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Júnior Verde destaca esforços para regulamentação dos limites municipais 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) destacou nesta quarta-feira, 1º, na Tribuna da 
Assembleia Legislativa, os esforços que vem empreendendo para a regulamentação dos 
limites territoriais entre os municípios maranhenses. 
 

 
 
No início da semana, o parlamentar se reuniu com representantes do Instituto 
Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC) e do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para discutir aspectos técnicos para a 
consolidação desses limites. 
 
– Nós sabemos das dificuldades históricas que existem entre as divisas dos municípios. 
Os serviços básicos que atendem à população que vive no entorno, às margens desses 
municípios, às vezes, não chegam. Então, entendemos a necessidade de legitimar, de 
definir as competências, para assim, chegarem os serviços necessários aos municípios 
maranhenses – justificou Júnior Verde. 
 
O parlamentar fez referência ao Projeto de Lei nº 293/2017, que já foi publicado e 
atualiza as divisas intermunicipais de Santa Inês nos termos da Lei nº 10.888, de 22 de 
julho de 2015. O texto dispõe sobre as alterações cartográficas das divisas 
intermunicipais do Estado do Maranhão. Segundo Júnior Verde, o projeto vai resolver 
uma problemática séria entre os municípios de Santa Inês, Satubinha e Vitorino Freire, e 
principalmente, Altamira do Maranhão. 
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– O projeto vai atingir sua eficácia necessária porque é um acordo firmado entre os 
prefeitos e não deverá haver divergências políticas. Deve haver comunhão, realmente, 
de uma iniciativa que visa definir competências, porque nós estamos falando de limites 
e, claro, dentro desses limites, o que cabe a cada município. Significa dizer que as pessoas 
vão saber onde residem – pontuou. 
 
Durante o discurso, Verde enalteceu o trabalho pelo IMESC e pelo IBGE, e destacou ainda 
a atuação do deputado Bira do Pindaré, que é o presidente da Comissão das Cidades da 
Assembleia Legislativa. 
 
– Então, a união de esforços aqui é fundamental. Continuaremos nessa luta e assim como 
nós fizemos história resolvendo os problemas dos limites territoriais entre São Luís, 
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, mais uma vez avançamos para o interior do Estado, 
resolvendo um problema histórico entre Santa Inês e Altamira – finalizou. 
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Zé Inácio participa do lançamento da frente parlamentar contra a privatização dos 
bancos públicos e da Eletronorte 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT), esteve presente nesta quarta-feira 01/11, no lançamento da 
frente parlamentar em defesa dos bancos públicos e contra a privatização da 
Eletronorte, na sala das comissões da Assembleia Legislativa. 
 
A frente pretende alertar e combater os desmontes dos bancos públicos e a 
desestatização da Eletronorte (do sistema Eletrobrás) pelo Governo Michel Temer. “Essa 
Frente é para unificar a luta de todos, a frente lançada hoje será fundamental para unir 
as forças que defendem as instituições e propor esse debate para fazermos o 
enfretamento para que essas medidas não sejam aprovadas”, disse Zé Inácio. 
 
Durante o ato, os parlamentares e sindicalistas destacaram o papel dessas instituições 
públicas perante a sociedade, a economia, a soberania nacional e o desenvolvimento do 
país. Atualmente no Maranhão, segundo o Sindicato dos Bancários, já foram fechadas 
17 agências, dentre elas: do Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. A 
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Eletronorte produz 15,75% da energia da Eletrobrás e controla 19,36% das linhas de 
transmissão da holding. A proposta de privatização da Eletrobrás será enviada ao 
Congresso via projeto de lei, e não mais por medida provisória como pretendia Michel 
Temer. 
 
O Deputado Zé Inácio destacou ainda que esses dois grandes setores do país, o financeiro 
e o elétrico são de suma importância para a soberania nacional. Como também para a 
execução de programas sociais, que tiveram grande destaque no governo dos petistas 
Lula e Dilma, como o “Minha Casa, Minha Vida” com a construção de quase 5 milhões 
de moradias, e o “Luz para Todos” que já atendeu 15 milhões de consumidores, 
benefícios da previdência e assistência social, e acesso ao crédito, a exemplo o Pronaf. 
 
As privatizações acarretarão principalmente na queda dos financiamentos em educação, 
agricultura e habitação com juros compatíveis, como também no aumento de cerca de 
17% na conta de energia. 
 
O evento contou com a participação do coordenador da Frente Parlamentar, deputado 
Bira do Pindaré (PSB), os parlamentares Fábio Braga (SD) e Cabo Campos (DEM), o 
presidente Fernando Pereira do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, e o presidente 
do Sindicato dos Bancários, Eloy Natan, além da sociedade civil. 
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Será que o irmão do governador acha que Othelino Neto merece uma punição? 

 
 
O irmão do governador Flávio Dino, o advogado Sávio Dino, declarou nas redes sociais 
(twitter) que “senador que sobe para à tribuna para falar leviandades deveriam ser 
punido”. 
 
A declaração é em alusão ao pronunciamento do senador Roberto Rocha que detonou 
Flávio Dino da tribuna do Senado reafirmando que o comunista recebeu propina da JBS. 
 
Pelo raciocínio do irmão do governador supõe-se que ele também acha que o vice-
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, merece uma punição 
severa por ter afirmado da tribuna que o senador Roberto rompeu com Dino porque 
queria fazer “negociatas” no governo. Com a palavra o doutor Sávio Dino. 
 
Nota: 
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“Banho de sol”: 
 
Segundo o deputado do PCdoB, Otehino Neto, usando a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Maranhão na manhã de ontem, “o senador Roberto Rocha resolveu tirar, 
sei lá de onde, essa declaração irresponsável”. 
 
Ora, as “declarações” do senador Roberto Rocha, que é relator da CPI do BNDES, foram 
retiradas dos autos das investigações retiradas, inclusive, das prestações de contas do 
então candidato Flávio Dino em 2014. 
 
O relator da CPI da JBS, Roberto Rocha, exigiu que a reunião da Comissão não se torne 
apenas “um banho de sol”, onde o acusado, que é réu da Lava Jato, ficou calado o tempo 
inteiro, ao ser questionado sobre suas próprias declarações. Rocha foi enfático, inclusive, 
ao referir-se ao irmão do governador Flávio Dino, Sávio Dino, como “protegido” do então 
PGR Rodrigo Janot. 
 
Moralista enrolado: 
 
Até agora na Assembleia Legislativa, presidida por Othelino, as CPI´s deram em nada, os 
deputados Levi Pontes (PCdoB) e Fernando Furtado também do PCdoB, seu partido, 
saíram ilesos com graves acusações sob intenso cheiro de pizza. 
 
Sobre as declarações do deputado Othelino Neto, deixarei duas imagens postadas pelos 
seus próprios amigos, os blogueiros Antonio Martins e seu conterrâneo de Pinheiro, 
Vandoval Rodrigues: 
 
Veja mais... 

 

  

https://blogdoantoniomartins.wordpress.com/2015/04/09/investigado-por-formacao-de-quadrilha-othelino-neto-defende-combate-a-corrupcao/
https://vandovalrodrigues.com/quem-othelino-neto-aquele-que-policia/
http://blogdoricardosantos.com.br/2017/11/02/sera-que-o-irmao-do-governador-acha-que-othelino-neto-merece-uma-punicao/
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Declaração de Roberto Rocha contra Flávio Dino foi irresponsabilidade, diz Othelino Neto 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), mostrou indignação com declaração feita pelo senador Roberto Rocha 
(PSDB), durante depoimento na reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI), que investiga as doações e possíveis irregularidades cometidas pela empresa JBS. 
Ele classificou de irresponsabilidade a suposição, feita pelo tucano, de que a empresa 
JBS teria dado, de forma irregular, R$ 11 milhões para o governador do Maranhão, Flávio 
Dino (PCdoB). 
 
“Vi, mais uma vez, espantado, a irresponsabilidade do senador Roberto Rocha. Numa 
cena em que parecia desconectado da realidade, ele dava a entender que estava em 
transe. Resolveu tirar, sei lá de onde, essa declaração irresponsável. Isto não apareceu 
em nenhuma delação, não foi suposto por ninguém, apenas por ele, num ato que 
expressa ódio, destempero, despreparo e arrogância de quem se arvora da imunidade 
parlamentar para caluniar pessoas de bem”, comentou Flávio Dino. 
 
