
 

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: 
Aprovação de projeto contra aplicativos seria um 

desserviço à população, diz Othelino 

SITE: http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 01/11/2017 

Aprovação de projeto contra aplicativos seria um desserviço à população, diz Othelino 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), demonstrou preocupação com a polêmica em torno do Projeto de Lei 
Complementar, n.º 28, que tramita no Senado, e que, possivelmente, criará embaraços 
para aplicativos como o Uber e outros semelhantes. Para ele, caso o Congresso aprove 
essa matéria que inviabiliza essas novas formas de tecnologia, será um desserviço aos 
brasileiros. 
 
Segundo o deputado, essas novas modalidades de transportes alternativos têm sido 
muito utilizadas pela população que já se habituou à sua praticidade. “Que o Senado 
Federal reflita bem sobre esta matéria, que tem chamado a atenção do Brasil e 
provocado grandes debates nas redes sociais”, disse Othelino durante o 
pronunciamento. 
 
O parlamentar lembrou que, após o surgimento do Uber e de outros aplicativos 
semelhantes, pelos quais se pode acionar o veículo pelo celular, houve inclusive, em São 
Luís, uma preocupação dos taxistas em melhorar os serviços. De acordo com ele, houve 
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maior controle dos preços, porque esses aplicativos começaram a aplicar preços abaixo 
dos cobrados pelo mercado de transporte e pôde ser notada uma grande aceitação da 
população. 
 
“Não só aqui em São Luís, mas em outras cidades por onde andamos, percebemos que 
esses aplicativos viraram uma realidade. Várias, milhares de pessoas utilizam a todo 
tempo os aplicativos”, disse Othelino ao defender que os aplicativos sejam 
regulamentados, que paguem os seus tributos normalmente, assim como os taxistas. 
Segundo ele, criar um embaraço legal com a aprovação desse projeto é, mais uma vez, 
virar as costas para a população brasileira. 
 
Othelino disse esperar que o Congresso Nacional que, nos últimos tempos, tem tido 
decisões que entristecem o país, mais uma vez, não aprove um projeto de lei que vai 
desagradar a grande maioria da população. O deputado lembrou que hoje cerca de 500 
mil motoristas estão envolvidos com o Uber e outros aplicativos. 
 
“Neste momento de crise, onde o desemprego ainda está elevadíssimo, são alternativas 
que permitem com que todas essas pessoas e, consequentemente, suas famílias tenham 
renda. Agora criar um embaraço legal vai agravar, fazendo com que essas pessoas 
também passem a constar na lista dos desempregados com as consequências 
econômicas e sociais que isso vai acarretar”, afirmou. 
 
O deputado disse torcer – embora não conte com a sensibilidade dos senadores do 
Maranhão que têm decepcionado, para que os parlamentares brasileiros, em sua 
maioria, não permitam o retrocesso e não imponham óbices legais ao Uber e a outros 
aplicativos porque eles só fazem bem à população. “E, neste caso, esta concorrência faz 
bem para as pessoas que têm o serviço diversificado de transporte para utilizar, de 
acordo com a sua própria opção”, frisou. 
 
Ao finalizar, Othelino disse que o pronunciamento não é, de nenhuma forma, para 
desagradar aos taxistas, mas para garantir que eles tenham o seu espaço; que os 
prestadores de serviços desses aplicativos também possam trabalhar, claro, 
regulamentados, pagando os impostos, normalmente, para que também não haja 
concorrência desleal com nenhuma categoria. 
 
“Proibir não é a solução. Isso criaria um grande problema social para o Brasil e seria mais 
um ato do Senado que mostraria estar de costas para a sociedade. Então, peço que o 
Senado Federal reflita bem sobre este projeto de lei, número 28, que tem chamado a 
atenção do Brasil e provocado grandes debates nas redes sociais”, concluiu. 
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Pinheiro: Othelino deu corda para Luciano se enforcar… 

 
 
Othelino Neto está preste a tomar o controle de Pinheiro. Ação deve ser para “salvar” a 
cidade das mãos do Sarney e deu seu pupilo, o Filuca Mendes. 
 
