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Zé Inácio acompanha assentados de Santa Luzia do Paruá em audiência no Incra 

O Deputado Zé Inácio (PT) participou nesta terça-feira 24/10, de reunião com o 
Superintendente do Instituto de Colonização Agrária-Incra, George dos Santos, 
lideranças do assentamento “Gleba Tatajubal” e da Associação dos Produtores Rurais do 
Povoado de Tatajubal, de Santa Luzia do Paruá. 
 

 
 
O objetivo do encontro foi buscar solução definitiva para regularização dos lotes do 
assentamento. Atualmente, o assentamento possui uma área de quase 3 mil hectares, 
sendo que cerca de 300 hectares são áreas do Instituto de Colonização e Terras do 
Maranhão (ITERMA), – PE. Deste modo, os assentados solicitam que esta área seja doada 
ao INCRA. 
 
“Os trabalhadores já aguardam quase sete anos para que essa situação seja resolvida, 
como temos uma relação com o Incra estamos realizando esse encontro para que os 
assentados tenham definitivamente sua situação regularizada”, disse Zé Inácio. 
 
Ao término da reunião, o Superintendente do INCRA se comprometeu em realizar a 
manifestação do órgão para que a área do ITERMA seja definitivamente incorporada ao 
INCRA, concretizando a titularização dos lotes aos assentados. 
 
Participaram da reunião os assentados Luis Carlos das Chagas, José Raimundo Dias, 
Dilson César Ribeiro Sá, Maria Raimunda Carvalho Amorim. 
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“A Câmara virou as costas para o povo brasileiro”, diz Othelino ao criticar votação sobre 
Temer 

 
 
O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual 
Othelino Neto (PCdoB), classificou de triste página da história política do Brasil o fato da 
Câmara Federal não ter autorizado a ação penal contra o presidente da República, 
Michel Temer (PMDB), na sessão da última quarta-feira (26). Segundo o parlamentar, o 
Congresso Nacional virou as costas para o povo brasileiro, quando deveria aprovar a 
investigação e o prosseguimento do processo contra o peemedebista. 
 
“Se autorizasse a ação penal, a Câmara apenas permitiria ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que desse andamento ao processo criminal proposto pelo Ministério Público. Ao 
final, poderia o presidente da República ser condenado ou absolvido, mas o parlamento, 
num momento, repito e enfatizo, triste da sua história, resolveu, mais uma vez, negar 
autorização para que o presidente da República fosse processado, a mesma Casa que 
afastou a presidente da República, Dilma Rousseff. Independente daqueles que 
simpatizam mais do que antipatizam ou simpatizam menos, ela foi penalizada sob 
acusação de ter cometido pedaladas fiscais”, lamentou Othelino. 
 
Segundo o vice-presidente da Assembleia, pedalada fiscal não pode ser considerada um 
crime mais grave que formação de quadrilha, que associação criminosa, que obstrução 
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da Justiça, etc. O deputado disse que, além das razões jurídicas que ensejaram a 
denúncia, existe uma ampla reprovação, desejo nacional manifestado nas mais diversas 
pesquisas feitas, inclusive, por veículos de imprensa que patrocinaram a chegada de 
Michel Temer ao poder, que evidenciam o quanto o país deseja ver o presidente da 
República fora do Palácio do Planalto. 
 
“Enquanto isso, o saco de maldade continua aberto na história recente. Desde a 
redemocratização do Brasil, nunca um presidente da República tinha tido coragem de 
tantos atos contra a sociedade, contra os direitos, historicamente, conquistados a duras 
penas, nem o PSDB, que inaugurou a redução do Estado brasileiro – em alguns casos, 
com razão, em outros tantos de forma equivocada – atreveu-se a ir tocar lá no direito 
sagrado do trabalhador, revogando itens importantes da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), ameaçando mudar a legislação previdenciária a ponto de impedir que 
maranhenses cheguem à aposentadoria, porque nós temos ainda a menor expectativa 
de vida do país”, comentou o vice-presidente da Assembleia. 
 
