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Deputado Marco Aurélio destaca aprovação na Assembleia do Centro de Ciências da 
Saúde na Uemasul 

 
 
Foi aprovado, na manhã desta quarta-feira (04), no plenário da Assembleia Legislativa, o 
Projeto de Lei nº147/2018, de autoria do Governador Flávio Dino, que dispõe sobre a 
criação do Centro de Ciências da Saúde – CSS, na estrutura organizacional da 
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – Uemasul. O projeto foi 
aprovado por unanimidade e teve o deputado estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB), 
como relator. 
 
Criada há pouco mais de 1 ano, a Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão tem surpreendido toda a Região, contribuindo bastante com o 
desenvolvimento de Imperatriz e todos os 22 municípios que fazem parte de seu 
território de atuação. Após sua criação, a Universidade passou a ter autonomia 
administrativa e financeira para investir e ampliar sua estrutura, diferente do que 
acontecia anteriormente, quando toda as decisões eram tomadas pela reitoria da UEMA, 
em São Luís. Campus como o de Açailândia, criado há 15 anos, não possuía sequer 1 
professor concursado, realidade que mudará muito em breve, uma vez que está sendo 
concluído o concurso público com 30 vagas professores, doutores, destes, 10 devem 
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integrar o corpo docente do campus da cidade, os demais serão divididos entre os 
campus de Imperatriz e de Estreito, este que será inaugurado ainda neste ano. 
 
Um dos principais defensores da criação da Uemasul e do Centro de Ciências da Saúde – 
CCS, o deputado Marco Aurélio, comemorou bastante o resultado da votação, 
ressaltando o impacto do Centro para toda a Região Tocantina.” Esta possibilidade se 
tornou real com as condições oferecidas pelo governador Flávio Dino para a 
consolidação da Uemasul. Hoje a Universidade já está consolidada, foi credenciada pelo 
Conselho Estadual de Educação, recebemos investimentos nas mais diversas áreas. O 
governador Flávio Dino  já está concluindo o campus de Ciências Agrárias de Imperatriz, 
um investimento de mais de R$ 11 milhões; reformou a atual campus de Imperatriz, além 
de garantir uma nova biblioteca; implantou o restaurante popular e universitário, que 
serve mais de 1200 refeições diariamente em Imperatriz; já foi criada a estrutura e será 
implantada ainda neste ano o campus da Uemasul no município de Estreito, em parceria 
com a prefeitura do município; melhorou a estrutura do campus de Açailândia, já está 
no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, a implantação de 5 polos da Uemasul 
em municípios estratégicos da nossa Região Tocantina; triplicou o número de bolsas de 
iniciação científica, além de tantas outras conquistas, em tão pouco tempo “. 
 
Além de todos os avanços alcançados pela universidade nos últimos meses, faltava a 
implantação do curso de medicina, medida que ajudaria a transformar a realidade do 
ensino superior de Imperatriz e Região Tocantina. Hoje, após a aprovação do Projeto de 
Lei, a Uemasul passa a contar em sua estrutura pedagógica e administrativa com os 
cursos de Medicina, Farmácia e Saúde Coletiva. “Sempre foi um sonho da nossa 
Universidade, sempre foi um sonho da nossa região, oportunizar nossa juventude, mas 
também formar profissionais que estejam em nossa região, que venham trabalhar e 
fortalecer a saúde da nossa região.” Afirmou o parlamentar. 
 
Marco Aurélio destacou ainda o papel fundamental da reitoria da Uemasul em mais esta 
conquista. Segundo o deputado a administração sempre esteve alinhada com as 
necessidades da universidade e da região, não se poupando de buscar todo e qualquer 
encaminhamento necessário pelo desenvolvimento da instituição. “Até mesmo 
tratativas internacionais com a Organização Panamericana de Saúde foram tomadas 
para garantir a realização deste sonho. Não posso deixar de citar as condições que o 
governador Flávio Dino deu para que a Uemasul fosse criada e pudesse decolar de vez. 
Meu coração bate forte, bate feliz, em poder ver essa realização, principalmente por 
participar de todo o processo legislativo que possibilitou sua criação e a criação do 
Centro de Ciências da Saúde.” ressaltou. 
 
