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Reportagem da TV Assembleia conquista o 1º lugar no Festival Guarnicê 

 
Ameliane Araújo, reitora Nair Portela (UFMA) e Márcia Carvalho 

 
A TV Assembleia foi a vencedora da 42ª edição do Festival Guarnicê de Cinema, na 
categoria Melhor Reportagem.  O prêmio foi conquistado com a matéria “Os Desafios do 
Envelhecimento”, da repórter Márcia Carvalho, com imagens do cinegrafista Jurandir 
Serra, produção de Ameliane Araújo e edição de Alberth Moreira. 
 
A premiação aconteceu no Teatro Arthur Azevedo, durante a cerimônia de 
encerramento do festival de cinema promovido pela Universidade Federal do Maranhão. 
 
Márcia Carvalho subiu ao palco para receber o troféu, acompanhada da produtora 
Ameliane Araújo. Em seu discurso de agradecimento, a repórter enalteceu o 
profissionalismo e a dedicação de toda a equipe da TV Assembleia, com destaque para 
os profissionais que trabalharam diretamente na produção da reportagem vencedora. 
 
“É uma grande honra receber este troféu. Sinto-me feliz, emocionada e gostaria de 
compartilhar essa conquista com toda a equipe da TV Assembleia, afinal, são 
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profissionais valorosos que não medem esforços para levar à sociedade maranhense 
informações aprimoradas e de excelente qualidade”, destacou Márcia. 
 
Foi a primeira vez que a TV Assembleia conquistou o 1º lugar em um concurso de 
reportagem. Além da matéria da repórter Márcia Carvalho, também pontuaram entre as 
finalistas do Guarnicê a reportagem “Casa das Marias”, da jornalista Elda Borges, e outras 
duas matérias, sendo uma da TV Difusora e outra da TV Guará. 
 
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Edwin Jinkings, destacou 
a importância da premiação conquistada pela TV Assembleia: “toda a nossa equipe está 
de parabéns. São colaboradores que trabalham com espírito de equipe, profissionalismo, 
competência e dedicação no que fazem. Isso significa que podemos muito mais. Foi o 
primeiro prêmio de muitos outros que ainda virão”. 
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Deputado Wellington discute melhorias para o Coroadinho durante audiência sobre falta 
de água no bairro 

 
 
Ao participar de audiência pública organizada pela Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa na tarde da última terça-feira (25), no bairro do Coradinho, o 
deputado estadual Wellington do Curso discutiu ações para garantir melhorias no 
abastecimento de água local. Participaram também da audiência o deputado estadual 
Duarte Júnior, presidente da Comissão; o engenheiro da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão (CAEMA), Cristovam Filho; o diretor de Operação e Manutenção 
da Caema, Leonardo Lima; o pesquisador da área de Saneamento e funcionário da 
Caema, Marcos Silva; o chefe do Setor Jurídico do Instituto de Promoção e Defesa do 
Consumidor do Maranhão (PROCON/MA), Marcos Lima, e a secretária de Estado 
Extraordinária da Juventude, Tatiana Pereira. 
 
Ao ouvir as demandas expostas por moradores, o deputado Wellington propôs a 
formação de uma comissão de acompanhamento contínuo das atividades, a fim de 
aproximar população e Assembleia Legislativa. 
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“Trata-se de um polo que reúne mais de 150 mil habitantes, engloba 32 bairros, e que 
está totalmente esquecido pelo poder público. Aqui, temos problema não só de falta de 
água, mas de drenagem, do esgoto correndo in natura para a barragem do Bacanga. São 
procedimentos que precisam ser alertados ao poder público. Vamos cobrar ações 
efetivas do Poder Executivo e é importante que exista essa proximidade entre a 
população e a Assembleia Legislativa”, afirmou o deputado Wellington. 
 
Após a audiência, foram elencados alguns encaminhamentos, sendo eles a criação de 
um Grupo de Trabalho para monitorar as ações a serem desenvolvidas pelos órgãos 
públicos e ouvir a comunidade; a formalização das denúncias junto aos órgãos públicos 
de âmbito estadual e municipal e, ainda, prestar contas à comunidade das providências 
adotadas dia 18/07/2019. 
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Aprovado Projeto de lei do deputado Fábio Macedo de Auxílio a pessoas com depressão 

 
 
O Projeto de Lei que cria o Programa de Auxílio Psicológico para pessoas com Depressão, 
de autoria do deputado estadual Fábio Macedo (PDT), foi aprovado por unanimidade 
pelo Plenário da Assembleia Legislativa, em segundo turno de votação, nesta quarta-
feira (27) e segue para sanção do Governador Flávio Dino. 
 
Com o Programa, pretende-se tem desenvolver uma rede de serviços de atendimento 
aos usuários que seja plural, com diferentes abordagens terapêuticas e atendimentos 
em hospitais de referência em saúde mental do Estado, Centros de Atenção Psicossocial 
e enfermarias especializadas, assim como incentivar outras ações de prevenção e 
incentivo educacional de combate à depressão. 
 