Segundo Othelino, a ira de Roberto Rocha é, especialmente, motivada porque o 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito para apurar 
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possíveis irregularidades cometidas na campanha do senador para o Senado, a partir de 
denúncia feita pelo então candidato Gastão Vieira (PMDB). Este inquérito por nº 4610, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que está tramitando em segredo de Justiça, apura 
possíveis irregularidades na prestação de contas, inclusive supostas falsificações de 
documento, o que incomoda o senador. 
 
Para Othelino Neto, em mais um devaneio, Roberto Rocha quis atribuir este inquérito ao 
governador Flávio Dino como se ele tivesse poder de influenciar naquilo que propõe o 
procurador Rodrigo Janot. “A irresponsabilidade realmente é de espantar. Mas o político 
que sugeriu, que difamou, no caso da JBS, especificamente, é o mesmo que votou contra 
as medidas cautelares que haviam sido determinadas pelo Supremo Tribunal Federal 
para serem aplicadas contra o senador Aécio Neves em razão das relações estranhas, 
possivelmente, espúrias com a JBS. Fatos esses que foram alvo de gravação pelo próprio 
proprietário da empresa, hoje preso, e que geraram a denúncia pelo Ministério Público 
Federal, pedindo o afastamento do parlamentar e a imposição de medidas cautelares”, 
comentou. 
 
Postura incoerente 
 
Na tribuna, o deputado disse estranhar que esse mesmo senador, que não deixou que 
um colega seu, do PSDB, fosse investigado, agora queira “jogar lama” em quem tem uma 
vida limpa, em quem nunca teve um escândalo envolvendo o seu nome. “É muita 
irresponsabilidade, é muita leviandade, é pena que o Maranhão tenha um senador desse 
quilate. Mas não dá para esperar muita coisa mesmo, afinal de contas Roberto Rocha 
lidera o trio de pára-choques do presidente da República, Michel Temer (PMDB)”, 
afirmou. 
 
O deputado disse ainda que, dos três senadores maranhenses, Roberto Rocha é quem 
está lá como fiel escudeiro do presidente da República, Michel Temer (PMDB), apesar de 
Edson Lobão e João Alberto, ambos do PMDB, também estarem na linha de frente do 
governo, que tem a rejeição de quase a totalidade do povo brasileiro e que a aceitação, 
nada mais é, do que a margem de erro na última pesquisa de 3%. 
 
“Vejam só a incoerência do senador Roberto Rocha, o mesmo que votou pela cassação 
do mandato da presidenta Dilma Rousseff por, supostamente, ter cometido pedaladas 
fiscais, foi contra as medidas cautelares propostas pelo Supremo Tribunal Federal para 
investigar o senador Aécio Neves (PSDB), sendo que uma era presidente da República e 
ela foi acusada de pedaladas fiscais; o outro foi flagrado em um diálogo, no mínimo 
indecente, com um empresário com graves indícios de corrupção. Então, esse é um dos 
senadores que está lá representando o Maranhão”, disse Othelino. 
 
Segundo o deputado, Roberto Rocha nunca conseguiu superar o fato de ter sido 
preterido, historicamente, pelo povo do Maranhão e não ter chegado ao governo do 
Estado. “Na cabeça do senador, o fato dele ser filho de um ex-governador dava-lhe o 
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direito de ser governador, antes dos outros. Ele falava sempre que tem fila, como se a 
fila fosse algo hereditário, porque a cultura política do senador é a oligárquica que o 
povo já enterrou. Então, ele nutre isso, essa angústia, esse recentemente”, comentou. 
 
Governo e negociatas 
 
Durante o pronunciamento, Othelino disse esperar que, nas próximas eleições, Roberto 
Rocha saia candidato a governador para ele ver como é que o povo do Maranhão 
responde a gente irresponsável que não honra o voto do povo maranhense. “O domingo 
da eleição do ano que vem vai ser o Sábado de Aleluia do senador Roberto Rocha. Assim, 
os maranhenses vão malhá-lo até dar uma boa lição nele”, disse. 
 
Na tribuna, Othelino disse também que Roberto Rocha nunca se conformou pelo fato do 
governador Flávio Dino não ter permitido que o mesmo fizesse negociatas, no governo 
do Maranhão, porque as pastas que ele queria foram apenas para arrecadar, para poder 
fazer o que ele não conseguiu, que era pagar as muitas dívidas que ele tem pelo Estado. 
 
“O governador Flávio Dino não permitiu que ele fizesse negociatas no governo do 
Maranhão porque não aceita que ninguém o faça, nem senador e nem ninguém. E se 
esse era o preço para que ele continuasse aliado do governador e no nosso campo 
político, que ele vá para lá! Ele se parece muito mais com os que hoje ele acompanha, 
com o governo Temer imoral, que ele representa, do que conosco”, alfinetou. 
 
Othelino disse que o grupo de Flávio Dino está muito melhor sem a companhia de 
Roberto Rocha. “Nós não fazemos questão de políticos desse quilate. Que ele fique para 
lá, mal acompanhado, que nós ficaremos aqui no caminho do bem para construir um 
Maranhão para todos os maranhenses”, finalizou. 
 
O pronunciamento de Othelino Neto recebeu os apartes dos deputados Levi Pontes 
(PCdoB) e Bira do Pindaré (PSB). 

 

  



 

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: 
Zé Inácio diz que ataque a sede do PT é uma afronta a 

democracia e a liberdade de opinião 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 03/11/2017 

Zé Inácio diz que ataque a sede do PT é uma afronta a democracia e a liberdade de 
opinião 

 
 
NOTA DE REPÚDIO* 
 
_por Deputado Zé Inácio (PT)_ 
 
Repudio com veemência a ação antidemocrática e criminosa de vândalos contra a sede 
do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Maranhão. 
 
A sede amanheceu pichada com símbolos e frases enaltecendo o Deputado Jair 
Bolsonaro, uma clara afronta à democracia e à liberdade de opinião que conquistamos 
às duras penas no Brasil. 
 
É lamentável que estas práticas antidemocráticas ainda aconteçam, embora 
conheçamos a índole daqueles que defendem e apoiam Jair Bolsonaro, saudosistas do 
regime militar. 
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Somos um país democrático e livre! Não aceitaremos nenhum tipo de ataque criminoso 
contra o PT e rechaçamos firmemente a ação contra a sede do Partido por parte de 
seguidores do Bolsonaro que disseminam o ódio, a intolerância e o preconceito contra 
quem pensa diferente deles. 
 
Seguiremos firme na defesa da democracia e tomaremos as devidas providências para 
apurar os fatos e punir os responsáveis por essa ação criminosa. 
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Declaração de Roberto Rocha contra Flávio Dino foi irresponsabilidade, diz Othelino Neto 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), mostrou indignação com declaração feita pelo senador Roberto Rocha 
(PSDB), durante depoimento na reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI), que investiga as doações e possíveis irregularidades cometidas pela empresa JBS. 
Ele classificou de irresponsabilidade a suposição, feita pelo tucano, de que a empresa 
JBS teria dado, de forma irregular, R$ 11 milhões para o governador do Maranhão, Flávio 
Dino (PCdoB). 
 
“Vi, mais uma vez, espantado, a irresponsabilidade do senador Roberto Rocha. Numa 
cena em que parecia desconectado da realidade, ele dava a entender que estava em 
transe. Resolveu tirar, sei lá de onde, essa declaração irresponsável. Isto não apareceu 
em nenhuma delação, não foi suposto por ninguém, apenas por ele, num ato que 
expressa ódio, destempero, despreparo e arrogância de quem se arvora da imunidade 
parlamentar para caluniar pessoas de bem”, comentou Flávio Dino. 
 
Segundo Othelino, a ira de Roberto Rocha é, especialmente, motivada porque o 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito para apurar 
possíveis irregularidades cometidas na campanha do senador para o Senado, a partir de 
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denúncia feita pelo então candidato Gastão Vieira (PMDB). Este inquérito por nº 4610, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que está tramitando em segredo de Justiça, apura 
possíveis irregularidades na prestação de contas, inclusive supostas falsificações de 
documento, o que incomoda o senador. 
 