O deputado fez questão de agradecer todos os parlamentares, sobretudo os da Região 
Tocantina, que participaram da votação desta matéria e que reconheceram sua 
importância para toda a Região e para o Maranhão. “Esta causa tem uma marca especial, 
do sonho da Região Tocantina, da aspiração da nossa juventude. Ela traz o sonho de 
desenvolvimento e autonomia da nossa região, traz a marca do trabalho de toda a 
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reitoria da Uemasul, dos professores, que construíram cada passo, colocaram cada tijolo 
que foi construindo essa edificação. Ela tem a marca especial da consideração, do 
acolhimento, do trabalho do governador Flávio Dino para com a nossa Região Tocantina. 
Não fosse essa determinação, o curso de medicina não seria uma realidade para a 
Uemasul em nossa região. Não fossem dadas todas as condições dessa universidade se 
desenvolver, nós não chegaríamos até aqui. A Uemasul foi forjada na luta do nosso 
Povo”. Disse o deputado. 
 
O projeto agora vai à sanção do governador e publicação ainda nesta semana. 
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Sousa Neto faz apelo: “Flávio Dino cumpra a decisão judicial e deixe o garoto Thomas 
viver” 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PRP), em discurso na Assembleia Legislativa, nesta 
quarta-feira (4), cobrou do Governo do Estado que cumpra a decisão judicial que 
determina a realização da cirurgia cardiológica do menino Thomas, de 3 anos de idade. 
 
Ele sofre da Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE) e precisa ser operado 
com urgência em São Paulo. 
 
“O governador Flávio Dino está querendo derrubar a liminar para não cumprir com a 
decisão dada pela Justiça do Maranhão, que determinou ao Governo que assuma todo 
o custo da cirurgia. Essa é mais uma prova do descaso dessa gestão com a saúde do povo 
do Maranhão. Faço, aqui, um apelo em favor do pequeno Thomas, que vive esse drama, 
por depender do Estado para continuar vivendo. Atenda ao clamor dessa família, Flávio 
Dino”, declarou. 
 
Thomas, que é residente em Pindaré Mirim, filho do Cabo Amaral e da professora Tassia, 
passou por duas cirurgias e precisa fazer um terceiro procedimento cirúrgico em São 
Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, já determinado pela Justiça do Maranhão. 
O governador Flávio Dino e o secretário de Saúde, Carlos Lula, até o momento, não 
cumpriram a decisão. 
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“Aos pais do Thomas, Cabo Amaral e professora Tassia, que estão fazendo um apelo nas 
redes sociais, com o intuito de sensibilizar toda a sociedade e o próprio Governo, quero 
dizer que não vou me calar diante de mais este fato grave”. 
 
Flávio Dino esteve hoje em Pindaré Mirim e foi recebido sob protestos e revolta dos 
moradores, amigos e familiares do garoto. 
 
“O governador Flávio Dino esteve em Pindaré, mentindo para aquela população, 
inaugurando uma obra que não é dele, o Engenho de São Pedro, restaurado pelo IPHAN. 
Volto a cobrar, também, sobre a promessa de duplicação da MA-320, que liga Santa Inês 
a Pindaré e que nunca foi cumprida. Visite às instalações do 7º Batalhão da Polícia 
Militar, abandonado há anos, para ver às condições de trabalho dos policiais daquela 
unidade”. 
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Zé Inácio se reúne com lideranças de Santa Helena 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT) esteve no último sábado, 30, na cidade de Santa Helena onde 
se reuniu com o ex-prefeito Lobato e lideranças. 
Acompanhados também do deputado federal Rubens Jr, Zé Inácio visitou os povoados 
Rosário, Armindio e Imperial. 
 