De acordo o deputado Fábio Macedo, a aprovação do projeto abrirá um caminho para 
tratar a depressão de maneira mais eficaz.”Hoje demos um passo muito importante para 
o combate à depressão, que é uma doença tão silenciosa e que afeta de forma muito 
preocupante a nossa população.Tenho certeza que pela sua importância, o Programa de 
Auxílio a Pessoas com Depressão será sancionado pelo Governo do Estado. Estamos a 
mais um passo de levar atendimento de qualidade e segurança ao nosso povo com foco 
na saúde mental e bem estar social, emocional e físico”, disse Macedo. 
 
O Brasil é campeão de casos de depressão na América Latina. Quase 6% da população, 
um total de 11,5 milhões de pessoas, sofrem com a doença, segundo dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). São vidas silenciadas que apresentam baixo 
rendimento escolar, queda na produtividade no trabalho e recorrem ao vício, tentando 
a todo custo gritar por socorro. 
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Depressão 
 
Segundo estima a OMS, a depressão atinge cerca de 300 milhões de pessoas. A doença 
figura como principal causa de incapacitação no mundo e com grande chance de se 
tornar a segunda maior carga de doença até 2030. 
 
O atendimento à depressão é apontado como desafio para a área da saúde pública. O 
plano de Ação Global de Saúde Mental 2013-2020 da OMS fortaleceu a concepção de 
que o atendimento à saúde mental deve ser feito em centros comunitários de atenção à 
saúde. Dessa forma, o atendimento à depressão é sustentado por um conjunto de 
políticas que possibilita construir modelo de atenção que visa ao atendimento integral 
do usuário. 
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Em audiência pública, Duarte Jr cobra soluções para abastecimento de água em São Luís 

 
 
Nesta terça-feira (25), pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o deputado 
Estadual Duarte Jr. (PCdoB) realizou audiência pública no Polo Coroadinho, no Centro 
Educacional e Profissional (CEPC), para conhecer de perto as reivindicações da 
comunidade sobre o fornecimento de água e tratamento de esgoto. 
 
Na mesa, os deputados Duarte Jr e Wellington do Curso, a secretária de Estado da 
Juventude, Tatiana de Jesus, representantes da Caema e Procon-MA ouviram relatos de 
problemas sofridos pelos moradores do polo Coroadinho, como água suja e esgotos a 
céu aberto, problemas que, segundo os moradores, já são de longa data. 
 
Dona Luizinha, presidente de um centro cultural esportivo no local, disse que, devido à 
escassez de abastecimento, a venda de água se estabeleceu como o comércio mais 
lucrativo do Coroadinho. “A gente vive assim, o povo deixa de comprar o comer pra 
comprar água, pra lavar, pra banhar, mas essa água não presta pra beber”, disse 
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Luizinha, que convidou a mesa para visitar ruas no local que apresentam sérios 
problemas. “Nós vivemos à margem de um esgoto a céu aberto, que desce na margem 
do Bacanga”, completou. 
 
O diretor de abastecimento e manutenção da Cemar, Leonardo Lima, reconheceu a falta 
de investimento na área de saneamento em um dos maiores conjuntos habitacionais do 
Brasil, com 32 bairros e mais de 150 mil habitantes. “A cidade continua crescendo, o 
tempo vai passando e as demandas vão aumentando. E também há um desperdício em 
alguns pontos e o rodízio de água também em São Luís, todos sabem é na cidade inteira, 
não é só aqui. Dificulta um atendimento mais a contento”, declarou, afirmando o 
compromisso da Caema de ouvir e atender as demandas. “Nós estamos aqui pra ouvi-
los pra saber em que podemos dar ênfase e o que tem a Caema também em termos de 
investimento e o que está fazendo pra tentar melhorar não só o abastecimento como a 
coleta de esgoto”, disse. 
 
Dessa forma, os seguintes encaminhamentos foram definidos: a criação de um projeto 
piloto para solução das demandas e estabelecimento de prazo para que a Caema 
apresente análise, até o dia 18 de julho, de resolução do problema dos poços, bem como 
sugerida a elevação e tratamento geral de esgoto e a construção de uma rede separada 
de água potável. Também foi encaminhada a criação de uma frente para urbanização do 
Coroadinho. 
 
Duarte Jr afirmou que o fornecimento de água é um serviço essencial e deve ser prestado 
de forma contínua, ininterrupta e eficiente. O parlamentar propôs a criação de um grupo 
de trabalho para atuar junto à Caema no monitoramento das ações planejadas, formado 
por lideranças dos bairros e deputados. “Se nós somos servidores públicos, nós temos 
que nos unir para que nenhuma pessoa passe por um transtorno como esse, porque é 
um direito fundamental que as pessoas têm, que o cidadão tem, o abastecimento de 
água e esgoto, um serviço esse que tem que ser eficiente, assim de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor.” 
 