Para Othelino Neto, em mais um devaneio, Roberto Rocha quis atribuir este inquérito ao 
governador Flávio Dino como se ele tivesse poder de influenciar naquilo que propõe o 
procurador Rodrigo Janot. “A irresponsabilidade realmente é de espantar. Mas o 
político que sugeriu, que difamou, no caso da JBS, especificamente, é o mesmo que 
votou contra as medidas cautelares que haviam sido determinadas pelo Supremo 
Tribunal Federal para serem aplicadas contra o senador Aécio Neves em razão das 
relações estranhas, possivelmente, espúrias com a JBS. Fatos esses que foram alvo de 
gravação pelo próprio proprietário da empresa, hoje preso, e que geraram a denúncia 
pelo Ministério Público Federal, pedindo o afastamento do parlamentar e a imposição 
de medidas cautelares”, comentou. 
 
Postura incoerente 
 
Na tribuna, o deputado disse estranhar que esse mesmo senador, que não deixou que 
um colega seu, do PSDB, fosse investigado, agora queira “jogar lama” em quem tem uma 
vida limpa, em quem nunca teve um escândalo envolvendo o seu nome. “É muita 
irresponsabilidade, é muita leviandade, é pena que o Maranhão tenha um senador desse 
quilate. Mas não dá para esperar muita coisa mesmo, afinal de contas Roberto Rocha 
lidera o trio de pára-choques do presidente da República, Michel Temer (PMDB)”, 
afirmou. 
 
O deputado disse ainda que, dos três senadores maranhenses, Roberto Rocha é quem 
está lá como fiel escudeiro do presidente da República, Michel Temer (PMDB), apesar de 
Edson Lobão e João Alberto, ambos do PMDB, também estarem na linha de frente do 
governo, que tem a rejeição de quase a totalidade do povo brasileiro e que a aceitação, 
nada mais é, do que a margem de erro na última pesquisa de 3%. 
 
“Vejam só a incoerência do senador Roberto Rocha, o mesmo que votou pela cassação 
do mandato da presidenta Dilma Rousseff por, supostamente, ter cometido pedaladas 
fiscais, foi contra as medidas cautelares propostas pelo Supremo Tribunal Federal para 
investigar o senador Aécio Neves (PSDB), sendo que uma era presidente da República 
e ela foi acusada de pedaladas fiscais; o outro foi flagrado em um diálogo, no mínimo 
indecente, com um empresário com graves indícios de corrupção. Então, esse é um dos 
senadores que está lá representando o Maranhão”, disse Othelino. 
 
Segundo o deputado, Roberto Rocha nunca conseguiu superar o fato de ter sido 
preterido, historicamente, pelo povo do Maranhão e não ter chegado ao governo do 
Estado. “Na cabeça do senador, o fato dele ser filho de um ex-governador dava-lhe o 
direito de ser governador, antes dos outros. Ele falava sempre que tem fila, como se a 
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fila fosse algo hereditário, porque a cultura política do senador é a oligárquica que o 
povo já enterrou. Então, ele nutre isso, essa angústia, esse recentemente”, comentou. 
 
Governo e negociatas 
 
Durante o pronunciamento, Othelino disse esperar que, nas próximas eleições, Roberto 
Rocha saia candidato a governador para ele ver como é que o povo do Maranhão 
responde a gente irresponsável que não honra o voto do povo maranhense. “O domingo 
da eleição do ano que vem vai ser o Sábado de Aleluia do senador Roberto Rocha. Assim, 
os maranhenses vão malhá-lo até dar uma boa lição nele”, disse. 
 
Na tribuna, Othelino disse também que Roberto Rocha nunca se conformou pelo fato do 
governador Flávio Dino não ter permitido que o mesmo fizesse negociatas, no governo 
do Maranhão, porque as pastas que ele queria foram apenas para arrecadar, para poder 
fazer o que ele não conseguiu, que era pagar as muitas dívidas que ele tem pelo Estado. 
 
“O governador Flávio Dino não permitiu que ele fizesse negociatas no governo do 
Maranhão porque não aceita que ninguém o faça, nem senador e nem ninguém. E se 
esse era o preço para que ele continuasse aliado do governador e no nosso campo 
político, que ele vá para lá! Ele se parece muito mais com os que hoje ele acompanha, 
com o governo Temer imoral, que ele representa, do que conosco”, alfinetou. 
 
Othelino disse que o grupo de Flávio Dino está muito melhor sem a companhia de 
Roberto Rocha. “Nós não fazemos questão de políticos desse quilate. Que ele fique 
para lá, mal acompanhado, que nós ficaremos aqui no caminho do bem para construir 
um Maranhão para todos os maranhenses”, finalizou. 
 
O pronunciamento de Othelino Neto recebeu os apartes dos deputados Levi Pontes 
(PCdoB) e Bira do Pindaré (PSB). 
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Zé Inácio participa do lançamento da frente parlamentar contra a privatização dos 
bancos públicos e da Eletronorte 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT), esteve presente nesta quarta-feira 01/11, no lançamento da 
frente parlamentar em defesa dos bancos públicos e contra a privatização da 
Eletronorte, na sala das comissões da Assembleia Legislativa. 
 
A frente pretende alertar e combater os desmontes dos bancos públicos e a 
desestatização da Eletronorte (do sistema Eletrobrás) pelo Governo Michel Temer. “Essa 
Frente é para unificar a luta de todos, a frente lançada hoje será fundamental para unir 
as forças que defendem as instituições e propor esse debate para fazermos o 
enfretamento para que essas medidas não sejam aprovadas”, disse Zé Inácio. 
 
Durante o ato, os parlamentares e sindicalistas destacaram o papel dessas instituições 
públicas perante a sociedade, a economia, a soberania nacional e o desenvolvimento do 
país. Atualmente no Maranhão, segundo o Sindicato dos Bancários, já foram fechadas 
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17 agências, dentre elas: do Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. A 
Eletronorte produz 15,75% da energia da Eletrobrás e controla 19,36% das linhas de 
transmissão da holding. A proposta de privatização da Eletrobrás será enviada ao 
Congresso via projeto de lei, e não mais por medida provisória como pretendia Michel 
Temer. 
 
O Deputado Zé Inácio destacou ainda que esses dois grandes setores do país, o financeiro 
e o elétrico são de suma importância para a soberania nacional. Como também para a 
execução de programas sociais, que tiveram grande destaque no governo dos petistas 
Lula e Dilma, como o “Minha Casa, Minha Vida” com a construção de quase 5 milhões 
de moradias, e o “Luz para Todos” que já atendeu 15 milhões de consumidores, 
benefícios da previdência e assistência social, e acesso ao crédito, a exemplo o Pronaf. 
 
As privatizações acarretarão principalmente na queda dos financiamentos em educação, 
agricultura e habitação com juros compatíveis, como também no aumento de cerca de 
17% na conta de energia. 
 
O evento contou com a participação do coordenador da Frente Parlamentar, deputado 
Bira do Pindaré (PSB), os parlamentares Fábio Braga (SD) e Cabo Campos (DEM), o 
presidente Fernando Pereira do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, e o presidente 
do Sindicato dos Bancários, Eloy Natan, além da sociedade civil. 
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Declaração de Roberto Rocha contra Flávio Dino foi irresponsabilidade, diz Othelino Neto 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), mostrou indignação com declaração feita pelo senador Roberto Rocha 
(PSDB), durante depoimento na reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI), que investiga as doações e possíveis irregularidades cometidas pela empresa JBS. 
Ele classificou de irresponsabilidade a suposição, feita pelo tucano, de que a empresa 
JBS teria dado, de forma irregular, R$ 11 milhões para o governador do Maranhão, Flávio 
Dino (PCdoB). 
 
“Vi, mais uma vez, espantado, a irresponsabilidade do senador Roberto Rocha. Numa 
cena em que parecia desconectado da realidade, ele dava a entender que estava em 
transe. Resolveu tirar, sei lá de onde, essa declaração irresponsável. Isto não apareceu 
em nenhuma delação, não foi suposto por ninguém, apenas por ele, num ato que 
expressa ódio, destempero, despreparo e arrogância de quem se arvora da imunidade 
parlamentar para caluniar pessoas de bem”, comentou Flávio Dino. 
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Segundo Othelino, a ira de Roberto Rocha é, especialmente, motivada porque o 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito para apurar 
possíveis irregularidades cometidas na campanha do senador para o Senado, a partir de 
denúncia feita pelo então candidato Gastão Vieira (PMDB). Este inquérito por nº 4610, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que está tramitando em segredo de Justiça, apura 
possíveis irregularidades na prestação de contas, inclusive supostas falsificações de 
documento, o que incomoda o senador. 
 