Não é de se estranhar que a Câmara de Vereadores do município de Pinheiro, importante 
curral eleitoral de Othenino Neto (PCdoB), esteja sendo acionada para afastar o prefeito 
Luciano Genésio, que não teve apoio do governador em sua eleição em 2016, mas, 
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depois de eleito foi chamado de “aliado”, ou seja, Flávio Dino tentou matar, mas depois 
quis abraçar. 
 
Não é segredo pra ninguém que o controle de Pinheiro-MA, passa antes de tudo pelo 
deputado “comunista” Othelino Neto, que tem sua esposa como vice-prefeita da chapa 
derrotada nas eleições de 2016, por Luciano. 
 
Novamente o “abraço” comunista: 
 
Para aqueles que pensam que são aliados do governador, seria bom considerar o caso 
do jovem prefeito Luciano Genésio. 
 
Nas 217 cidades, os munícipes enfrentam as mesmas dificuldades, mas, o governador 
aproveita o cargo barganhar popularidade ao lado dos prefeitos, foi assim com Pinheiro, 
de Luciano, que está preste a ser cassado. 
 
Um detalhe nessa tramoia malignamente orquestrada para afastar o prefeito é que ele, 
assim como muitos outros prefeitos das cidades do interior do Maranhão foram 
chamados ao líder do comunismo, no Palácio Dos Leões, para tirarem fotos sorrindo ao 
lado do governador, que é candidato à reeleição em 2018, que está em “pré-campanha”, 
por onde anda anuncia asfalto, inaugura escolas (muitas delas apenas pintadas), 
entregando ambulâncias, ônibus escolares, e fazendo dos prefeitos verdadeiros cabos 
eleitorais. 
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Deputado Adriano repõe a verdade sobre limites municipais de Santa Inês e Altamira 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) cobrou da atual presidência da Comissão de 
Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa esclarecimentos acerca da recente 
divulgação de assinatura de acordo entre as prefeituras de Santa Inês e Altamira do 
Maranhão sobre limites intermunicipais. Segundo Adriano, no ano passado, quando 
presidiu a referida Comissão, essa questão havia sido solucionada e foi firmado um 
termo de compromisso pelas duas prefeituras, redefinindo o mapa dos dois municípios. 
 
“Nós precisamos manter, aqui, nesta Casa, a honestidade intelectual dos atos que aqui 
são feitos. Além disso, essa questão não se resolve em apenas seis meses, como se 
tentou fazer crer. Não se pode tirar o mérito da Assembleia e dos deputados que 
integraram essa Comissão na gestão passada e nas anteriores”, declarou Adriano. 
 
Segundo o deputado, sob a sua presidência, a Comissão de Assuntos Municipais realizou 
audiências, promoveu reuniões com prefeitos, representantes do Instituto Maranhense 
de Estudos Cartográficos (IMESC), Ministério Público, enfim, um trabalho que resultou 
no termo de compromisso para redefinição dos limites intermunicipais. 
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Aprovação de projeto contra aplicativos seria um desserviço à população, diz Othelino 
Neto 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), demonstrou preocupação com a polêmica em torno do Projeto de Lei 
Complementar, n.º 28, que tramita no Senado, e que, possivelmente, criará embaraços 
para aplicativos como o Uber e outros semelhantes. Para ele, caso o Congresso aprove 
essa matéria que inviabiliza essas novas formas de tecnologia, será um desserviço aos 
brasileiros. 
 
Segundo o deputado, essas novas modalidades de transportes alternativos têm sido 
muito utilizadas pela população que já se habituou à sua praticidade. “Que o Senado 
Federal reflita bem sobre esta matéria, que tem chamado a atenção do Brasil e 
provocado grandes debates nas redes sociais”, disse Othelino durante o 
pronunciamento. 
 