Estiveram presentes moradores, líderes comunitários, o deputado Wellignton do Curso, 
a secretária de Estado da Juventude, Tatiana de Jesus Pereira Ferreira; o diretor de 
abastecimento e manutenção da Caema, Leonardo Lima; o engenheiro da Caema, 
Cristovam Filho; o chefe do jurídico do Procon, Marcos Lima; e o mestrando da UEMA e 
pesquisador da aérea de Saneamento Ambiental, Marcos Silva. 
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Deputado Zito Rolim reúne secretário da Sedel e dirigentes da Liga de Futebol de Codó 

O encontro foi ontem no início da tarde no gabinete do deputado estadual Zito Rolim 
para tratar do Campeonato Codoense de Futebol da 1ª Divisão e o apoio logístico para a 
nova direção da Licof (Liga Codoense de Futebol). 
 
Da reunião participaram o secretário de Esporte e Lazer, Rogério Cafeteira, professor 
Einstein Neres, Fernando Santos e Carlos Brandão, como mostra a imagem abaixo: 
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Roberto Costa entra em acordo com governo e aprova projeto que dispõe sobre 
prioridade a pessoas com diabetes 

Na manhã desta quarta-feira (26), o deputado estadual Roberto Costa (MDB) derrubou 
o veto governamental sobre o Projeto de Lei 127/2018 e foi aprovado por unanimidade 
pela Assembleia Legislativa. O PL dispõe sobre a prioridade de atendimento às pessoas 
portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições 
financeiras. 
 

 
 
O projeto foi apresentado em 2018, aprovado pelos deputados, enviado para sansão 
governamental e teve o veto total. O PL retornou para votação na Assembleia Legislativa, 
mas o autor do projeto, deputado Roberto Costa, dialogou com o Governo do Estado e 
os seus pares para entrar em consenso pela aprovação. 
 
“Conseguimos entrar em consenso com o Governo do Estado e todos os deputados. 
Desde já, agradeço a sensibilidade de todos por uma causa tão nobre. O nosso projeto 
de lei foi aprovado por unanimidade no Plenário e agora será sancionado. E quem ganha 
com tudo isso não sou eu, mas dona Maria, o seu João e o Edmilson, que são portadores 
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de diabetes e enfrentam filas e filas e também necessitam de atendimento prioritário”, 
disse Roberto Costa. 
 
O deputado Roberto Costa ainda destacou que essa luta vem desde 2018, quando numa 
fila de supermercado, o senhor Emilson Cardoso, que tem diabetes, fez a proposta ao 
parlamentar. “Encontrei com o Emilson e ele relatou-me toda a dificuldade e a 
problemática relacionada à doença. Pediu que fizesse um projeto sobre esse 
atendimento prioritário, pois sofria com hipoglicemia. A hipoglicemia é a queda 
excessiva do nível de açúcar no sangue que, em situações extremas, pode levar à perda 
de consciência ou a crises convulsivas, podendo, também, causar acidentes, lesões, levar 
ao estado de coma e até à morte”, explicou. 
 
Na tribuna, Roberto Costa concluiu explicando como funcionará a lei. “As pessoas terão 
atendimento prioritário assim como os idosos, gestantes e deficientes. Os portadores de 
diabetes precisam apresentar documento que comprove a patologia. O descumprimento 
dessa lei resultará em penalidades”. 

 

  



 

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: 
Detinha solicita ampla reforma do Viva Cidadão em 

Bacabal 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 27/06/2019 

Detinha solicita ampla reforma do Viva Cidadão em Bacabal 

A indicação 827/19, de autoria da deputada estadual Detinha (PR), requer que a Mesa 
Diretora da Assembléia Legislativa do Maranhão encaminhe ofício à diretora geral do 
Viva Cidadão, Karen Barros, solicitando providências no sentido de determinar uma 
ampla reforma no Viva Cidadão do município de Bacabal. 
 

 
 
A indicação considera que o espaço físico atual apresenta diversos problemas 
estruturais, a exemplo do sistema de instalação hidráulico, sanitário, elétrico, e demais 
instalações e equipamentos de uso comum, que podem vir a ocasionar danos materiais 
e físicos para funcionários e consumidores. 
 
“Com essa ampla reforma, será possível que esse serviço público seja oferecido com mais 
rapidez e com uma qualidade maior no atendimento. A população bacabalense anseia 
por essa reforma estrutural”, afirmou a deputada. 
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Aprovado Projeto de lei do deputado Fábio Macedo de Auxílio a pessoas com depressão 

O Projeto de Lei que cria o Programa de Auxílio Psicológico para pessoas com Depressão, 
de autoria do deputado estadual Fábio Macedo (PDT), foi aprovado por unanimidade 
pelo Plenário da Assembleia Legislativa, em segundo turno de votação, nesta quarta-
feira (27) e segue para sanção do Governador Flávio Dino. 
 