Para Othelino Neto, em mais um devaneio, Roberto Rocha quis atribuir este inquérito ao 
governador Flávio Dino como se ele tivesse poder de influenciar naquilo que propõe o 
procurador Rodrigo Janot. “A irresponsabilidade realmente é de espantar. Mas o político 
que sugeriu, que difamou, no caso da JBS, especificamente, é o mesmo que votou contra 
as medidas cautelares que haviam sido determinadas pelo Supremo Tribunal Federal 
para serem aplicadas contra o senador Aécio Neves em razão das relações estranhas, 
possivelmente, espúrias com a JBS. Fatos esses que foram alvo de gravação pelo próprio 
proprietário da empresa, hoje preso, e que geraram a denúncia pelo Ministério Público 
Federal, pedindo o afastamento do parlamentar e a imposição de medidas cautelares”, 
comentou. 
 
Postura incoerente 
 
Na tribuna, o deputado disse estranhar que esse mesmo senador, que não deixou que 
um colega seu, do PSDB, fosse investigado, agora queira “jogar lama” em quem tem uma 
vida limpa, em quem nunca teve um escândalo envolvendo o seu nome. “É muita 
irresponsabilidade, é muita leviandade, é pena que o Maranhão tenha um senador desse 
quilate. Mas não dá para esperar muita coisa mesmo, afinal de contas Roberto Rocha 
lidera o trio de pára-choques do presidente da República, Michel Temer (PMDB)”, 
afirmou. 
 
O deputado disse ainda que, dos três senadores maranhenses, Roberto Rocha é quem 
está lá como fiel escudeiro do presidente da República, Michel Temer (PMDB), apesar de 
Edson Lobão e João Alberto, ambos do PMDB, também estarem na linha de frente do 
governo, que tem a rejeição de quase a totalidade do povo brasileiro e que a aceitação, 
nada mais é, do que a margem de erro na última pesquisa de 3%. 
 
“Vejam só a incoerência do senador Roberto Rocha, o mesmo que votou pela cassação 
do mandato da presidenta Dilma Rousseff por, supostamente, ter cometido pedaladas 
fiscais, foi contra as medidas cautelares propostas pelo Supremo Tribunal Federal para 
investigar o senador Aécio Neves (PSDB), sendo que uma era presidente da República e 
ela foi acusada de pedaladas fiscais; o outro foi flagrado em um diálogo, no mínimo 
indecente, com um empresário com graves indícios de corrupção. Então, esse é um dos 
senadores que está lá representando o Maranhão”, disse Othelino. 
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Segundo o deputado, Roberto Rocha nunca conseguiu superar o fato de ter sido 
preterido, historicamente, pelo povo do Maranhão e não ter chegado ao governo do 
Estado. “Na cabeça do senador, o fato dele ser filho de um ex-governador dava-lhe o 
direito de ser governador, antes dos outros. Ele falava sempre que tem fila, como se a 
fila fosse algo hereditário, porque a cultura política do senador é a oligárquica que o 
povo já enterrou. Então, ele nutre isso, essa angústia, esse recentemente”, comentou. 
 
Governo e negociatas 
 
Durante o pronunciamento, Othelino disse esperar que, nas próximas eleições, Roberto 
Rocha saia candidato a governador para ele ver como é que o povo do Maranhão 
responde a gente irresponsável que não honra o voto do povo maranhense. “O domingo 
da eleição do ano que vem vai ser o Sábado de Aleluia do senador Roberto Rocha. Assim, 
os maranhenses vão malhá-lo até dar uma boa lição nele”, disse. 
 
Na tribuna, Othelino disse também que Roberto Rocha nunca se conformou pelo fato do 
governador Flávio Dino não ter permitido que o mesmo fizesse negociatas, no governo 
do Maranhão, porque as pastas que ele queria foram apenas para arrecadar, para poder 
fazer o que ele não conseguiu, que era pagar as muitas dívidas que ele tem pelo Estado. 
 
“O governador Flávio Dino não permitiu que ele fizesse negociatas no governo do 
Maranhão porque não aceita que ninguém o faça, nem senador e nem ninguém. E se 
esse era o preço para que ele continuasse aliado do governador e no nosso campo 
político, que ele vá para lá! Ele se parece muito mais com os que hoje ele acompanha, 
com o governo Temer imoral, que ele representa, do que conosco”, alfinetou. 
 
Othelino disse que o grupo de Flávio Dino está muito melhor sem a companhia de 
Roberto Rocha. “Nós não fazemos questão de políticos desse quilate. Que ele fique para 
lá, mal acompanhado, que nós ficaremos aqui no caminho do bem para construir um 
Maranhão para todos os maranhenses”, finalizou. 
 
O pronunciamento de Othelino Neto recebeu os apartes dos deputados Levi Pontes 
(PCdoB) e Bira do Pindaré (PSB). 
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Deputada Ana do Gás Comemora o Dia do Evangélico em Esperantinópolis 

Instituído como feriado municipal, o dia 31 de outubro é uma data bastante especial 
para a comunidade evangélica da cidade de Esperantinópolis, no qual é comemorado o 
Dia do Evangélico. E este ano a organização contou com o apoio da prefeitura municipal 
de Esperantinópolis, do Governo do Estado do Maranhão e da deputada Ana do Gás que 
além de contribuir, também marcou presença na celebração. 
 

 
 
Este ano uma belíssima programação foi proporcionada ao público presente e contou 
com uma grande carreata, show de calouros, culto e apresentações de artistas. O ponto 
alto da comemoração se deu no encerramento com o show do cantor gospel Samuel 
Mariano que aconteceu na Praça do Mercado Municipal e reuniu um enorme público 
que participou fervorosamente do início ao fim. 
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Ao lado do prefeito Aluizinho do Posto, da primeira dama Cristina Carneiro, de 
vereadores, secretários, dos pastores organizadores e da população em geral, a 
parlamentar deixou sua mensagem. “Sinto uma alegria enorme em poder dividir esse 
momento tão especial com o povo de Esperantinópolis que sempre me recebe com 
muito carinho. Essa data é bastante interessante, visto que o poder público teve a 
sensibilidade de dedicar um dia no calendário do município para os evangélicos onde é 
possível comemorar, discutir temas importantes, trazer reflexões para a sociedade, além 
de confraternizar em um clima super agradável como vimos aqui hoje. Quero 
parabenizar todos os evangélicos e a população de Esperantinópolis em geral e deixar 
meu muito obrigada pelo convite e pela possibilidade de contribuir e prestigiar”, 
declarou Ana do Gás. 
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Deputado Zé Inácio repudia atos de vandalismos contra a sede do PT 

por Deputado Zé Inácio (PT) 
 
Repudio com veemência a ação antidemocrática e criminosa de vândalos contra a sede 
do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Maranhão. 
 

 
 
A sede amanheceu pichada com símbolos e frases enaltecendo o Deputado Jair 
Bolsonaro, uma clara afronta à democracia e à liberdade de opinião que conquistamos 
às duras penas no Brasil. 
 
É lamentável que estas práticas antidemocráticas ainda aconteçam, embora 
conheçamos a índole daqueles que defendem e apoiam Jair Bolsonaro, saudosistas do 
regime militar. 
 
Somos um país democrático e livre! Não aceitaremos nenhum tipo de ataque criminoso 
contra o PT e rechaçamos firmemente a ação contra a sede do Partido por parte de 
seguidores do Bolsonaro que disseminam o ódio, a intolerância e o preconceito contra 
quem pensa diferente deles. 
 
Seguiremos firme na defesa da democracia e tomaremos as devidas providências para 
apurar os fatos e punir os responsáveis por essa ação criminosa. 
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Júnior Verde destaca esforços para regulamentação dos limites entre os municípios 
maranhenses 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) destacou nesta quarta (01), na Tribuna da 
Assembleia Legislativa, os esforços que vem empreendendo para a regulamentação dos 
limites territoriais entre os municípios maranhenses. No início da semana, o parlamentar 
se reuniu com representantes do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos (IMESC) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 
discutir aspectos técnicos para a consolidação desses limites. 
 

 
 
“Nós sabemos das dificuldades históricas que existem entre as divisas dos municípios. 
Os serviços básicos que atendem à população que vive no entorno, às margens desses 
municípios, às vezes, não chegam. Então, entendemos a necessidade de legitimar, de 
definir as competências, para assim, chegarem os serviços necessários aos municípios 
maranhenses”, justificou Júnior Verde.  
 