O parlamentar lembrou que, após o surgimento do Uber e de outros aplicativos 
semelhantes, pelos quais se pode acionar o veículo pelo celular, houve inclusive, em São 
Luís, uma preocupação dos taxistas em melhorar os serviços. De acordo com ele, houve 
maior controle dos preços, porque esses aplicativos começaram a aplicar preços abaixo 
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dos cobrados pelo mercado de transporte e pôde ser notada uma grande aceitação da 
população. 
 
“Não só aqui em São Luís, mas em outras cidades por onde andamos, percebemos que 
esses aplicativos viraram uma realidade. Várias, milhares de pessoas utilizam a todo 
tempo os aplicativos”, disse Othelino ao defender que os aplicativos sejam 
regulamentados, que paguem os seus tributos normalmente, assim como os taxistas. 
Segundo ele, criar um embaraço legal com a aprovação desse projeto é, mais uma vez, 
virar as costas para a população brasileira. 
 
Othelino disse esperar que o Congresso Nacional que, nos últimos tempos, tem tido 
decisões que entristecem o país, mais uma vez, não aprove um projeto de lei que vai 
desagradar a grande maioria da população. O deputado lembrou que hoje cerca de 500 
mil motoristas estão envolvidos com o Uber e outros aplicativos. 
 
“Neste momento de crise, onde o desemprego ainda está elevadíssimo, são 
alternativas que permitem com que todas essas pessoas e, consequentemente, suas 
famílias tenham renda. Agora criar um embaraço legal vai agravar, fazendo com que 
essas pessoas também passem a constar na lista dos desempregados com as 
consequências econômicas e sociais que isso vai acarretar”, afirmou. 
 
O deputado disse torcer – embora não conte com a sensibilidade dos senadores do 
Maranhão que têm decepcionado, para que os parlamentares brasileiros, em sua 
maioria, não permitam o retrocesso e não imponham óbices legais ao Uber e a outros 
aplicativos porque eles só fazem bem à população. “E, neste caso, esta concorrência faz 
bem para as pessoas que têm o serviço diversificado de transporte para utilizar, de 
acordo com a sua própria opção”, frisou. 
 
Ao finalizar, Othelino disse que o pronunciamento não é, de nenhuma forma, para 
desagradar aos taxistas, mas para garantir que eles tenham o seu espaço; que os 
prestadores de serviços desses aplicativos também possam trabalhar, claro, 
regulamentados, pagando os impostos, normalmente, para que também não haja 
concorrência desleal com nenhuma categoria. 
 
“Proibir não é a solução. Isso criaria um grande problema social para o Brasil e seria 
mais um ato do Senado que mostraria estar de costas para a sociedade. Então, peço 
que o Senado Federal reflita bem sobre este projeto de lei, número 28, que tem 
chamado a atenção do Brasil e provocado grandes debates nas redes sociais”, concluiu. 
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Assembleia aprova projeto que cria empregos na Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares 

 
 
O Plenário aprovou, na sessão desta segunda-feira (30), o Projeto de Lei nº 270/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de empregos no quadro efetivo 
da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), responsável pela gestão de 
45 unidades de saúde em São Luís e no interior do Estado. 
 
De acordo com a mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governador 
Flávio Dino, o Projeto de Lei cria mil vagas de emprego, por meio de concurso público, 
nas mais diversas áreas da saúde. As vagas, destinadas a profissionais com nível médio e 
superior, oferecem salários entre R$ 1.00,00 e R$ 7.425,31. 
 
O texto do Projeto de Lei nº 270 prevê que as vagas devem ser distribuídas de acordo 
com as necessidades das respectivas unidades sob responsabilidade da Emserh, 
estabelecendo ainda que a carga horária e os vencimentos dos profissionais devem 
obedecer à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como à legislação que rege o 
trabalho de cada categoria. 
 
Na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo, o governador Flávio Dino afirma que 
está dando continuidade à política de ampliação dos serviços públicos com mais 
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qualidade para a população. Ele explica que encaminhou à Assembleia, no início de 
setembro, dentro do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para o ano de 2018, a 
criação de mais de 931 vagas em 9 secretarias e órgãos da administração estadual para 
profissionais com nível médio e superior. 
 