Da tribuna, Othelino questionou a que preço a Câmara dos Deputados negou a 
autorização para processar o presidente da República. “A preço de favores aos ruralistas 
que cometeram ilícitos ambientais e agora tiveram as suas multas perdoadas. Ao preço 
de permitir que trabalhadores sejam escravizados e impedir que a fiscalização chegue e 
possa ter atitudes rápidas para resgatar os trabalhadores. A preço que custarão milhões 
aos brasileiros em detrimento do Sistema de Saúde Pública, em detrimento de ações 
que, efetivamente, os brasileiros estão esperando”, afirmou o deputado. 
 
Othelino disse que, há décadas, o Brasil não enfrentava uma situação como essa, de 
retração econômica, de crise política e de falta de absoluta credibilidade do presidente 
da República. Segundo ele, 253 deputados federais tiraram do Brasil a possibilidade de 
virar essa página triste da história. “Ainda bem que a população está atenta para saber 
reconhecer quem ficou do lado do Brasil e contra o país apenas para proteger interesses 
políticos imediatos com vistas às eleições do ano que vem”, frisou. 
 
Durante o pronunciamento, o vice-presidente da Assembleia cumprimentou sete dos 18 
deputados federais do Maranhão, nas pessoas de Rubens Pereira Júnior e de Weverton 
Rocha, estendendo aos outros que votaram “sim” ao prosseguimento da denúncia e para 
que o presidente da República pudesse ser afastado do cargo e julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal. 
 
“Que daqui para frente tenhamos páginas melhores, mas esses momentos tristes ficarão 
para a história e aqueles que chancelaram, certamente, no futuro, vão ver que fizerem 
péssimo serviço ao Brasil”, concluiu Othelino Neto. 

 

  



 

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: 
Roberto Costa é o primeiro deputado no Maranhão a 

usar inteligência artificial em suas redes sociais 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 27/10/2017 

Roberto Costa é o primeiro deputado no Maranhão a usar inteligência artificial em suas 
redes sociais 

 
 
O deputado Roberto Costa é o primeiro parlamentar maranhense a usar inteligência 
artificial para se comunicar com os seus seguidores nas redes sociais. 
 
Os chamados ChatBots ou, como são popularmente conhecidos, “Bots”  (robôs), são a 
nova tendência do mercado de marketing digital  para empresas, políticos e, 
principalmente, para a campanha eleitoral de 2018. 
 
Os ChatBots são software de comunicação que utilizam a inteligência artificial para 
conversar com os usuários através de aplicativos de mensagens. O sistema ficou ainda 
mais popular após o Facebook anunciar o seu próprio assistente virtual no ano passado, 
atingindo uma marca de 100 mil bots em menos de um ano. 
 



 

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 

Na verdade, podemos dizer que o ChatBot é um robô que realiza um atendimento, passa 
informações, soluciona problemas, levando engajamento e compreensão de forma bem 
natural. 
 
Com forte atuação política nas redes sociais, Roberto Costa está entre um dos mais 
influentes parlamentares maranhenses. O Bot do deputado está instalado em sua página 
do Facebook por meio da plataforma Messenger. 
 
“Sempre buscamos conteúdos diferenciados para nos conectar com todos que 
acompanham nosso trabalho nas redes sociais. Acredito que é uma ferramenta de 
grande importância para informar as ações do nosso mandato. Mas, sobretudo, uma 
ferramenta com poder de influenciar e impactar a nossa sociedade como um 
instrumento de transformação social, política e econômica”, declarou Roberto Costa. 
 

 
 
A relação dos ChatBots com políticos iniciou na campanha eleitoral dos Estados Unidos, 
quando Donald Trump e Hilary Clinton usaram de forma inovadora os Bots para interagir 
com os seus eleitores. 
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No Brasil, o prefeito de São Paulo, João Doria, está inovando a sua gestão usando cinco 
softwares de ‘big data’ (termo que descreve o imenso volume de dados) para aumentar 
seu alcance nas redes sociais. 
 