O parlamentar fez referência ao Projeto de Lei nº 293/2017, que já foi publicado e 
atualiza as divisas intermunicipais de Santa Inês nos termos da Lei nº 10.888, de 22 de 
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julho de 2015. O texto dispõe sobre as alterações cartográficas das divisas 
intermunicipais do Estado do Maranhão. Segundo Júnior Verde, o projeto vai resolver 
uma problemática séria entre os municípios de Santa Inês, Satubinha e Vitorino Freire, e 
principalmente, Altamira do Maranhão. 
 
“O projeto vai atingir sua eficácia necessária porque é um acordo firmado entre os 
prefeitos e não deverá haver divergências políticas. Deve haver comunhão, realmente, 
de uma iniciativa que visa definir competências, porque nós estamos falando de limites 
e, claro, dentro desses limites, o que cabe a cada município. Significa dizer que as pessoas 
vão saber onde residem”, pontuou. 
 
Durante o discurso, Verde enalteceu o trabalho pelo IMESC e pelo IBGE, e destacou ainda 
a atuação do deputado Bira do Pindaré, que é o presidente da Comissão das Cidades da 
Assembleia Legislativa. “Então, a união de esforços aqui é fundamental. Continuaremos 
nessa luta e assim como nós fizemos história resolvendo os problemas dos limites 
territoriais entre São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, mais uma vez avançamos 
para o interior do Estado, resolvendo um problema histórico entre Santa Inês e 
Altamira”, finalizou. 
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O deputado Zé Inácio (PT), esteve presente nesta quarta-feira 01/11, no lançamento da 
frente parlamentar em defesa dos bancos públicos e contra a privatização da 
Eletronorte, na sala das comissões da Assembleia Legislativa. 

 
 
A frente pretende alertar e combater os desmontes dos bancos públicos e a 
desestatização da Eletronorte (do sistema Eletrobrás) pelo Governo Michel Temer. “Essa 
Frente é para unificar a luta de todos, a frente lançada hoje será fundamental para unir 
as forças que defendem as instituições e propor esse debate para fazermos o 
enfretamento para que essas medidas não sejam aprovadas”, disse Zé Inácio. 
 
Durante o ato, os parlamentares e sindicalistas destacaram o papel dessas instituições 
públicas perante a sociedade, a economia, a soberania nacional e o desenvolvimento do 
país. Atualmente no Maranhão, segundo o Sindicato dos Bancários, já foram fechadas 
17 agências, dentre elas: do Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. A 
Eletronorte produz 15,75% da energia da Eletrobrás e controla 19,36% das linhas de 
transmissão da holding. A proposta de privatização da Eletrobrás será enviada ao 
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Congresso via projeto de lei, e não mais por medida provisória como pretendia Michel 
Temer. 
 
O Deputado Zé Inácio destacou ainda que esses dois grandes setores do país, o financeiro 
e o elétrico são de suma importância para a soberania nacional. Como também para a 
execução de programas sociais, que tiveram grande destaque no governo dos petistas 
Lula e Dilma, como o “Minha Casa, Minha Vida” com a construção de quase 5 milhões 
de moradias, e o “Luz para Todos” que já atendeu 15 milhões de consumidores, 
benefícios da previdência e assistência social, e acesso ao crédito, a exemplo o Pronaf. 
 
As privatizações acarretarão principalmente na queda dos financiamentos em educação, 
agricultura e habitação com juros compatíveis, como também no aumento de cerca de 
17% na conta de energia. 
 
O evento contou com a participação do coordenador da Frente Parlamentar, deputado 
Bira do Pindaré (PSB), os parlamentares Fábio Braga (SD) e Cabo Campos (DEM), o 
presidente Fernando Pereira do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, e o presidente 
do Sindicato dos Bancários, Eloy Natan, além da sociedade civil. 
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Para o deputado, vandalismo é típico da “índole daqueles que defendem e apoiam Jair 
Bolsonaro, saudosistas do regime militar” 

 
Sede do PT, no Cohafuma, pichada com inscrições bolsomitas 

 
O deputado estadual Zé Inácio, representante do PT na Assembleia Legislativa, emitiu 
Nota de Repúdio ao ataque perpetrado contra a sede do PT maranhense, no Cohafuma. 
 
E aponta diretamente os responsáveis pelo vandalismo. 
 
– É lamentável que estas práticas antidemocráticas ainda aconteçam, embora 
conheçamos a índole daqueles que defendem e apoiam Jair Bolsonaro, saudosistas do 
regime militar – afirmou Inácio. 
 
Para o parlamentar, o ataque ao PT é uma mostra do ódio, do preconceito  da 
intolerância disseminados pelos bolsomínions. 
 
Leia a íntegra da nota abaixo: 
 

NOTA DE REPÚDIO 
 

por Deputado Zé Inácio (PT) 
 
Repudio com veemência a ação antidemocrática e criminosa de vândalos contra a sede 
do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Maranhão. 
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A sede amanheceu pichada com símbolos e frases enaltecendo o Deputado Jair 
Bolsonaro, uma clara afronta à democracia e à liberdade de opinião que conquistamos 
às duras penas no Brasil. 
 
É lamentável que estas práticas antidemocráticas ainda aconteçam, embora 
conheçamos a índole daqueles que defendem e apoiam Jair Bolsonaro, saudosistas do 
regime militar. 
 
Somos um país democrático e livre! Não aceitaremos nenhum tipo de ataque criminoso 
contra o PT e rechaçamos firmemente a ação contra a sede do Partido por parte de 
seguidores do Bolsonaro que disseminam o ódio, a intolerância e o preconceito contra 
quem pensa diferente deles. 
 
Seguiremos firme na defesa da democracia e tomaremos as devidas providências para 
apurar os fatos e punir os responsáveis por essa ação criminosa. 
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Zé Inácio no lançamento da frente contra a privatização de bancos e da Eletronorte… 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT), esteve presente nesta quarta-feira, 1º, no lançamento da 
frente parlamentar em defesa dos bancos públicos e contra a privatização da 
Eletronorte, na sala das comissões da Assembleia Legislativa. 
 
A frente pretende alertar e combater os desmontes dos bancos públicos e a 
desestatização da Eletronorte (do sistema Eletrobrás) pelo Governo Michel Temer. 
 
“Essa Frente é para unificar a luta de todos, a frente lançada hoje será fundamental 
para unir as forças que defendem as instituições e propor esse debate para fazermos 
o enfretamento para que essas medidas não sejam aprovadas”, disse Zé Inácio. 
 
Durante o ato, os parlamentares e sindicalistas destacaram o papel dessas instituições 
públicas perante a sociedade, a economia, a soberania nacional e o desenvolvimento do 
país. Atualmente no Maranhão, segundo o Sindicato dos Bancários, já foram fechadas 
17 agências, dentre elas: do Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. A 
Eletronorte produz 15,75% da energia da Eletrobrás e controla 19,36% das linhas de 
transmissão da holding. 
 
A proposta de privatização da Eletrobrás será enviada ao Congresso via projeto de lei, e 
não mais por medida provisória como pretendia Michel Temer. 
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O Deputado Zé Inácio destacou ainda que esses dois grandes setores do país, o financeiro 
e o elétrico são de suma importância para a soberania nacional. Como também para a 
execução de programas sociais, que tiveram grande destaque no governo dos petistas 
Lula e Dilma, como o “Minha Casa, Minha Vida” com a construção de quase 5 milhões 
de moradias, e o “Luz para Todos” que já atendeu 15 milhões de consumidores, 
benefícios da previdência e assistência social, e acesso ao crédito, a exemplo o Pronaf. 
 
As privatizações acarretarão principalmente na queda dos financiamentos em educação, 
agricultura e habitação com juros compatíveis, como também no aumento de cerca de 
17% na conta de energia. 
 
O evento contou com a participação do coordenador da Frente Parlamentar, deputado 
Bira do Pindaré (PSB), os parlamentares Fábio Braga (SD) e Cabo Campos (DEM), o 
presidente Fernando Pereira do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, e o presidente 
do Sindicato dos Bancários, Eloy Natan, além da sociedade civil. 
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Júnior Verde destaca esforços para regulamentação dos limites municipais 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) destacou nesta quarta-feira, 1º, na Tribuna da 
Assembleia Legislativa, os esforços que vem empreendendo para a regulamentação dos 
limites territoriais entre os municípios maranhenses. 
 