O reforço com a contratação de pessoal foca em áreas prioritárias, tais como Sistema 
Penitenciário, com proposta de criação 120 novas vagas, além de 457 vagas para a 
educação, 51 oportunidades para Direito do Cidadão e do Consumidor, dentre outros. O 
governador Flávio Dino acentua que, em 2017, autorizou Concurso Público para 
preenchimentos de 1.215 vagas para Polícia Militar do Maranhão, 10 vagas para o 
Procon, ambos por meio de concurso público, além de centenas de outras vagas em 
seletivos para mais diversas áreas, a exemplo da educação e sistema penitenciário. O 
Projeto de Lei nº 270/2017 está publicado no Diário da Assembleia Legislativa, edição de 
17 de outubro de 2017. 
 
Estrutura das Vagas para o Concurso Público da Emserh 
 
Biomédico: 15 vagas 
 
Bioquímico:  10 vagas 
 
Enfermeiro UTI – Adulto: 40 vagas 
 
Enfermeiro UTI Pediátrica/Obstetra/Neonatal: 30 vagas 
 
Farmacêutico: 60 vagas 
 
Fisioterapeuta: 28 vagas 
 
Fisioterapeuta UTI Pediátrica-Neonatal: 10 vagas 
 
Fonoaudiólogo: 15 vagas 
 
Nutricionista: 20 vagas 
 
Odontólogo: 15 vagas 
 
Psicólogo: 15 vagas 
 
Terapeuta Ocupacional: 15 vagas 
 
Técnico de Enfermagem: 560 vagas 
 
Técnico em saúde bucal: 26 vagas 



 

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 

Médico cardiologista: 8 vagas 
 
Médico – clínica médica: 9 vagas 
 
Médico – endocrinologia: 13 vagas 
 
Médico – ginecologia e obstetrícia:  9 vagas 
 
Médico – ortopedia: 7 vagas 
 
Médico – pediatria: 10 vagas 
 
Médico-psquiatra: 4 vagas 
 
Área administrativa da Emserh 
 
Advogado: 2 vagas 
 
Analista administrativo: 44 vagas 
 
Jornalista: 5 vagas 
 
Assistente administrativo: 30 vagas 
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Em Carutapera parceria do deputado estadual Josimar de Maranhãozinho e governo do 
estado garante 10 quilômetros de asfalto para o município 

Na manhã de ontem (29), o deputado estadual Josimar de Maranhãozinho juntamente 
com a presidente do PR Mulher Detinha estiveram no município de Carutapera, onde 
fizeram o anuncio de 10 quilômetros de asfalto e que já foi iniciado o serviço no último 
fim de semana. 
 

 
 
No anuncio da obra também estiveram presentes o prefeito André Dourado, vereadores, 
secretários e a comunidade em geral. O casal Josimar e Detinha constaram a qualidade 
do asfalto que está sendo implantado em Carutapera, o parlamentar elogiou o 
dinamismo do trabalho e o excelente serviço que vem sendo desenvolvido. 
 
“O asfalto que está sendo implantado aqui em Carutapera é de ótima qualidade, aqui 
aproveito para agradecer ao governador do estado Flávio Dino que atendeu as nossas 
solicitações e através dessas parcerias estamos melhorando a qualidade de vida das 
pessoas em seus municípios”. 
 
Já a presidente do PR Mulher Detinha Cunha ressaltou as boas administrações realizadas 
pelo PR no Maranhão e o crescimento da sigla em todo estado. “Aqui em Carutapera 
André Dourado tem feito um bom governo e om resultado são essas ações de impacto 
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realizadas no município com melhorias de estradas e agora o tão sonhado asfalto. O PR 
tem se destacado muito em suas administrações em todo Maranhão e é esse o nosso 
objetivo, governar com parcerias e para o povo”. 
 