No Maranhão, o deputado Roberto Costa sai na frente usando essa tecnologia para 
informar aos seus seguidores as suas ações parlamentares, projetos de lei, além de 
realizar um atendimento mais próximo daqueles que buscam informações em sua página 
do Facebook. 
 
O ChatBot do parlamentar maranhense foi desenvolvido pela jornalista Tágide France, 
que é especialista em marketing digital. 
 
“Os ChatBots chegaram pra ficar! Ainda estamos no começo dessa tendência, mas 
diversas marcas já aderiram essa ferramenta que é ideal para se comunicar com os 
seguidores de forma interativa, melhorando o engajamento em suas redes sociais e 
mantendo-os sempre atualizados com as novidades. O ChatBot do deputado Roberto 
Costa foi desenvolvido para distribuir o conteúdo das suas ações parlamentares de 
forma mais efetiva, assertiva e divertida”, disse a jornalista. 
 
Para conhecer o funcionamento do Bot do deputado Roberto Costa, basta clicar aqui: 
https://m.me/robertocosta15 

 

  

https://m.me/robertocosta15
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Edilázio destina emenda de R$ 100 mil para APAE de Paço do Lumiar 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) assegurou a destinação de emenda, no valor de 
R$ 100 mil, para a APAE situada no município de Paço do Lumiar. 
 
A entrega do ofício que especifica e efetiva a destinação da emenda, foi feita no seu 
gabinete, no Legislativo Estadual, à Maria Olga Plácido de Jesus, que na ocasião estava 
acompanhada do vereador Puluca e do senhor Francisco. 
 
O montante investido pelo parlamentar na instituição, será aplicado para a melhoria do 
atendimento a crianças, idosos e população carente. A APAE de Paço atende cerca de 
165 crianças por mês. 
 
Após destinar a emenda, Edilázio fez um apelo ao governador Flávio Dino (PCdoB), para 
que faça a execução dos recursos. 
 
“Conto com a sensibilidade do governador Flávio Dino, que coloque como prioridade 
a necessidade dessas crianças”, disse. 
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O Deputado Zé Inácio (PT) participou nesta terça-feira 24/10, de reunião com o 
Superintendente do Instituto de Colonização Agrária-Incra, George dos Santos, 
lideranças do assentamento “Gleba Tatajubal” e da Associação dos Produtores Rurais do 
Povoado de Tatajubal, de Santa Luzia do Paruá. 

 
 
O objetivo do encontro foi buscar solução definitiva para regularização dos lotes do 
assentamento. Atualmente, o assentamento possui uma área de quase 3 mil hectares, 
sendo que cerca de 300 hectares são áreas do Instituto de Colonização e Terras do 
Maranhão (ITERMA), – PE. Deste modo, os assentados solicitam que esta área seja doada 
ao INCRA. 
 
“Os trabalhadores já aguardam quase sete anos para que essa situação seja resolvida, 
como temos uma relação com o Incra estamos realizando esse encontro para que os 
assentados tenham definitivamente sua situação regularizada”, disse Zé Inácio. 
 
Ao término da reunião, o Superintendente do INCRA se comprometeu em realizar a 
manifestação do órgão para que a área do ITERMA seja definitivamente incorporada ao 
INCRA, concretizando a titularização dos lotes aos assentados. 
 
Participaram da reunião os assentados Luis Carlos das Chagas, José Raimundo Dias, 
Dilson César Ribeiro Sá, Maria Raimunda Carvalho Amorim. 
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O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) assegurou a destinação de emenda, no valor de 
R$ 100 mil, para a APAE situada no município de Paço do Lumiar. 

 
 
A entrega do ofício que especifica e efetiva a destinação da emenda, foi feita no seu 
gabinete, no Legislativo Estadual, à Maria Olga Plácido de Jesus, que na ocasião estava 
acompanhada do vereador Puluca e do senhor Francisco. 
 