No início da semana, o parlamentar se reuniu com representantes do Instituto 
Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC) e do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para discutir aspectos técnicos para a 
consolidação desses limites. 
 
– Nós sabemos das dificuldades históricas que existem entre as divisas dos municípios. 
Os serviços básicos que atendem à população que vive no entorno, às margens desses 
municípios, às vezes, não chegam. Então, entendemos a necessidade de legitimar, de 
definir as competências, para assim, chegarem os serviços necessários aos municípios 
maranhenses – justificou Júnior Verde. 
 
O parlamentar fez referência ao Projeto de Lei nº 293/2017, que já foi publicado e 
atualiza as divisas intermunicipais de Santa Inês nos termos da Lei nº 10.888, de 22 de 
julho de 2015. O texto dispõe sobre as alterações cartográficas das divisas 
intermunicipais do Estado do Maranhão. Segundo Júnior Verde, o projeto vai resolver 
uma problemática séria entre os municípios de Santa Inês, Satubinha e Vitorino Freire, e 
principalmente, Altamira do Maranhão. 
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– O projeto vai atingir sua eficácia necessária porque é um acordo firmado entre os 
prefeitos e não deverá haver divergências políticas. Deve haver comunhão, realmente, 
de uma iniciativa que visa definir competências, porque nós estamos falando de limites 
e, claro, dentro desses limites, o que cabe a cada município. Significa dizer que as 
pessoas vão saber onde residem – pontuou. 
 
Durante o discurso, Verde enalteceu o trabalho pelo IMESC e pelo IBGE, e destacou ainda 
a atuação do deputado Bira do Pindaré, que é o presidente da Comissão das Cidades da 
Assembleia Legislativa. 
 
– Então, a união de esforços aqui é fundamental. Continuaremos nessa luta e assim 
como nós fizemos história resolvendo os problemas dos limites territoriais entre São 
Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, mais uma vez avançamos para o interior do 
Estado, resolvendo um problema histórico entre Santa Inês e Altamira – finalizou. 
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Vice-presidente da Assembleia entende que a regulamentação do aplicativo nos moldes 
em que estavam sendo discutidos no Congresso inviabiliza a adoção de novas 
tecnologias no país 

 
Othelino mostrou preocupação com futuro do Uber 

 
O deputado Othelino Neto (PCdoB) manifestou preocupação com a polêmica em torno 
do Projeto de Lei Complementar, n.º 28, que tramita no Senado, que regulamenta os 
aplicativos de transportes, como o Uber. 
 
A proposta, apreciada ontem no Senado, voltou à Câmara após alteração de algumas 
propostas que inviabilizariam o serviço. 
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– 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. 
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Deputado Zé Inácio repudia ato de vandalismo contra sede do PT 

 
Deputado Zé Inácio repudiou com veemência ação antidemocrática e criminosa de vândalos contra a sede do PT 

 
Por deputado Zé Inácio (PT) 
 
Repudio com veemência a ação antidemocrática e criminosa de vândalos contra a sede 
do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Maranhão. 
 
A sede amanheceu pichada com símbolos e frases enaltecendo o Deputado Jair 
Bolsonaro, uma clara afronta à democracia e à liberdade de opinião que conquistamos 
às duras penas no Brasil. 
 
É lamentável que estas práticas antidemocráticas ainda aconteçam, embora 
conheçamos a índole daqueles que defendem e apoiam Jair Bolsonaro, saudosistas do 
regime militar. 
 
Somos um país democrático e livre! Não aceitaremos nenhum tipo de ataque criminoso 
contra o PT e rechaçamos firmemente a ação contra a sede do Partido por parte de 
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seguidores do Bolsonaro que disseminam o ódio, a intolerância e o preconceito contra 
quem pensa diferente deles. 
 
Seguiremos firme na defesa da democracia e tomaremos as devidas providências para 
apurar os fatos e punir os responsáveis por essa ação criminosa. 
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Sede do PT maranhense é atacada com pichações pró-Bolsonaro 

 
Sede do Diretório Estadual do PT foi pichada com o nome do pré-candidato Jair Bolsonaro e com símbolos que remetem  
ao ódio e à intolerância (Foto: reprodução/Facebook 

 
A nova sede do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Maranhão, situada 
no Cohafuma, foi atacada, durante a madrugada, com pichações pró-Jair Bolsonaro 
(PSC), deputado federal pelo Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência da República, 
apontado como representante legítimo da ultra direita. Alguns símbolos desenhados no 
muro frontal do imóvel exprimem a clara intenção dos autores de demonizar o PT. 
 
O ato de vandalismo causou reações indignadas de membros do partido, que repudiaram 
a clara agressão à liberdade e à democracia. 
 
O gesto de intolerância política e de incitação ao ódio é condenável e deve ser punido 
de forma implacável, de acordo com o que prevê a lei. 
 
Nenhum dos responsáveis pelo ataque à sede do PT foi identificado, até o momento, 
assim como nenhum dirigente do partido se pronunciou oficialmente sobre o caso, até 
agora. 
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Zé Inácio participa do lançamento da frente parlamentar contra privatização de bancos 
públicos e da Eletronorte 

 
Zé Inácio disse que frente unifica a luta de todos, e será fundamental para unir as forças que defendem as instituições 

 
O deputado Zé Inácio (PT), esteve presente nesta quarta-feira 01/11, no lançamento da 
frente parlamentar em defesa dos bancos públicos e contra a privatização da 
Eletronorte, na sala das comissões da Assembleia Legislativa. 
 
A frente pretende alertar e combater os desmontes dos bancos públicos e a 
desestatização da Eletronorte (do sistema Eletrobrás) pelo Governo Michel Temer. “Essa 
Frente é para unificar a luta de todos, a frente lançada hoje será fundamental para unir 
as forças que defendem as instituições e propor esse debate para fazermos o 
enfretamento para que essas medidas não sejam aprovadas”, disse Zé Inácio. 
 
Durante o ato, os parlamentares e sindicalistas destacaram o papel dessas instituições 
públicas perante a sociedade, a economia, a soberania nacional e o desenvolvimento do 
país. Atualmente no Maranhão, segundo o Sindicato dos Bancários, já foram fechadas 
17 agências, dentre elas: do Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. A 
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Eletronorte produz 15,75% da energia da Eletrobrás e controla 19,36% das linhas de 
transmissão da holding. A proposta de privatização da Eletrobrás será enviada ao 
Congresso via projeto de lei, e não mais por medida provisória como pretendia Michel 
Temer. 
 

 
Zé Inácio destacou ainda que os setores financeiro e elétrico são de suma importância para a soberania nacional 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) destacou ainda que esses dois grandes setores do 
país, o financeiro e o elétrico são de suma importância para a soberania nacional. Como 
também para a execução de programas sociais, que tiveram grande destaque no governo 
dos petistas Lula e Dilma, como o “Minha Casa, Minha Vida” com a construção de quase 
5 milhões de moradias, e o “Luz para Todos” que já atendeu 15 milhões de 
consumidores, benefícios da previdência e assistência social, e acesso ao crédito, a 
exemplo o Pronaf. 
 
As privatizações acarretarão principalmente na queda dos financiamentos em educação, 
agricultura e habitação com juros compatíveis, como também no aumento de cerca de 
17% na conta de energia. 
 
O evento contou com a participação do coordenador da Frente Parlamentar, deputado 
Bira do Pindaré (PSB), os parlamentares Fábio Braga (SD) e Cabo Campos (DEM), o 
presidente Fernando Pereira do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, e o presidente 
do Sindicato dos Bancários, Eloy Natan, além da sociedade civil. 
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Declaração de Roberto Rocha contra Flávio Dino foi Irresponsabilidade, diz Othelino 
Neto 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), mostrou indignação com declaração feita pelo senador Roberto Rocha 
(PSDB), durante depoimento na reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI), que investiga as doações e possíveis irregularidades cometidas pela empresa JBS. 
Ele classificou de irresponsabilidade a suposição, feita pelo tucano, de que a empresa 
JBS teria dado, de forma irregular, R$ 11 milhões para o governador do Maranhão, Flávio 
Dino (PCdoB). 
 