Carutapera não é o primeiro município beneficiado com asfalto através de parcerias do 
deputado Josimar de Maranhãozinho com o governo do estado. O parlamentar garantiu 
que vai continuar lutando pela infraestrutura dos municípios maranhenses onde muitos 
se encontram em péssimas condições de trafegabilidade. 
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César Pires viabiliza benefícios da Codevasf para o município de Codó… 

 
César Pires com Jones Braga e Nagib assinando documentos na Codevasf 

 
O município de Codó receberá uma série de benefícios da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf) que vão melhorar a produção e as 
condições de vida da população na zona rural. Os convênios foram assinados na tarde 
desta terça-feira, 31, em São Luís pelo prefeito Francisco Nagib, o superintendente 
estadual da Codevasf, Jones Braga, com a presença do deputado César Pires (PEN). 
 
Por indicação do deputado César Pires, a Codevasf doará à Prefeitura de Codó 40 kits de 
irrigação com capacidade para irrigar 500 metros quadrados com equipamentos 
complementares e mais 40 caixas d’água, assim como dois tanques de expansão com 
sistema de homogeneização e resfriamento de leite, com capacidade para 2 mil litros de 
leite, cada tanque, viabilizados pelo deputado federal Weverton Rocha a pedido de César 
Pires. 
 
“Ficamos felizes em contribuir para que esses benefícios cheguem à zona rural de Codó, 
de forma a garantir que as famílias ali residentes possam ter melhores condições de 
trabalho, para aumentar sua renda e ter mais qualidade de vida”, declarou César Pires. 
Ainda por solicitação dele, outros 40 kits serão destinados a Codó. 
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Na mesma ocasião, foi assinado convênio para a recuperação da estrada vicinal entre os 
povoados Lagoa dos Lemos e Cajazeiras, no valor global de R$ 1.311.425,00, fruto de 
emenda do senador Roberto Rocha. 
 
“São benefícios muito importantes para a nossa cidade, e nós agradecemos pelo apoio 
do deputado César Pires. Os agricultores codoenses são trabalhadores e a terra é fértil. 
Essas condições de trabalho viabilizadas pela Codevasf vão fomentar a agricultura, 
gerar renda e melhores condições de vida para as famílias atendidas e incrementar a 
economia do município”, destacou o prefeito Francisco Nagib. 
 
César Pires, Francisco Nagib e Jones Braga estarão juntos em Codó, nos próximos dias, 
para a entrega dos benefícios viabilizados pela Codevasf para as famílias beneficiadas na 
zona rural do município. 
 
A data será definida após a publicação dos convênios no Diário da União. 
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Adriano Sarney repõe a verdade sobre limites municipais de Santa Inês e Altamira 

 
Adriano defendeu manutenção da honestidade intelectual dos atos feitos na Assembleia 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) cobrou da atual presidência da Comissão de 
Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa esclarecimentos acerca da recente 
divulgação de assinatura de acordo entre as prefeituras de Santa Inês e Altamira do 
Maranhão sobre limites intermunicipais. Segundo Adriano, no ano passado, quando 
presidiu a referida Comissão, essa questão havia sido solucionada e foi firmado um 
termo de compromisso pelas duas prefeituras, redefinindo o mapa dos dois municípios. 
 
“Nós precisamos manter, aqui, nesta Casa, a honestidade intelectual dos atos que aqui 
são feitos. Além disso, essa questão não se resolve em apenas seis meses, como se 
tentou fazer crer. Não se pode tirar o mérito da Assembleia e dos deputados que 
integraram essa Comissão na gestão passada e nas anteriores”, declarou Adriano. 
 
Segundo o deputado, sob a sua presidência, a Comissão de Assuntos Municipais realizou 
audiências, promoveu reuniões com prefeitos, representantes do Instituto Maranhense 
de Estudos Cartográficos (IMESC), Ministério Público, enfim, um trabalho que resultou 
no termo de compromisso para redefinição dos limites intermunicipais. 
 