O montante investido pelo parlamentar na instituição, será aplicado para a melhoria do 
atendimento a crianças, idosos e população carente. A APAE de Paço atende cerca de 
165 crianças por mês. 
 
Após destinar a emenda, Edilázio fez um apelo ao governador Flávio Dino (PCdoB), para 
que faça a execução dos recursos. 
 
“Conto com a sensibilidade do governador Flávio Dino, que coloque como prioridade a 
necessidade dessas crianças”, disse. 
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Othelino critica decisão da Câmara a favor de Michel Temer… 

 
Othelino destacou atuação dos colegas Rubens Júnior e Weverton Rocha, mas criticou a maioria da Câmara Federal 

 
O deputado Othelino Neto (PCdoB) avaliou que a Câmara Federal virou as cotas para o 
povo brasileiro ao impedir a investigação contra o presidente Michel Temer (PMDB). 
 
“Se autorizasse a ação penal, a Câmara apenas permitiria ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que desse andamento ao processo criminal proposto pelo Ministério Público. Ao 
final, poderia o presidente da República ser condenado ou absolvido, mas o 
parlamento, num momento, repito e enfatizo, triste da sua história, resolveu, mais 
uma vez, negar autorização para que o presidente da República fosse processado, a 
mesma Casa que afastou a presidente da República, Dilma Rousseff. Independente 
daqueles que simpatizam mais do que antipatizam ou simpatizam menos, ela foi 
penalizada sob acusação de ter cometido pedaladas fiscais”, lamentou Othelino. 
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Da tribuna, Othelino questionou a que preço a Câmara dos Deputados negou a 
autorização para processar o presidente da República. 
 
“A preço de favores aos ruralistas que cometeram ilícitos ambientais e agora tiveram 
as suas multas perdoadas. Ao preço de permitir que trabalhadores sejam escravizados 
e impedir que a fiscalização chegue e possa ter atitudes rápidas para resgatar os 
trabalhadores. A preço que custarão milhões aos brasileiros em detrimento do Sistema 
de Saúde Pública, em detrimento de ações que, efetivamente, os brasileiros estão 
esperando”, afirmou o deputado. 
 
Vice-presidente da Assembleia Legislativa Othelino ressaltou que 253 deputados 
federais tiraram do Brasil a possibilidade de virar essa página triste da história. 
 
“Ainda bem que a população está atenta para saber reconhecer quem ficou do lado do 
Brasil e contra o país apenas para proteger interesses políticos imediatos com vistas às 
eleições do ano que vem”, frisou. 
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Zé Inácio acompanha assentados de Santa Luzia do Paruá em audiência no Incra 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT) participou nesta terça-feira, 24, de reunião com o 
Superintendente do Instituto de Colonização Agrária-Incra, George dos Santos, 
lideranças do assentamento “Gleba Tatajubal” e da Associação dos Produtores Rurais do 
Povoado de Tatajubal, de Santa Luzia do Paruá. 
 
O objetivo do encontro foi buscar solução definitiva para regularização dos lotes do 
assentamento. Atualmente, o assentamento possui uma área de quase 3 mil hectares, 
sendo que cerca de 300 hectares são áreas do Instituto de Colonização e Terras do 
Maranhão (ITERMA) – PE. 
 
Deste modo, os assentados solicitam que esta área seja doada ao INCRA. 
 
“Os trabalhadores já aguardam quase sete anos para que essa situação seja resolvida, 
como temos uma relação com o Incra estamos realizando esse encontro para que os 
assentados tenham definitivamente sua situação regularizada”, disse Zé Inácio. 
 
Ao término da reunião, o Superintendente do INCRA se comprometeu em realizar a 
manifestação do órgão para que a área do ITERMA seja definitivamente incorporada ao 
INCRA, concretizando a titularização dos lotes aos assentados. 
 