 
 
Com o Programa, pretende-se tem desenvolver uma rede de serviços de atendimento 
aos usuários que seja plural, com diferentes abordagens terapêuticas e atendimentos 
em hospitais de referência em saúde mental do Estado, Centros de Atenção Psicossocial 
e enfermarias especializadas, assim como incentivar outras ações de prevenção e 
incentivo educacional de combate à depressão. 
 
De acordo o deputado Fábio Macedo, a aprovação do projeto abrirá um caminho para 
tratar a depressão de maneira mais eficaz.”Hoje demos um passo muito importante para 
o combate à depressão, que é uma doença tão silenciosa e que afeta de forma muito 
preocupante a nossa população.Tenho certeza que pela sua importância, o Programa de 
Auxílio a Pessoas com Depressão será sancionado pelo Governo do Estado. Estamos a 
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mais um passo de levar atendimento de qualidade e segurança ao nosso povo com foco 
na saúde mental e bem-estar social, emocional e físico”, disse Macedo. 
 
O Brasil é campeão de casos de depressão na América Latina. Quase 6% da população, 
um total de 11,5 milhões de pessoas, sofrem com a doença, segundo dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). São vidas silenciadas que apresentam baixo 
rendimento escolar, queda na produtividade no trabalho e recorrem ao vício, tentando 
a todo custo gritar por socorro. 
 
Depressão 
 
Segundo estima a OMS, a depressão atinge cerca de 300 milhões de pessoas. A doença 
figura como principal causa de incapacitação no mundo e com grande chance de se 
tornar a segunda maior carga de doença até 2030. 
 
O atendimento à depressão é apontado como desafio para a área da saúde pública. O 
plano de Ação Global de Saúde Mental 2013-2020 da OMS fortaleceu a concepção de 
que o atendimento à saúde mental deve ser feito em centros comunitários de atenção à 
saúde. Dessa forma, o atendimento à depressão é sustentado por um conjunto de 
políticas que possibilita construir modelo de atenção que visa ao atendimento integral 
do usuário. 
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São Luís tem apenas três candidatos consolidados em seus partidos… 

Neto Evangelista, Bira do Pindaré e Adriano Sarney terão garantia de legenda em 
qualquer circunstância nas eleições de 2020; todos os demais ainda precisam do aval 
partidário ou de legenda consistente para concorrer. 
 

 
ADRIANO, NETO E BIRA TÊM PARTIDOS GARANTIDOS PARA A ELEIÇÃO, independentemente de seus desempenhos 

 
São Luís tem nada menos que 10 pré-candidatos a prefeito já conhecidos. 
 
Mas destes, apenas três – Neto Evangelista (DEM), Bira do Pindaré (PSB) e Adriano 
Sarney (PV) – têm as garantias partidárias para concorrer. 
 
Independentemente de suas posições nas pesquisas, ou de alianças com outras 
legendas, os três parlamentares serão candidatos em 2020. 
 
Todos os demais – Eduardo Braide (PMN), Duarte Júnior (PCdoB), Wellington do Curso 
(PSDB), Osmar Filho (PDT), Rubens Pereira Júnior (PCdoB), Jeisael Marx (Sem partido) e 
Allan Garcês (PSL) – ainda precisam se viabilizar em suas agremiações. 
 
O líder nas pesquisas, Eduardo Braide, por exemplo, está em um partido sem tempo de 
TV e sem acesso a Fundo Eleitoral, o que torna complicada sua trajetória nas eleições. 
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Duarte Júnior, Wellington do Curso e Allan Garcês, por outro lado, não têm o aval 
partidário e terão que buscar novas legendas – caso também de Jeisael, que ainda não 
tem filiação. 
 
Já Rubens Pereira Júnior e Osmar Filho ainda precisam convencer suas legendas de que 
têm viabilidade eleitoral, a presentando crescimento nas pesquisas. 
 
Todos estes candidatos têm até abril do ano que vem para garantir partido e partir para 
a campanha. 
 
Coisa que Neto, Bira e Adriano já garantiram com mais de um ano de antecedência… 
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Roberto Costa entra em acordo com Governo e aprova projeto de lei que dá prioridade 
às pessoas portadoras de diabetes… 

 
 
Na manhã desta quarta-feira (26), o deputado estadual Roberto Costa (MDB) derrubou 
o veto governamental sobre o Projeto de Lei 127/2018, que foi aprovado por 
unanimidade pela Assembleia Legislativa. O PL dispõe sobre a prioridade de 
atendimento às pessoas portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos 
comerciais e instituições financeiras. 
 
O projeto foi apresentado em 2018, aprovado pelos deputados, mas acabou sendo 
vetado pelo Governo. Recentemente o PL retornou para votação na Assembleia 
Legislativa e o autor do projeto, deputado Roberto Costa, dialogou com o Governo do 
Estado e os seus pares para que o Projeto pudesse ser aprovado. 
 
