio decisivo do comando 
pedetista ao democrata reforçou a aliança que está sendo costurada por PDT e DEM 
visando, num primeiro momento, a soma de forças na disputa pelas Prefeituras de São 
Luís e São José de Ribamar. No caso de São Luís, já se comenda abertamente que a 
aliança PDT-DEM pode ter como candidato o deputado estadual Net Evangelista (DEM) 
ou o presidente da Câmara Municipal, vereador Osmar Filho (PDT) ou ainda uma terceira 
via. E tudo indica que o deputado Gil Cutrim tentará voltar ao comando da Cidade do 
Padroeiro. 
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Grupo Sarney caminha para uma disputa interna entre Adriano Sarney e Victor Mendes 
pela Prefeitura de São Luís 

 
Adriano Sarney e Victor Mendes devem disputar candidatura em São Luís dentro  
do Grupo Sarney 

 
Todos os sinais emitidos até aqui começam a indicar que haverá uma disputa interna 
pela vaga de candidato do Grupo Sarney à Prefeitura de São Luís. Depois de um largo 
período em que especulações levantaram diversos nomes, que se revelaram inviáveis ou 
desinteressados, o deputado estadual Adriano Sarney (PV) se colocou como virtual 
candidato, afirmando estar interessado no projeto e já se considera pré-candidato. Do 
outro lado, ao contrário do que muitos consideraram um “chute” no escuro, está o ex-
deputado federal Victor Mendes (MDB), que mantém firmemente seu nome como 
opção na mesa do presidente regional do partido, ex-governador João Alberto. 
 
A pré-candidatura de Adriano Sarney não é, com certeza, um projeto pessoal. Por maior 
que seja sua autonomia para agir no campo político, essa é uma decisão que não tomaria 
sozinho. Para se colocar como pré-candidato do que restou do sarneysismo a prefeito 
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de São Luís, o parlamentar verde certamente recebeu algum estímulo, aval, sinal-verde 
ou coisa parecida, ainda que tenha sido do tipo “Vai que cola?”. O fato é que ele se 
declarou pré-candidato, confirmou a notícia da Coluna e não foi desautorizado por 
ninguém, deixando no ar a impressão de que esse pode ser mesmo o projeto do clã e 
aliados mais próximos. 
 
Há algumas semanas, a Coluna publicou uma revelação: numa reunião do comando 
estadual do MDB, o ex-deputado federal Victor Mendes apresentou seu nome como 
opção para a vaga de candidato do partido à sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Jr. 
(PDT). A primeira reação foi de surpresa, mas passado algum tempo a ficha caiu e as 
lideranças do partido, principalmente as da ala mais jovem, fizeram a avaliações do 
cenário e algumas contas e admitiram que a proposta do jovem político pinheirense, que 
foi secretário de Meio Ambiente com forte atuação em São Luís, fazia algum sentido. 
Houve um esfriamento, mas de uns dias para cá o assunto voltou à pauta interna do 
MDB, que pode dar o aval a esse projeto de candidatura. 
 
Se os dois se mantiverem seus projetos de pé, haverá dois caminhos. O primeiro será 
uma refrega dentro do Grupo Sarney para escolher o mais viável. A outra é dividir o 
Grupo em dois e cada corrente lance o seu candidato, o que contribuirá para pulverizar 
o eleitorado e forçar um segundo turno. 
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Othelino Neto aprova projeto instituindo o “Abril Marrom”, uma guerra contra as 
doenças visuais 

 
Othelino Neto: projeto para alertar a sociedade para 
as doenças que afetam a visão 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB) declarou 
ontem guerra aberta contra a cegueira e as doenças que afetam a visão. A arma que vai 
usar para mobilizar a sociedade para esse problema foi a aprovação de projeto de sua 
autoria que institui o “Abril Marrom”, que prevê uma série de ações com o objetivo de 
chamar a atenção das autoridades, das organizações civis e o próprio cidadão para esse 
problema. O projeto de lei proposto pelo presidente do Poder Legislativo define como 
necessárias ações para conscientiza e educar a população sobre a importância da 
prevenção às doenças que provocam deficiência visual. O projeto prevê campanha para 
estimular visitas periódicas ao oftalmologista e exames preventivos. 
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O projeto proposto pelo presidente Othelino Neto incentiva a mobilização de entidades 
médicas, centros hospitalares, os governos federal, estadual e municipal a atuarem para 
reduzir a nível aceitável o risco de deficiência visual. E estabelece ainda ações a serem 
realizadas sem implicação em nova despesa pública, valendo-se das estruturas dos 
órgãos públicos envolvidos. 
 