 

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 

Assista ao discurso do deputado Adriano Sarney: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SCX9JLpciXk
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Processo que pede cassação de Nina Melo dorme na engaveta do Relator 

 
Daniel Blume, relator do processo que pede o indeferimento do registro de Nina 

 
Filha do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Arnaldo Melo, médica Nina Melo, 
acusada de fraudar documentos para conseguir o registro da candidatura em 2014, corre 
o risco de concluir o mandato de deputada estadual pelo PMDB sem que o Tribunal 
Regional Eleitoral do Maranhão julgue o processo em a Procuradoria Regional Eleitoral 
e partes interessadas pedem a cassação do diploma da deputada, por não ter se 
desincompatibilizado dentro do prazo legal do cargo que ocupava na Sociedade Empresa 
Clínica do Coração LTDA, que era conveniado com o governo Roseana Sarney. 
 
Embora sub judice, há três anos Nina se mantém no mandato e não existe prazo para 
que a Corte do TRE-MA se manifeste sobre a matéria que dorme na gaveta do relator, 
Daniel Blume Pereira de Almeida, advogado com cadeira no Tribunal Eleitoral, sem que 
o mesmo cumpra com sua obrigação de liberar o processo para ser votado pelo plenário. 
Enquanto isso, a parlamentar desfruta de todas as benesses do cargo, enquanto o 
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verdadeiro detentor do mandato, ex-deputado, Marcos Caldas, sofre com a injustiça e 
com a lentidão da justiça. 
 
A contenda jurídica começou ainda no pedido de registro da candidatura da junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral, mas a corte considerou intempestiva a representação e 
concedeu o registro. O processo subiu e desceu do TSE, que já determinou o julgamento 
pela corte local, mas como o relator não solta o processo, Nina Melo continua deputada 
e tudo indica que, se não houve uma providência de quem de direito, ela irá concluir o 
mandato. 
 
No dia 18 de outubro do corrente ano, o Ministério Público Eleitoral voltou a ratificar o 
parecer determinando o indeferimento do registro de Nina e o imediato afastamento da 
parlamentar, mas ainda assim Daniel Blume continua sentado sobre o processo, não 
dando a menor importância ao relatório do Procurador Eleitoral substituto, Galtiênio da 
Cruz Paulino, que afirma textualmente que ela exerceu o cargo na Clínica até junho de 
2014, período vedado pela Legislação eleitoral. 
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Adriano repõe a verdade sobre limites municipais de Santa Inês e Altamira 

 
Deputado Adriano Sarney 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) cobrou da atual presidência da Comissão de 
Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa esclarecimentos acerca da recente 
divulgação de assinatura de acordo entre as prefeituras de Santa Inês e Altamira do 
Maranhão sobre limites intermunicipais. 
 
Segundo Adriano, no ano passado, quando presidiu a referida Comissão, essa questão 
havia sido solucionada e foi firmado um termo de compromisso pelas duas prefeituras, 
redefinindo o mapa dos dois municípios. 
 
“Nós precisamos manter, aqui, nesta Casa, a honestidade intelectual dos atos que aqui 
são feitos. Além disso, essa questão não se resolve em apenas seis meses, como se 
tentou fazer crer. Não se pode tirar o mérito da Assembleia e dos deputados que 
integraram essa Comissão na gestão passada e nas anteriores”, declarou Adriano. 
 
Segundo o deputado, sob a sua presidência, a Comissão de Assuntos Municipais realizou 
audiências, promoveu reuniões com prefeitos, representantes do Instituto Maranhense 
de Estudos Cartográficos (IMESC), Ministério Público, enfim, um trabalho que resultou 
no termo de compromisso para redefinição dos limites intermunicipais. 
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Deputada Andrea Murad denuncia: “médicos estão com salários atrasados” 

 
Deputada Andrea Murad 

 
A deputada Andrea Murad denunciou nesta terça-feira (31) a situação, que ela 
denominou de “precária”, dos médicos que atendem pelo Programa de Saúde Prisional. 
 