“Vi, mais uma vez, espantado, a irresponsabilidade do senador Roberto Rocha. Numa 
cena em que parecia desconectado da realidade, ele dava a entender que estava em 
transe. Resolveu tirar, sei lá de onde, essa declaração irresponsável. Isto não apareceu 
em nenhuma delação, não foi suposto por ninguém, apenas por ele, num ato que 
expressa ódio, destempero, despreparo e arrogância de quem se arvora da imunidade 
parlamentar para caluniar pessoas de bem”, comentou Flávio Dino. 
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Segundo Othelino, a ira de Roberto Rocha é, especialmente, motivada porque o 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito para apurar 
possíveis irregularidades cometidas na campanha do senador para o Senado, a partir de 
denúncia feita pelo então candidato Gastão Vieira (PMDB). Este inquérito por nº 4610, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que está tramitando em segredo de Justiça, apura 
possíveis irregularidades na prestação de contas, inclusive supostas falsificações de 
documento, o que incomoda o senador. 
 
Para Othelino Neto, em mais um devaneio, Roberto Rocha quis atribuir este inquérito ao 
governador Flávio Dino como se ele tivesse poder de influenciar naquilo que propõe o 
procurador Rodrigo Janot. “A irresponsabilidade realmente é de espantar. Mas o político 
que sugeriu, que difamou, no caso da JBS, especificamente, é o mesmo que votou contra 
as medidas cautelares que haviam sido determinadas pelo Supremo Tribunal Federal 
para serem aplicadas contra o senador Aécio Neves em razão das relações estranhas, 
possivelmente, espúrias com a JBS. Fatos esses que foram alvo de gravação pelo próprio 
proprietário da empresa, hoje preso, e que geraram a denúncia pelo Ministério Público 
Federal, pedindo o afastamento do parlamentar e a imposição de medidas cautelares”, 
comentou. 
 
Postura incoerente – Na tribuna, o deputado disse estranhar que esse mesmo senador, 
que não deixou que um colega seu, do PSDB, fosse investigado, agora queira “jogar lama” 
em quem tem uma vida limpa, em quem nunca teve um escândalo envolvendo o seu 
nome. “É muita irresponsabilidade, é muita leviandade, é pena que o Maranhão tenha 
um senador desse quilate. Mas não dá para esperar muita coisa mesmo, afinal de contas 
Roberto Rocha lidera o trio de pára-choques do presidente da República, Michel Temer 
(PMDB)”, afirmou. 
 
O deputado disse ainda que, dos três senadores maranhenses, Roberto Rocha é quem 
está lá como fiel escudeiro do presidente da República, Michel Temer (PMDB), apesar de 
Edson Lobão e João Alberto, ambos do PMDB, também estarem na linha de frente do 
governo, que tem a rejeição de quase a totalidade do povo brasileiro e que a aceitação, 
nada mais é, do que a margem de erro na última pesquisa de 3%. 
 
“Vejam só a incoerência do senador Roberto Rocha, o mesmo que votou pela cassação 
do mandato da presidenta Dilma Rousseff por, supostamente, ter cometido pedaladas 
fiscais, foi contra as medidas cautelares propostas pelo Supremo Tribunal Federal para 
investigar o senador Aécio Neves (PSDB), sendo que uma era presidente da República e 
ela foi acusada de pedaladas fiscais; o outro foi flagrado em um diálogo, no mínimo 
indecente, com um empresário com graves indícios de corrupção. Então, esse é um dos 
senadores que está lá representando o Maranhão”, disse Othelino. 
 
Segundo o deputado, Roberto Rocha nunca conseguiu superar o fato de ter sido 
preterido, historicamente, pelo povo do Maranhão e não ter chegado ao governo do 
Estado. “Na cabeça do senador, o fato dele ser filho de um ex-governador dava-lhe o 
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direito de ser governador, antes dos outros. Ele falava sempre que tem fila, como se a 
fila fosse algo hereditário, porque a cultura política do senador é a oligárquica que o 
povo já enterrou. Então, ele nutre isso, essa angústia, esse recentemente”, comentou. 
 
Governo e negociatas – Durante o pronunciamento, Othelino disse esperar que, nas 
próximas eleições, Roberto Rocha saia candidato a governador para ele ver como é que 
o povo do Maranhão responde a gente irresponsável que não honra o voto do povo 
maranhense. “O domingo da eleição do ano que vem vai ser o Sábado de Aleluia do 
senador Roberto Rocha. Assim, os maranhenses vão malhá-lo até dar uma boa lição 
nele”, disse. 
 
Na tribuna, Othelino disse também que Roberto Rocha nunca se conformou pelo fato do 
governador Flávio Dino não ter permitido que o mesmo fizesse negociatas, no governo 
do Maranhão, porque as pastas que ele queria foram apenas para arrecadar, para poder 
fazer o que ele não conseguiu, que era pagar as muitas dívidas que ele tem pelo Estado. 
 
“O governador Flávio Dino não permitiu que ele fizesse negociatas no governo do 
Maranhão porque não aceita que ninguém o faça, nem senador e nem ninguém. E se 
esse era o preço para que ele continuasse aliado do governador e no nosso campo 
político, que ele vá para lá! Ele se parece muito mais com os que hoje ele acompanha, 
com o governo Temer imoral, que ele representa, do que conosco”, alfinetou. 
 
Othelino disse que o grupo de Flávio Dino está muito melhor sem a companhia de 
Roberto Rocha. “Nós não fazemos questão de políticos desse quilate. Que ele fique para 
lá, mal acompanhado, que nós ficaremos aqui no caminho do bem para construir um 
Maranhão para todos os maranhenses”, finalizou. 
 
O pronunciamento de Othelino Neto recebeu os apartes dos deputados Levi Pontes 
(PCdoB) e Bira do Pindaré (PSB). 
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Alexandre Almeida diz que Flávio Dino governa como Roseana: “igual ou pior” 

 
Deputado Alexandre Almeida 
 
O deputado estadual Alexandre Almeida, durante entrevista ao programa Bancada Piauí, 
deu uma declaração que irritou seu grupo político. 
 
Almeida chegou a dizer que Flávio Dino governa como a ex-governadora Roseana Sarney. 
“Ele [Flávio Dino] está fazendo igual ou pior aos outros que passaram, ” disse Alexandre 
referindo-se à Roseana e Jackson Lago (já falecido). 
 
Ninguém entendeu a declaração do parlamentar, porque como todos sabem ele foi 
eleito com a bênção do empresário Fernando Sarney. 
 
Clique e veja: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ugn3aSzwEtw
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Em nota, Zé Inácio repudia ataque à sede do PT atribuído a seguidores de Bolsonaro… 

 
Zé Inácio lançou nota para repudiar ataque à sede do PT 

 
Em nota de repúdio divulgada nesta quinta-feira (02), o deputado estadual Zé Inácio 
Rodrigues (PT) mostrou indignação contra ato de vandalismo ocorrido na sede do Partido 
dos Trabalhadores, em São Luís. A fachada do prédio amanheceu com frases, 
classificadas de antidemocráticas em alusão ao deputado Jair Bolsonaro. 
 
“Somos um país democrático e livre! Não aceitaremos nenhum tipo de ataque criminoso 
contra o PT e rechaçamos, firmemente, a ação contra a sede do Partido por parte de 
seguidores do Bolsonaro que disseminam o ódio, a intolerância e o preconceito contra 
quem pensa diferente deles”, reagiu Zé Inácio em um trecho da nota de repúdio. 
 
Segue abaixo a nota lançada por Zé Inácio Rodrigues. 
 
NOTA DE REPÚDIO 
 
*Por Deputado Zé Inácio (PT) 
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Repudio com veemência a ação antidemocrática e criminosa de vândalos contra a sede 
do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Maranhão. 
 
A sede amanheceu pichada com símbolos e frases enaltecendo o deputado Jair 
Bolsonaro, uma clara afronta à democracia e à liberdade de opinião que conquistamos 
às duras penas no Brasil. 
 
É lamentável que estas práticas antidemocráticas ainda aconteçam, embora 
conheçamos a índole daqueles que defendem e apoiam Jair Bolsonaro, saudosistas do 
regime militar. 
 
Somos um país democrático e livre! Não aceitaremos nenhum tipo de ataque criminoso 
contra o PT e rechaçamos firmemente a ação contra a sede do Partido por parte de 
seguidores do Bolsonaro que disseminam o ódio, a intolerância e o preconceito contra 
quem pensa diferente deles. 
 