Othelino Neto justificou a instituição do “Abril Marrom”: “Temos de chamar a atenção 
da população para os constantes riscos das doenças visuais, como forma de reduzir 
drasticamente a incidência de pessoas com esses problemas, em sua maioria por falta 
de informação”. 
 
E foi além cobrando que a sociedade se mobilize contra as doenças visuais e anunciando 
que a Assembleia Legislativa se engajará usando todos os meios para propagar esse 
guerra: “Toda a estrutura de comunicação da Assembleia estará envolvida nesse projeto 
e esperamos que os demais meios se envolvam nessa proposta, porque ela atingirá uma 
significativa parcela da população, evitando  o aumento do número de maranhenses 
atingidos pelo drama da cegueira e outras patologias visuais, exatamente pela falta de 
informação”. 
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Glalbert Cutrim solicita reforma da quadra poliesportiva em Dom Pedro 

 
O requerimento foi aprovado durante a sessão desta segunda-feira 

 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou indicação solicitado ao Governo 
do Estado, que tome providências urgentes para que sejam realizadas obras de reforma 
da quadra poliesportiva da escola C.E. Ana Isabel Tavares, localizada no município de 
Dom Pedro. 
 
O requerimento foi aprovado durante a sessão desta segunda-feira, 25, e deve ser 
encaminhado ao Secretário de Educação, Felipe Camarão. 
 
Glalbert atendeu ao pedido do vereador Júnior do Bá (PDT), parlamentar atuante do 
município de Dom Pedro e companheiro de partido do deputado. 
 
“A reforma da quadra poliesportiva beneficiará os alunos que utilizam as instalações 
para a prática de esportes, campeonatos e demais eventos da escola e do município, 
pois, visa oferecer espaços que propiciem a prática de suas atividades, e é necessário 
que se ofereçam boas condições para a promoção e a disseminação dos projetos de 
formação esportiva para jovens e adolescentes da cidade. Destaca-se ainda a seriedade 
com que o atual Governo trata de questões concernentes a educação pública e a boa 
vontade em melhorar o Maranhão.” justificou o deputado. 
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Oposição é contra revitalização do Centro Histórico de São Luís 

 
César Pires agiu como uma espécie de ave agourenta contra o “Habitar no Centro”;  
Adriano Sarney se mostrou contra o projeto. 

 
Nem mesmo a queda de um casarão no Centro Histórico de São Luís, devido as fortes 
chuvas que caíram durante o final de semana, foi capaz de sensibilizar os deputados que 
fazem oposição ao governo. Adriano Sarney e César Pires tentaram de todas as formas 
impedir a aprovação do projeto “Habitar no Centro”. 
 
A iniciativa do Executivo Estadual consiste em criar condições que resultem na 
requalificação de imóveis ociosos e degradados para uso habitacional. O líder do governo 
na Assembleia, deputado Rafael Leitoa (PDT), explicou todos os pontos do projeto, mas 
a oposição teimou em tentar atrapalhar a votação. 
 
O deputado Adriano Sarney se mostrou contra o projeto demonstrando uma contradição 
que desmascarou a perseguição que ele faz ao governo do Estado, já que a emenda dele 
– que foi rejeitada pelos seus pares – consistia na expansão do programa para outros 
bairros circunvizinhos ao Centro Histórico. 
 
Já César Pires agiu como uma espécie de ave agourenta contra o “Habitar no Centro”. 
Cheio de teorias sem sentido, ele tentava convencer os colegas de que o projeto não 
daria certo, com um pessimismo típico de quem somente está torcendo contra uma boa 
iniciativa. 
 
E assim caminha a oposição na Assembleia Legislativa no Maranhão. Contra projetos que 
visam benefícios para o povo. 
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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 
(link do vídeo acima), 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. 
 
Continue lendo… 

 

http://www.al.ma.leg.br/noticias/37653
https://www.youtube.com/watch?v=J1qQib56ROE