De acordo com informações divulgadas pela parlamentar, o instituto responsável pela 
execução do programa é o INVISA, contratado pela Secretaria de Estado da Saúde, que, 
segundo ela, além de atrasar os salários dos médicos, também deixa os profissionais sem 
contrato e sem os direitos. 
 
A deputada chamou a atenção para os diversos problemas que vem ocorrendo na área 
da saúde e que o governo Flávio Dino, na opinião dela, vem tratando com descaso. 
 
Clique e veja o discurso da deputada: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oxSA-2zeXik
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Aprovação de projeto contra aplicativos seria um desserviço à população, diz Othelino 
Neto 

 
Vice-presidente da Assembleia disse que aprovação de projeto seria um retrocesso 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), demonstrou preocupação com a polêmica em torno do Projeto de Lei 
Complementar, n.º 28, que tramita no Senado, e que, possivelmente, criará embaraços 
para aplicativos como o Uber e outros semelhantes. Para ele, caso o Congresso aprove 
essa matéria que inviabiliza essas novas formas de tecnologia, será um desserviço aos 
brasileiros. 
 
Segundo o deputado, essas novas modalidades de transportes alternativos têm sido 
muito utilizadas pela população que já se habituou à sua praticidade. “Que o Senado 
Federal reflita bem sobre esta matéria, que tem chamado a atenção do Brasil e 
provocado grandes debates nas redes sociais”, disse Othelino durante o 
pronunciamento. 
 
O parlamentar lembrou que, após o surgimento do Uber e de outros aplicativos 
semelhantes, pelos quais se pode acionar o veículo pelo celular, houve inclusive, em São 
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Luís, uma preocupação dos taxistas em melhorar os serviços. De acordo com ele, houve 
maior controle dos preços, porque esses aplicativos começaram a aplicar preços abaixo 
dos cobrados pelo mercado de transporte e pôde ser notada uma grande aceitação da 
população. 
 
“Não só aqui em São Luís, mas em outras cidades por onde andamos, percebemos que 
esses aplicativos viraram uma realidade. Várias, milhares de pessoas utilizam a todo 
tempo os aplicativos”, disse Othelino ao defender que os aplicativos sejam 
regulamentados, que paguem os seus tributos normalmente, assim como os taxistas. 
Segundo ele, criar um embaraço legal com a aprovação desse projeto é, mais uma vez, 
virar as costas para a população brasileira. 
 
Othelino disse esperar que o Congresso Nacional que, nos últimos tempos, tem tido 
decisões que entristecem o país, mais uma vez, não aprove um projeto de lei que vai 
desagradar a grande maioria da população. O deputado lembrou que hoje cerca de 500 
mil motoristas estão envolvidos com o Uber e outros aplicativos. 
 
“Neste momento de crise, onde o desemprego ainda está elevadíssimo, são alternativas 
que permitem com que todas essas pessoas e, consequentemente, suas famílias tenham 
renda. Agora criar um embaraço legal vai agravar, fazendo com que essas pessoas 
também passem a constar na lista dos desempregados com as consequências 
econômicas e sociais que isso vai acarretar”, afirmou. 
 
O deputado disse torcer – embora não conte com a sensibilidade dos senadores do 
Maranhão que têm decepcionado, para que os parlamentares brasileiros, em sua 
maioria, não permitam o retrocesso e não imponham óbices legais ao Uber e a outros 
aplicativos porque eles só fazem bem à população. “E, neste caso, esta concorrência faz 
bem para as pessoas que têm o serviço diversificado de transporte para utilizar, de 
acordo com a sua própria opção”, frisou. 
 
Ao finalizar, Othelino disse que o pronunciamento não é, de nenhuma forma, para 
desagradar aos taxistas, mas para garantir que eles tenham o seu espaço; que os 
prestadores de serviços desses aplicativos também possam trabalhar, claro, 
regulamentados, pagando os impostos, normalmente, para que também não haja 
concorrência desleal com nenhuma categoria. 
 