Participaram da reunião os assentados Luis Carlos das Chagas, José Raimundo Dias, 
Dilson César Ribeiro Sá, Maria Raimunda Carvalho Amorim. 
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Wellington pede ao governo suspensão de concessões para “queimadas controladas” no 
Maranhão 

 
Wellington alertou que a culpa não é do agricultor e diz que é necessário que o Governo do Estado suspenda  
as “queimadas controladas”, medida já adotada em outros estados 

 
“Mais de 18 mil queimadas só no ano de 2017 no Maranhão”. Foram esses dados do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que o deputado estadual Wellington do Curso 
(PP) utilizou, durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, para solicitar que o 
Governo do Estado suspenda a concessão das “queimadas controladas”, que são aquelas 
que os agricultores realizam para limpeza de pasto, queimada de lixo etc. A solicitação 
foi encaminhada por meio da Indicação 1031/2017 ao Secretário de Meio Ambiente e ao 
Governador do Maranhão. 
 
Sobre a questão em específico, o deputado Wellington alertou que a culpa não é do 
agricultor, sendo tão somente necessário que o Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente, suspenda, por ora, a concessão das chamadas “queimadas 
controladas”, medida já adotada em outros estados, a exemplo do Piauí. 
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“Em vários estados, principalmente do Centro-Oeste, existe já uma prática legislativa 
para combater esses incêndios. Diante dos números alarmantes, o objetivo seria proibir 
as queimadas. Seriam, assim, proibidas inclusive as queimadas legais, usadas na 
agricultura. Sabe-se que a maioria dos casos de incêndios é provocada pelo homem e, 
por isso, é preciso que a sociedade tenha mais atenção e cuidado para evitar incêndios 
e queimadas, sendo, de imediato, necessário que o Governo suspenda as ditas 
“queimadas controladas”. Afinal, os prejuízos para o meio ambiente são imensuráveis e 
poderão ser sentidos por nós, mais cedo ou mais tarde”, alertou Wellington. 
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Bira classifica como mácula e repudia rejeição da segunda denúncia contra Michel Temer 

 
 
Para o deputado Bira do Pindaré (PSB), a decisão do Congresso Nacional de não autorizar 
o processo contra o Presidente Michel Temer é um episódio lamentável, uma mácula 
que fica para a história como mais uma vergonha que depõe contra a imagem do Brasil 
no cenário internacional. 
 
“O Temer foi flagrado cometendo crime comum, crime de improbidade, crime de 
corrupção, e isso foi para a televisão e todo mundo viu. Não precisa ser especialista em 
Direito Criminal para entender a gravidade do que ele fez quando recebeu aquele 
empresário nos porões do Palácio do Planalto e autorizou o recebimento de propina, 
que depois foi visto na mala, em praça pública, na calçada, todo mundo viu. Sem falar da 
dinheirama em apartamento, lá em Salvador, como todo mundo viu”, frisou. 
 
O parlamentar destacou que é incompreensível como alguém que exerce uma 
representação pública em parlamento brasileiro tem coragem de votar a favor do Temer. 
Infelizmente, acrescentou, foi o que aconteceu na sessão de quarta-feira (25), 
considerada por ele como fatídica e que todo mundo acompanhou ao vivo, no momento 
de maior audiência da televisão brasileira. 
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“A gente nem precisa relacionar quem votou a favor, quem votou contra, porque o Brasil 
inteiro, o Maranhão inteiro viu pela televisão. Ninguém precisa dizer nada, a população 
sabe qual é a posição de cada deputado e de cada deputada que ontem se expressou 
naquele microfone do Congresso Nacional. É lamentável o que se viu e é lamentável o 
que fica para a história”, declarou. 
 
Bira lembrou também o cenário e os discursos dos parlamentares para tirar a presidente 
da república Dilma Rousseff, acusada de ‘pedalada fiscal’ – algo que pouca gente tinha 
conhecimento e que, de repente, foi classificado como crime de responsabilidade. Em 
breve comparação, ele lembrou que o Temer fez coisa muito pior, mas continua no 
poder. 
 