“Conseguimos entrar em consenso com o Governo do Estado e todos os deputados. 
Desde já, agradeço a sensibilidade de todos por uma causa tão nobre. O nosso projeto 
de lei foi aprovado por unanimidade no Plenário e agora será sancionado. E quem ganha 
com tudo isso não sou eu, mas dona Maria, o seu João e o Edmilson, que são portadores 
de diabetes e enfrentam filas e filas e também necessitam de atendimento prioritário”, 
disse Roberto Costa. 
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O deputado Roberto Costa ainda destacou que essa luta vem desde 2018, quando, numa 
fila de supermercado, o senhor Emilson Cardoso, que tem diabetes, fez a proposta ao 
parlamentar. 
 
“Encontrei com o Emilson e ele relatou-me toda a dificuldade e a problemática 
relacionada à doença. Pediu que fizesse um projeto sobre esse atendimento prioritário, 
pois sofria com hipoglicemia. A hipoglicemia é a queda excessiva do nível de açúcar no 
sangue que, em situações extremas, pode levar à perda de consciência ou a crises 
convulsivas, podendo, também, causar acidentes, lesões, levar ao estado de coma e até 
à morte”, explicou. 
 
Na tribuna, Roberto Costa concluiu explicando como funcionará a lei. 
 
“As pessoas terão atendimento prioritário assim como os idosos, gestantes e deficientes. 
Os portadores de diabetes precisam apresentar documento que comprove a patologia. 
O descumprimento dessa lei resultará em penalidades”. 
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Aprovado Projeto de Lei de Fábio Macedo de Auxílio a pessoas com depressão 

 
Deputado Fábio Macedo 

 
O Projeto de Lei que cria o Programa de Auxílio Psicológico para pessoas com Depressão, 
de autoria do deputado estadual Fábio Macedo (PDT), foi aprovado por unanimidade 
pelo Plenário da Assembleia Legislativa, em segundo turno de votação, nesta quarta-
feira (27) e segue para sanção do Governador Flávio Dino. 
 
Com o Programa, pretende-se tem desenvolver uma rede de serviços de atendimento 
aos usuários que seja plural, com diferentes abordagens terapêuticas e atendimentos 
em hospitais de referência em saúde mental do Estado, Centros de Atenção Psicossocial 
e enfermarias especializadas, assim como incentivar outras ações de prevenção e 
incentivo educacional de combate à depressão. 
 
De acordo o deputado Fábio Macedo, a aprovação do projeto abrirá um caminho para 
tratar a depressão de maneira mais eficaz. 
 
“Hoje demos um passo muito importante para o combate à depressão, que é uma 
doença tão silenciosa e que afeta de forma muito preocupante a nossa população.Tenho 
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certeza que pela sua importância, o Programa de Auxílio a Pessoas com Depressão será 
sancionado pelo Governo do Estado. Estamos a mais um passo de levar atendimento de 
qualidade e segurança ao nosso povo com foco na saúde mental e bem-estar social, 
emocional e físico”, disse Macedo. 
 
O Brasil é campeão de casos de depressão na América Latina. Quase 6% da população, 
um total de 11,5 milhões de pessoas, sofrem com a doença, segundo dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
 
São vidas silenciadas que apresentam baixo rendimento escolar, queda na produtividade 
no trabalho e recorrem ao vício, tentando a todo custo gritar por socorro. 
 
Depressão 
 
Segundo estima a OMS, a depressão atinge cerca de 300 milhões de pessoas. A doença 
figura como principal causa de incapacitação no mundo e com grande chance de se 
tornar a segunda maior carga de doença até 2030. 
 
O atendimento à depressão é apontado como desafio para a área da saúde pública. O 
plano de Ação Global de Saúde Mental 2013-2020 da OMS fortaleceu a concepção de 
que o atendimento à saúde mental deve ser feito em centros comunitários de atenção à 
saúde. 
 
Dessa forma, o atendimento à depressão é sustentado por um conjunto de políticas que 
possibilita construir modelo de atenção que visa ao atendimento integral do usuário. 
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Dino ‘demonstrou grandeza política’, diz Roberto Costa de reunião com Sarney 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) foi o primeiro a se manifestar sobre o 
encontro havido ontem (26) entre o ex-presidente José Sarney (MDB) e o governador do 
Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). 
 
O comunista foi recebido na residência do ex-presidente, em Brasília. 
 
Nesta quinta-feira (27), em discurso na Assembleia, o parlamentar ressaltou que a 
reunião foi um gesto de “grandeza” de ambos. 
 
“O governador Flávio Dino demonstrou toda sua grandeza política e de compromisso 
com o Maranhão e com o Brasil”, declarou, ao destacar que os dois líderes decidiram 
dialogar num momento de crise no país. 
 
“Este encontro é histórico não apenas para o Maranhão, mas para o Brasil, e uma 
demonstração de amadurecimento político que o país precisa para que a gente possa 
debelar todas essas crises que estão instaladas hoje”, completou. 
 