“Proibir não é a solução. Isso criaria um grande problema social para o Brasil e seria mais 
um ato do Senado que mostraria estar de costas para a sociedade. Então, peço que o 
Senado Federal reflita bem sobre este projeto de lei, número 28, que tem chamado a 
atenção do Brasil e provocado grandes debates nas redes sociais”, concluiu. 
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Aprovado projeto do governo que cria empregos para profissionais da Saúde na 
Emserh… 

 
Deputados aprovaram projeto enviado pelo Executivo 

 
O plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o Projeto de Lei, nº 
270/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de empregos no 
quadro efetivo da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), responsável 
pela gestão de 45 unidades de saúde em São Luís e no interior do Estado. 
 
De acordo com a mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governador 
Flávio Dino, o Projeto de Lei cria mil vagas de emprego, por meio de concurso público, 
nas mais diversas áreas da saúde. As vagas, destinadas a profissionais com nível médio e 
superior, oferecem salários entre R$ 1.00,00 e R$ 7.425,31. 
 
O texto do Projeto de Lei nº 270 prevê que as vagas devem ser distribuídas de acordo 
com as necessidades das respectivas unidades sob responsabilidade da Emserh, 
estabelecendo ainda que a carga horária e os vencimentos dos profissionais devem 
obedecer à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como à legislação que rege o 
trabalho de cada categoria. 
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Na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo, o governador Flávio Dino afirma que 
está dando continuidade à política de ampliação dos serviços públicos com mais 
qualidade para a população. Ele explica que encaminhou à Assembleia, no início de 
setembro, dentro do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para o ano de 2018, a 
criação de mais de 931 vagas em 9 secretarias e órgãos da administração estadual para 
profissionais com nível médio e superior. 
 
O reforço com a contratação de pessoal foca em áreas prioritárias, tais como Sistema 
Penitenciário, com proposta de criação 120 novas vagas, além de 457 vagas para a 
educação, 51 oportunidades para Direito do Cidadão e do Consumidor, dentre outros. 
 
O governador Flávio Dino acentua que, em 2017, autorizou Concurso Público para 
preenchimentos de 1.215 vagas para Polícia Militar do Maranhão, 10 vagas para o 
Procon, ambos por meio de concurso público, além de centenas de outras vagas em 
seletivos para mais diversas áreas, a exemplo da educação e sistema penitenciário. O 
Projeto de Lei nº 270/2017 está publicado no Diário da Assembleia Legislativa, edição de 
17 de outubro de 2017. 
 
Estrutura das vagas para o Concurso Público da Emserh: 
 
Biomédico: 15 vagas 
 
Bioquímico:  10 vagas 
 
Enfermeiro UTI – Adulto: 40 vagas 
 
Enfermeiro UTI Pediátrica/Obstetra/Neonatal: 30 vagas 
 
Farmacêutico: 60 vagas 
 
Fisioterapeuta: 28 vagas 
 
Fisioterapeuta UTI Pediátrica-Neonatal: 10 vagas 
 
Fonoaudiólogo: 15 vagas 
 
Nutricionista: 20 vagas 
 
Odontólogo: 15 vagas 
 
Psicólogo: 15 vagas 
 
Terapeuta Ocupacional: 15 vagas 
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Técnico de Enfermagem: 560 vagas 
 
Técnico em saúde bucal: 26 vagas 
 
Médico cardiologista: 8 vagas 
 
Médico – clínica médica: 9 vagas 
 
Médico – endocrinologia: 13 vagas 
 
Médico – ginecologia e obstetrícia:  9 vagas 
 
Médico – ortopedia: 7 vagas 
 
Médico – pediatria: 10 vagas 
 
Médico-psquiatra: 4 vagas 
 
Área administrativa da Emserh 
 
Advogado: 2 vagas 
 
Analista administrativo: 44 vagas 
 
Jornalista: 5 vagas 
 
Assistente administrativo: 30 vagas 

 