“Essa decisão a favor do Michel Temer foi a peso de ouro, dinheiro público das emendas 
parlamentares. E todos aqueles que, no impeachment da Dilma, declararam o voto em 
nome da mãe, do marido, da filha, do cachorro para dizer que estava votando contra a 
corrupção, silenciaram. Silenciaram porque nunca foi um voto contra a corrupção. 
Agora, o sujeito vai continuar na Presidência da República para tentar ajudar a manter 
aqueles que governam o país nas eleições do ano que vem. Mas o povo não é bobo. O 
povo acompanha e vai saber das respostas nas urnas”, concluiu ao reafirmar que sempre 
estará ao lado do povo, na luta por justiça. 
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“Oposição ao pró fisco é fazer apologia a Sonegação”, diz Cafeteira 

 
 
Após acalorada discussão em plenário, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 
262/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Governo do Estado a aderir ao 
Programa Pró Fisco 2, que trata de uma linha de crédito do BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento) para modernizar a gestão fiscal e deixar o sistema mais eficiente 
para facilitar a vida dos empresários, além de aumentar o controle de gastos. 
 
O Pró Fisco, segundo já explicou na secretária da Fazenda, Marcellus Ribeiro, já foi usado 
em quase todos os Estados brasileiros, inclusive em duas ocasiões anteriores a essa no 
Maranhão, e vai se somar ao processo de modernização da Secretaria da Fazenda. 
 
Diante da reclamação da oposição de que, na prática, vai servir para aumentar o sistema 
de cobrança de impostos no Maranhão, o líder do governo recorreu à sua página no 
Twitter para fazer indagações, principalmente ao deputado Eduardo Braide, o mais 
crítico.  Segundo Cafeteira, se colocar contra o programa é fazer apologia a sonegação. 
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Roberto Costa pioneiro no Maranhão a usar Robô em suas Redes Sociais 

 
 
O deputado Roberto Costa é o primeiro parlamentar maranhense a usar inteligência 
artificial para se comunicar com os seus seguidores nas redes sociais. 
 
Os chamados ChatBots ou, como são popularmente conhecidos, “Bots”  (robôs), são a 
nova tendência do mercado de marketing digital  para empresas, políticos e, 
principalmente, para a campanha eleitoral de 2018. 
 
Os ChatBots são software de comunicação que utilizam a inteligência artificial para 
conversar com os usuários através de aplicativos de mensagens. O sistema ficou ainda 
mais popular após o Facebook anunciar o seu próprio assistente virtual no ano passado, 
atingindo uma marca de 100 mil bots em menos de um ano. 
 
Na verdade, podemos dizer que o ChatBot é um robô que realiza um atendimento, passa 
informações, soluciona problemas, levando engajamento e compreensão de forma bem 
natural. 
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Com forte atuação política nas redes sociais, Roberto Costa está entre um dos mais 
influentes parlamentares maranhenses. O Bot do deputado está instalado em sua página 
do Facebook por meio da plataforma Messenger. 
 
“Sempre buscamos conteúdos diferenciados para nos conectar com todos que 
acompanham nosso trabalho nas redes sociais. Acredito que é uma ferramenta de 
grande importância para informar as ações do nosso mandato. Mas, sobretudo, uma 
ferramenta com poder de influenciar e impactar a nossa sociedade como um 
instrumento de transformação social, política e econômica”, declarou Roberto Costa. 
 
A relação dos ChatBots com políticos iniciou na campanha eleitoral dos Estados Unidos, 
quando Donald Trump e Hilary Clinton usaram de forma inovadora os Bots para interagir 
com os seus eleitores. 
 
No Brasil, o prefeito de São Paulo, João Doria, está inovando a sua gestão usando cinco 
softwares de ‘big data’ (termo que descreve o imenso volume de dados) para aumentar 
seu alcance nas redes sociais. 
 