Costa acrescentou, ainda, que vê um recado claro a partir desse encontro. 
 
“O recado que saiu desse encontro é que as questões políticas que nós estamos travando 
aqui na Assembleia, dentro do Estado do Maranhão, não podem ser maiores do que o 
interesse da nossa população”, concluiu. 

 

https://gilbertoleda.com.br/2019/06/27/flavio-dino-e-sarney-falaram-sobre-porto-do-itaqui-e-cla/
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Reportagem da TV Assembleia conquista o 1º lugar no Festival Guarnicê 

 
 
A TV Assembleia foi a vencedora da 42ª edição do Festival Guarnicê de Cinema, na 
categoria Melhor Reportagem.  O prêmio foi conquistado com a matéria “Os Desafios do 
Envelhecimento”, da repórter Márcia Carvalho, com imagens do cinegrafista Jurandir 
Serra, produção de Ameliane Araújo e edição Alberth Moreira. 
 
A premiação aconteceu no Teatro Arthur Azevedo, durante a cerimônia de 
encerramento do festival de cinema promovido pela Universidade Federal do Maranhão.   
  
Márcia Carvalho subiu ao palco para receber o troféu, acompanhada da produtora 
Ameliane Araújo. Em seu discurso de agradecimento, a repórter enalteceu o 
profissionalismo e a dedicação de toda a equipe da TV Assembleia, com destaque para 
os profissionais que trabalharam diretamente na produção da reportagem vencedora. 
  
“É uma grande honra receber este troféu. Sinto-me feliz, emocionada e gostaria de 
compartilhar essa conquista com toda a equipe da TV Assembleia, afinal, são 
profissionais valorosos que não medem esforços para levar à sociedade maranhense 
informações aprimoradas e de excelente qualidade”, destacou Márcia.   
  
Foi a primeira vez que a TV Assembleia conquistou o 1º lugar em um concurso de 
reportagem. Além da matéria da repórter Márcia Carvalho, também pontuou entre as 
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finalistas do Guarnicê a reportagem “Casa das Marias”, da jornalista Elda Borges, e outras 
duas matérias, sendo uma da TV Difusora e outra da TV Guará.   
  
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Edwin Jinkings, destacou 
a importância da premiação conquistada pela TV Assembleia: “toda a nossa equipe está 
de parabéns. São colaboradores que trabalham com espírito de equipe, profissionalismo, 
competência e dedicação no que fazem. Isso significa que podemos muito mais. Foi o 
primeiro prêmio de muitos outros que ainda virão”. 
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Após acordo com governo, Roberto Costa garante prioridade a portadores de diabetes 

 
 
Na manhã desta quarta-feira (26), o deputado estadual Roberto Costa (MDB) derrubou 
o veto governamental sobre o Projeto de Lei 127/2018, que foi aprovado por 
unanimidade pela Assembleia Legislativa. O PL dispõe sobre a prioridade de 
atendimento às pessoas portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos 
comerciais e instituições financeiras. 
 
O projeto foi apresentado em 2018, aprovado pelos deputados, mas acabou sendo 
vetado pelo Governo. Recentemente o PL retornou para votação na Assembleia 
Legislativa e o autor do projeto, deputado Roberto Costa, dialogou com o Governo do 
Estado e os seus pares para que o Projeto pudesse ser aprovado. 
 
“Conseguimos entrar em consenso com o Governo do Estado e todos os deputados. 
Desde já, agradeço a sensibilidade de todos por uma causa tão nobre. O nosso projeto 
de lei foi aprovado por unanimidade no Plenário e agora será sancionado. E quem ganha 
com tudo isso não sou eu, mas dona Maria, o seu João e o Edmilson, que são portadores 
de diabetes e enfrentam filas e filas e também necessitam de atendimento prioritário”, 
disse Roberto Costa. 
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O deputado Roberto Costa ainda destacou que essa luta vem desde 2018, quando, numa 
fila de supermercado, o senhor Emilson Cardoso, que tem diabetes, fez a proposta ao 
parlamentar. 
 
“Encontrei com o Emilson e ele relatou-me toda a dificuldade e a problemática 
relacionada à doença. Pediu que fizesse um projeto sobre esse atendimento prioritário, 
pois sofria com hipoglicemia. A hipoglicemia é a queda excessiva do nível de açúcar no 
sangue que, em situações extremas, pode levar à perda de consciência ou a crises 
convulsivas, podendo, também, causar acidentes, lesões, levar ao estado de coma e até 
à morte”, explicou. 
 
Na tribuna, Roberto Costa concluiu explicando como funcionará a lei. “As pessoas terão 
atendimento prioritário assim como os idosos, gestantes e deficientes. Os portadores de 
diabetes precisam apresentar documento que comprove a patologia. O descumprimento 
dessa lei resultará em penalidades”. 
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Daniella Tema destaca sanção de lei sobre Endometriose 

 
 
A deputada estadual Daniella Tema (DEM), usou a tribuna em sessão plenária nesta 
quarta-feira (26), para agradecer o governador Flávio Dino, pela sanção da lei N° 11.042 
de 12 junho de 2019, de sua autoria, que institui a Semana Estadual de Educação 
Preventiva e Enfrentamento à Endometriose no calendário oficial do Governo do Estado. 
 