Seguiremos firme na defesa da democracia e tomaremos as devidas providências para 
apurar os fatos e punir os responsáveis por essa ação criminosa. 
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Declaração de Roberto Rocha contra Flávio Dino foi irresponsabilidade, diz deputado 

 
Segundo Othelino, a ira de Roberto Rocha é, especialmente, motivada porque o procurador-geral da República,  
Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito para apurar possíveis irregularidades cometidas na campanha do senador 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), mostrou indignação com declaração feita pelo senador Roberto Rocha 
(PSDB), durante depoimento na reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI), que investiga as doações e possíveis irregularidades cometidas pela empresa JBS. 
Ele classificou de irresponsabilidade a suposição, feita pelo tucano, de que a empresa 
JBS teria dado, de forma irregular, R$ 11 milhões para o governador do Maranhão, Flávio 
Dino (PCdoB). 
 
“Vi, mais uma vez, espantado, a irresponsabilidade do senador Roberto Rocha. Numa 
cena em que parecia desconectado da realidade, ele dava a entender que estava em 
transe. Resolveu tirar, sei lá de onde, essa declaração irresponsável. Isto não apareceu 
em nenhuma delação, não foi suposto por ninguém, apenas por ele, num ato que 
expressa ódio, destempero, despreparo e arrogância de quem se arvora da imunidade 
parlamentar para caluniar pessoas de bem”, comentou Flávio Dino. 
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Segundo Othelino, a ira de Roberto Rocha é, especialmente, motivada porque o 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito para apurar 
possíveis irregularidades cometidas na campanha do senador para o Senado, a partir de 
denúncia feita pelo então candidato Gastão Vieira (PMDB). Este inquérito por nº 4610, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que está tramitando em segredo de Justiça, apura 
possíveis irregularidades na prestação de contas, inclusive supostas falsificações de 
documento, o que incomoda o senador. 
 
Para Othelino Neto, em mais um devaneio, Roberto Rocha quis atribuir este inquérito ao 
governador Flávio Dino como se ele tivesse poder de influenciar naquilo que propõe o 
procurador Rodrigo Janot. “A irresponsabilidade realmente é de espantar. Mas o político 
que sugeriu, que difamou, no caso da JBS, especificamente, é o mesmo que votou contra 
as medidas cautelares que haviam sido determinadas pelo Supremo Tribunal Federal 
para serem aplicadas contra o senador Aécio Neves em razão das relações estranhas, 
possivelmente, espúrias com a JBS. Fatos esses que foram alvo de gravação pelo próprio 
proprietário da empresa, hoje preso, e que geraram a denúncia pelo Ministério Público 
Federal, pedindo o afastamento do parlamentar e a imposição de medidas cautelares”, 
comentou. 
 
Postura incoerente 
 
Na tribuna, o deputado disse estranhar que esse mesmo senador, que não deixou que 
um colega seu, do PSDB, fosse investigado, agora queira “jogar lama” em quem tem uma 
vida limpa, em quem nunca teve um escândalo envolvendo o seu nome. “É muita 
irresponsabilidade, é muita leviandade, é pena que o Maranhão tenha um senador desse 
quilate. Mas não dá para esperar muita coisa mesmo, afinal de contas Roberto Rocha 
lidera o trio de pára-choques do presidente da República, Michel Temer (PMDB)”, 
afirmou. 
 
O deputado disse ainda que, dos três senadores maranhenses, Roberto Rocha é quem 
está lá como fiel escudeiro do presidente da República, Michel Temer (PMDB), apesar de 
Edson Lobão e João Alberto, ambos do PMDB, também estarem na linha de frente do 
governo, que tem a rejeição de quase a totalidade do povo brasileiro e que a aceitação, 
nada mais é, do que a margem de erro na última pesquisa de 3%. 
 
“Vejam só a incoerência do senador Roberto Rocha, o mesmo que votou pela cassação 
do mandato da presidenta Dilma Rousseff por, supostamente, ter cometido pedaladas 
fiscais, foi contra as medidas cautelares propostas pelo Supremo Tribunal Federal para 
investigar o senador Aécio Neves (PSDB), sendo que uma era presidente da República e 
ela foi acusada de pedaladas fiscais; o outro foi flagrado em um diálogo, no mínimo 
indecente, com um empresário com graves indícios de corrupção. Então, esse é um dos 
senadores que está lá representando o Maranhão”, disse Othelino. 
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Segundo o deputado, Roberto Rocha nunca conseguiu superar o fato de ter sido 
preterido, historicamente, pelo povo do Maranhão e não ter chegado ao governo do 
Estado. “Na cabeça do senador, o fato dele ser filho de um ex-governador dava-lhe o 
direito de ser governador, antes dos outros. Ele falava sempre que tem fila, como se a 
fila fosse algo hereditário, porque a cultura política do senador é a oligárquica que o 
povo já enterrou. Então, ele nutre isso, essa angústia, esse recentemente”, comentou. 
 
Governo e negociatas 
 
Durante o pronunciamento, Othelino disse esperar que, nas próximas eleições, Roberto 
Rocha saia candidato a governador para ele ver como é que o povo do Maranhão 
responde a gente irresponsável que não honra o voto do povo maranhense. “O domingo 
da eleição do ano que vem vai ser o Sábado de Aleluia do senador Roberto Rocha. Assim, 
os maranhenses vão malhá-lo até dar uma boa lição nele”, disse. 
 
Na tribuna, Othelino disse também que Roberto Rocha nunca se conformou pelo fato do 
governador Flávio Dino não ter permitido que o mesmo fizesse negociatas, no governo 
do Maranhão, porque as pastas que ele queria foram apenas para arrecadar, para poder 
fazer o que ele não conseguiu, que era pagar as muitas dívidas que ele tem pelo Estado. 
 
“O governador Flávio Dino não permitiu que ele fizesse negociatas no governo do 
Maranhão porque não aceita que ninguém o faça, nem senador e nem ninguém. E se 
esse era o preço para que ele continuasse aliado do governador e no nosso campo 
político, que ele vá para lá! Ele se parece muito mais com os que hoje ele acompanha, 
com o governo Temer imoral, que ele representa, do que conosco”, alfinetou. 
 
Othelino disse que o grupo de Flávio Dino está muito melhor sem a companhia de 
Roberto Rocha. “Nós não fazemos questão de políticos desse quilate. Que ele fique para 
lá, mal acompanhado, que nós ficaremos aqui no caminho do bem para construir um 
Maranhão para todos os maranhenses”, finalizou. 
 
O pronunciamento de Othelino Neto recebeu os apartes dos deputados Levi Pontes 
(PCdoB) e Bira do Pindaré (PSB). 
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Assembleia aprova projeto que altera critérios de acesso a cargos do TJ… 

 
Parlamentares aprovaram a matéria 

 
O Plenário aprovou, na sessão desta terça-feira (31), o Projeto de Lei nº 280/2017, que 
altera a redação do art. 1º da Lei nº 8.710, de 16 de novembro de 2003, que alterou a 
Lei nº 8032, de 10 de dezembro de 2003, para acrescentar ao art. 10 os parágrafos 1º, 
2º e 3º. 
 
Através da Mensagem nº 16/2017, encaminhada à Assembleia Legislativa, o presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Cleones Carvalho Cunha, afirma que 
justifica-se este Projeto com fulcro no art. 37, I e V da Carta Cidadã que amplia a 
acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, estabelecendo que as funções 
de confianças devem ser exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargos 
efetivos e os comissionados (direção, chefia e assessoramento), nos casos e condições e 
percentuais mínimos previstos em lei. 
 
“Assim, em homenagem ao princípio da moralidade administrativa, e visando o 
reconhecimento e a valorização dos servidores de carreira do Poder Judiciário, submeto 
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à apreciação do presente projeto de Lei, para o qual solicito precioso apoio à aprovação”, 
afirma o desembargador Cleones Cunha. 
 
Ele acrescenta na Mensagem que a proposta apresentada foi devidamente submetida e 
aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em sua sessão do dia 2 de agosto do 
corrente, deliberando, também, sob o envio da pertinente mensagem à Assembleia 
Legislativa. 
 
“Cabe acentuar que a aprovação do projeto em apreço não causará aumento de 
despesas com pessoal (GND1) por parte do Poder Judiciário, tendo em vista que a 
ocupação do cargo em comissão, por servidor efetivo, é mais econômico ao Poder 
Judiciário”, declara o presidente do TJMA. 
 
O Projeto de Lei nº 280/2017 e a Mensagem nº 16/2017 estão publicados no Diário da 
Assembleia Legislativa, edição de 24 de outubro de 2017. 

 