No Maranhão, o deputado Roberto Costa sai na frente usando essa tecnologia para 
informar aos seus seguidores as suas ações parlamentares, projetos de lei, além de 
realizar um atendimento mais próximo daqueles que buscam informações em sua página 
do Facebook. 
 
O ChatBot do parlamentar maranhense foi desenvolvido pela jornalista Tágide France, 
que é especialista em marketing digital. 
 
“Os ChatBots chegaram pra ficar! Ainda estamos no começo dessa tendência, mas 
diversas marcas já aderiram essa ferramenta que é ideal para se comunicar com os 
seguidores de forma interativa, melhorando o engajamento em suas redes sociais e 
mantendo-os sempre atualizados com as novidades. O ChatBot do deputado Roberto 
Costa foi desenvolvido para distribuir o conteúdo das suas ações parlamentares de forma 
mais efetiva, assertiva e divertida”, disse a jornalista. 
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Edilázio Júnior destina emenda de R$ 100 mil para APAE de Paço do Lumiar 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) assegurou a destinação de emenda, no valor de 
R$ 100 mil, para a APAE situada no município de Paço do Lumiar. 
 
A entrega do ofício que especifica e efetiva a destinação da emenda, foi feita no seu 
gabinete, no Legislativo Estadual, à Maria Olga Plácido de Jesus, que na ocasião estava 
acompanhada do vereador Puluca e do senhor Francisco. 
 
O montante investido pelo parlamentar na instituição, será aplicado para a melhoria do 
atendimento a crianças, idosos e população carente. A APAE de Paço atende cerca de 
165 crianças por mês. 
 
Após destinar a emenda, Edilázio fez um apelo ao governador Flávio Dino (PCdoB), para 
que faça a execução dos recursos. “Conto com a sensibilidade do governador Flávio 
Dino, que coloque como prioridade a necessidade dessas crianças”, disse. 
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“A Câmara virou as costas para o povo brasileiro”, diz Othelino ao criticar votação sobre 
Temer 

 
Segundo o vice-presidente da Assembleia, pedalada fiscal não pode ser considerada um crime mais grave que  
formação de quadrilha 

 
O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual 
Othelino Neto (PCdoB), classificou de triste página da história política do Brasil o fato da 
Câmara Federal não ter autorizado a ação penal contra o presidente da República, 
Michel Temer (PMDB), na sessão da última quarta-feira (26). Segundo o parlamentar, o 
Congresso Nacional virou as costas para o povo brasileiro, quando deveria aprovar a 
investigação e o prosseguimento do processo contra o peemedebista. 
 
“Se autorizasse a ação penal, a Câmara apenas permitiria ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que desse andamento ao processo criminal proposto pelo Ministério Público. Ao 
final, poderia o presidente da República ser condenado ou absolvido, mas o parlamento, 
num momento, repito e enfatizo, triste da sua história, resolveu, mais uma vez, negar 
autorização para que o presidente da República fosse processado, a mesma Casa que 
afastou a presidente da República, Dilma Rousseff. Independente daqueles que 
simpatizam mais do que antipatizam ou simpatizam menos, ela foi penalizada sob 
acusação de ter cometido pedaladas fiscais”, lamentou Othelino. 
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Segundo o vice-presidente da Assembleia, pedalada fiscal não pode ser considerada um 
crime mais grave que formação de quadrilha, que associação criminosa, que obstrução 
da Justiça, etc. O deputado disse que, além das razões jurídicas que ensejaram a 
denúncia, existe uma ampla reprovação, desejo nacional manifestado nas mais diversas 
pesquisas feitas, inclusive, por veículos de imprensa que patrocinaram a chegada de 
Michel Temer ao poder, que evidenciam o quanto o país deseja ver o presidente da 
República fora do Palácio do Planalto. 
 