“Nós ficamos extremamente felizes com essa conquista que vai proporcionar a melhoria 
do tratamento, divulgação, prevenção e a conscientização sobre um problema que, 
infelizmente, acomete milhares de mulheres e que, por falta de informação, recebem 
um diagnóstico tardio, comprometendo o início do tratamento e consequentemente 
prejudicando a qualidade de vida da mulher. Registro aqui meu muito obrigada aos 
colegas parlamentares que votaram a favor do projeto e ao governador do Estado pela 
sensibilidade e responsabilidade ao sancioná-lo”, agradeceu a deputada estadual. 
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A lei que institui a Semana da Endometriose no calendário oficial do Governo do 
Maranhão, foi elaborada a partir do movimento da Endo Marcha que já acontece 
anualmente em São Luís no mês de março. A parlamentar estadual, agradeceu a 
coordenadora do grupo e o apoio das mulheres para que a lei fosse sancionada. 
 
“Em especial, agradeço também a amiga Denise Santos, coordenadora do grupo da Endo 
Marcha, que oferece apoio às mulheres que sofrem desta doença. Através dela, 
conseguimos nos certificar de vários casos, com isso, elaboramos esta lei que visa levar 
mais informações para todas as mulheres. É uma vitória para todas nós!”, finalizou a 
deputada Daniella Tema. 
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Assembleia aprova extinção da Fundação Nice Lobão e servidores vão para o Instituto 
Rio Anil 

 
 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na manhã desta quarta-feira (26), o 
Projeto de Lei nº 219/2019, de iniciativa do Poder Executivo, que extingue a Fundação 
Nice Lobão. 
 
Através da Mensagem nº 024/2019, publicada no Diário Oficial da Alema, datado de 29 
de abril de 2019, o governador Flávio Dino, na justificativa do projeto, alega “necessidade 
de atualizar a estrutura da administração pública estadual com vistas a garantir o 
necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços desenvolvidos pelo 
Estado do Maranhão na área do direito à educação”. 
 
O projeto de lei do governo extingue a Fundação Nice Lobão – criada pelo então 
governador Edison Lobão em outubro de 1993 – e a substitui pelo Instituto Rio Anil, 
redistribuindo servidores efetivos da Fundação para o Instituto de Educação Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (Iema), instituição de ensino que tem por finalidade ofertar a 
educação profissional e tecnológica de nível médio e superior no estado. 
 



 

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 

Por meio do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Rio 
Anil, afirma o governador, “objetiva-se democratizar a oferta de educação profissional e 
tecnológica, bem como favorecer o emprego juvenil e o empreendedorismo”. 
 
Desde a MP, o colégio Cintra já funciona como IEMA, agora com o nome CINTRA-IEMA. 
Agora, com a lei, está oficializado o fim da fundação. 
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Após veto e ampla negociação, Roberto Costa consegue aprovar lei que dá a diabéticos 
prioridade em fila 

 
Roberto Costa conversa com o presidente Othelino Neto e com Edivaldo Holanda sobre o projeto  
poucos antes da votação, que obteve a unanimidade dos votos 

 
Em pouco tempo, maranhenses que sofrem de diabetes terão prioridade no 
atendimento em órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições 
financeiras, assim como idosos, gestantes e deficientes físicos. Esse direito nasceu ontem 
com a derrubada, pela Assembleia Legislativa, de veto governamental ao Projeto de Lei 
Nº 127/2018, de autoria do deputado Roberto Costa (MDB). A decisão do plenário da 
Alema foi fruto de um acordo negociado pelo parlamentar com o Palácio dos Leões, que 
acatou os seus argumentos e permitiu que os deputados da base governista apoiassem 
a derrubada do veto. 
 
O PL Nº 127/2018 tem uma trajetória incomum e demonstra o que é o esforço de um 
parlamentar na busca de um objetivo saudável. A proposição nasceu do relato que o 
deputado Roberto Costa ouviu de um cidadão, Emilson Cardoso, numa fila de 
supermercado. Segundo ele, os portadores de diabetes enfrentam sérios problemas em 
filas demoradas, por conta da hipoglicemia – queda excessiva do nível de glicemia no 
sangue -, que em casos extremos leva o diabético a perder os sentidos, sofrer desmaios, 
situações dramáticas que muitas vezes resultam em acidentes com lesões, que podem 
levar ao come e às vezes à morte. Emilson Cardoso, que é portador da doença e já sofreu 
situações complicadas em filas, pediu ao deputado que apresentasse um projeto de lei 



 

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 

instituindo atendimento prioritário para essas pessoas em locais de atendimento por 
meio de fila. 
 