“Enquanto isso, o saco de maldade continua aberto na história recente. Desde a 
redemocratização do Brasil, nunca um presidente da República tinha tido coragem de 
tantos atos contra a sociedade, contra os direitos, historicamente, conquistados a duras 
penas, nem o PSDB, que inaugurou a redução do Estado brasileiro – em alguns casos, 
com razão, em outros tantos de forma equivocada – atreveu-se a ir tocar lá no direito 
sagrado do trabalhador, revogando itens importantes da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), ameaçando mudar a legislação previdenciária a ponto de impedir que 
maranhenses cheguem à aposentadoria, porque nós temos ainda a menor expectativa 
de vida do país”, comentou o vice-presidente da Assembleia. 
 
Da tribuna, Othelino questionou a que preço a Câmara dos Deputados negou a 
autorização para processar o presidente da República. “A preço de favores aos ruralistas 
que cometeram ilícitos ambientais e agora tiveram as suas multas perdoadas. Ao preço 
de permitir que trabalhadores sejam escravizados e impedir que a fiscalização chegue e 
possa ter atitudes rápidas para resgatar os trabalhadores. A preço que custarão milhões 
aos brasileiros em detrimento do Sistema de Saúde Pública, em detrimento de ações 
que, efetivamente, os brasileiros estão esperando”, afirmou o deputado. 
 
Othelino disse que, há décadas, o Brasil não enfrentava uma situação como essa, de 
retração econômica, de crise política e de falta de absoluta credibilidade do presidente 
da República. Segundo ele, 253 deputados federais tiraram do Brasil a possibilidade de 
virar essa página triste da história. “Ainda bem que a população está atenta para saber 
reconhecer quem ficou do lado do Brasil e contra o país apenas para proteger interesses 
políticos imediatos com vistas às eleições do ano que vem”, frisou. 
 
Durante o pronunciamento, o vice-presidente da Assembleia cumprimentou sete dos 18 
deputados federais do Maranhão, nas pessoas de Rubens Pereira Júnior e de Weverton 
Rocha, estendendo aos outros que votaram “sim” ao prosseguimento da denúncia e para 
que o presidente da República pudesse ser afastado do cargo e julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal. 
 
“Que daqui para frente tenhamos páginas melhores, mas esses momentos tristes ficarão 
para a história e aqueles que chancelaram, certamente, no futuro, vão ver que fizerem 
péssimo serviço ao Brasil”, concluiu Othelino Neto. 
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Santa Luzia do Paruá – Deputado discute situação de assentados com Incra 

 
O objetivo do encontro foi buscar solução definitiva para regularização dos lotes do assentamento 

 
O deputado estadual Zé Inácio Rodrigues (PT) participou de uma reunião com o 
superintendente do Instituto de Colonização Agrária-Incra, George dos Santos, 
lideranças do assentamento “Gleba Tatajubal” e da Associação dos Produtores Rurais do 
Povoado de Tatajubal de Santa Luzia do Paruá. 
 
O objetivo do encontro foi buscar solução definitiva para regularização dos lotes do 
assentamento. Atualmente, o assentamento possui uma área de quase três mil hectares, 
sendo que cerca de 300 hectares são áreas do Instituto de Colonização e Terras do 
Maranhão (Iterma) – PE. Deste modo, os assentados solicitam que esta área seja doada 
ao Incra. 
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“Os trabalhadores já aguardam quase sete anos para que essa situação seja resolvida, 
como temos uma relação com o Incra estamos realizando esse encontro para que os 
assentados tenham definitivamente sua situação regularizada”, disse Zé Inácio. 
 
Ao término da reunião, o Superintendente do Incra se comprometeu em realizar a 
manifestação do órgão para que a área do Iterma seja definitivamente incorporada ao 
Incra, concretizando a titularização dos lotes aos assentados. 
 
Participaram da reunião os assentados Luis Carlos das Chagas, José Raimundo Dias, 
Dilson César Ribeiro Sá, Maria Raimunda Carvalho Amorim. 

 

 