O deputado Roberto Costa apresentou o projeto em 2018 e conseguiu que ele fosse 
aprovado por unanimidade. O Poder Executivo, porém, o considerou inconstitucional e 
o governador Flávio Dino o vetou. De volta à Alema para a apreciação do veto, o projeto 
foi reavaliado, tendo o deputado Roberto Costa realizado uma intensa e ampla 
negociação com os líderes governistas, que dizente dos argumentos do parlamentar 
emedebista, obtiveram sinal verde do Palácio dos Leões para a derrubada do veto 
governamental. O desfecho das negociações aconteceu ontem, em sessão comandada 
pelo presidente Othelino Neto (PCdoB), durante a qual o veto foi derrubado pela 
unanimidade dos presentes. 
 
– Conseguimos entrar em consenso com o Governo do Estado e todos os deputados. 
Desde já, agradeço a sensibilidade de todos por uma causa tão nobre. Quem ganha com 
tudo isso não sou eu, mas dona Maria, o seu João e o Edmilson, que são portadores de 
diabetes e enfrentam filas e filas e também necessitam de atendimento prioritário -, 
declarou Roberto Costa, que é de Oposição, mas cuja atuação parlamentar tem sido 
marcada por uma política de resultados à base de entendimentos. 
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Em audiência, Duarte cobra soluções para abastecimento de água em São Luís 

Na última terça-feira (25), pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o deputado 
Estadual Duarte Jr. (PCdoB) realizou audiência pública no Polo Coroadinho, no Centro 
Educacional e Profissional (CEPC), para conhecer de perto as reivindicações da 
comunidade sobre o fornecimento de água e tratamento de esgoto. 
 
Na mesa, os deputados Duarte Jr e Wellington do Curso, a secretária de Estado da 
Juventude, Tatiana de Jesus, representantes da Caema e Procon-MA ouviram relatos de 
problemas sofridos pelos moradores do polo Coroadinho, como água suja e esgotos a 
céu aberto, problemas que, segundo os moradores, já são de longa data. 
 
Dona Luizinha, presidente de um centro cultural esportivo no local, disse que, devido à 
escassez de abastecimento, a venda de água se estabeleceu como o comércio mais 
lucrativo do Coroadinho. “A gente vive assim, o povo deixa de comprar o comer pra 
comprar água, pra lavar, pra banhar, mas essa água não presta pra beber”, disse 
Luizinha, que convidou a mesa para visitar ruas no local que apresentam sérios 
problemas. “Nós vivemos à margem de um esgoto a céu aberto, que desce na margem 
do Bacanga”, completou. 
 
O diretor de abastecimento e manutenção da Cemar, Leonardo Lima, reconheceu a falta 
de investimento na área de saneamento em um dos maiores conjuntos habitacionais do 
Brasil, com 32 bairros e mais de 150 mil habitantes. “A cidade continua crescendo, o 
tempo vai passando e as demandas vão aumentando. E também há um desperdício em 
alguns pontos e o rodízio de água também em São Luís, todos sabem é na cidade inteira, 
não é só aqui. Dificulta um atendimento mais a contento”, declarou, afirmando o 
compromisso da Caema de ouvir e atender as demandas. “Nós estamos aqui pra ouvi-
los pra saber em que podemos dar ênfase e o que tem a Caema também em termos de 
investimento e o que está fazendo pra tentar melhorar não só o abastecimento como a 
coleta de esgoto”, disse. 
 
Dessa forma, os seguintes encaminhamentos foram definidos: a criação de um projeto 
piloto para solução das demandas e estabelecimento de prazo para que a Caema 
apresente análise, até o dia 18 de julho, de resolução do problema dos poços, bem como 
sugerida a elevação e tratamento geral de esgoto e a construção de uma rede separada 
de água potável. Também foi encaminhada a criação de uma frente para urbanização do 
Coroadinho. 
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Duarte Jr afirmou que o fornecimento de água é um serviço essencial e deve ser prestado 
de forma contínua, ininterrupta e eficiente. O parlamentar propôs a criação de um grupo 
de trabalho para atuar junto à Caema no monitoramento das ações planejadas, formado 
por lideranças dos bairros e deputados. “Se nós somos servidores públicos, nós temos 
que nos unir para que nenhuma pessoa passe por um transtorno como esse, porque é 
um direito fundamental que as pessoas têm, que o cidadão tem, o abastecimento de 
água e esgoto, um serviço esse que tem que ser eficiente, assim de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor.” 
 
Estiveram presentes moradores, líderes comunitários, o deputado Wellignton do Curso, 
a secretária de Estado da Juventude, Tatiana de Jesus Pereira Ferreira; o diretor de 
abastecimento e manutenção da Caema, Leonardo Lima; o engenheiro da Caema, 
Cristovam Filho; o chefe do jurídico do Procon, Marcos Lima; e o mestrando da UEMA e 
pesquisador da aérea de Saneamento Ambiental, Marcos Silva. 

 