Na reunião com os moradores das comunidades a atual conjuntura política foi a pauta 
principal. 
 
O ex-presidente Lula também foi muito lembrado nas visitas, em especial nos povoados 
Armindio e Imperial, que passaram a ter acesso a energia elétrica através do programa 
‘Luz Para Todos’, criado no governo Lula e que chegou até estas comunidades por meio 
de iniciativa do deputado Zé Inácio na época em que era delegado do MDA. 
 
A noite os parlamentares participaram de um grande encontro com lideranças e 
moradores da cidade para discutir as eleições de 2018 e de 2020. 
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Marco Aurélio destaca aprovação do Centro de Ciências da Saúde na Uemasul 

 
 
Foi aprovado, na manhã desta quarta-feira (04), no plenário da Assembleia Legislativa, o 
Projeto de Lei nº147/2018, de autoria do governador Flávio Dino, que dispõe sobre a 
criação do Centro de Ciências da Saúde – CSS, na estrutura organizacional da 
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – Uemasul. O projeto foi 
aprovado por unanimidade e teve o deputado estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB), 
como relator. 
 
Criada há pouco mais de um ano, a Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão tem surpreendido toda a Região, contribuindo bastante com o 
desenvolvimento de Imperatriz e todos os 22 municípios que fazem parte de seu 
território de atuação. Após sua criação, a Universidade passou a ter autonomia 
administrativa e financeira para investir e ampliar sua estrutura, diferente do que 
acontecia anteriormente, quando toda as decisões eram tomadas pela reitoria da UEMA, 
em São Luís. Campus como o de Açailândia, criado há 15 anos, não possuía sequer 1 
professor concursado, realidade que mudará muito em breve, uma vez que está sendo 
concluído o concurso público com 30 vagas professores, doutores, destes, 10 devem 
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integrar o corpo docente do campus da cidade, os demais serão divididos entre os 
campus de Imperatriz e de Estreito, este que será inaugurado ainda neste ano. 
 
Um dos principais defensores da criação da Uemasul e do Centro de Ciências da Saúde – 
CCS, o deputado Marco Aurélio comemorou bastante o resultado da votação, 
ressaltando o impacto do Centro para toda a Região Tocantina. 
 
“Esta possibilidade se tornou real com as condições oferecidas pelo governador Flávio 
Dino para a consolidação da Uemasul. Hoje a Universidade já está consolidada, foi 
credenciada pelo Conselho Estadual de Educação, recebemos investimentos nas mais 
diversas áreas. O governador Flávio Dino já está concluindo o campus de Ciências 
Agrárias de Imperatriz, um investimento de mais de R$ 11 milhões; reformou a atual 
campus de Imperatriz, além de garantir uma nova biblioteca; implantou o restaurante 
popular e universitário, que serve mais de 1200 refeições diariamente em Imperatriz; já 
foi criada a estrutura e será implantada ainda neste ano o campus da Uemasul no 
município de Estreito, em parceria com a prefeitura do município; melhorou a estrutura 
do campus de Açailândia, já está no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, a 
implantação de 5 polos da Uemasul em municípios estratégicos da nossa Região 
Tocantina; triplicou o número de bolsas de iniciação científica, além de tantas outras 
conquistas, em tão pouco tempo”. 
 
Além de todos os avanços alcançados pela universidade nos últimos meses, faltava a 
implantação do curso de medicina, medida que ajudaria a transformar a realidade do 
ensino superior de Imperatriz e Região Tocantina. Hoje, após a aprovação do Projeto de 
Lei, a Uemasul passa a contar em sua estrutura pedagógica e administrativa com os 
cursos de Medicina, Farmácia e Saúde Coletiva. “Sempre foi um sonho da nossa 
Universidade, sempre foi um sonho da nossa região, oportunizar nossa juventude, mas 
também formar profissionais que estejam em nossa região, que venham trabalhar e 
fortalecer a saúde da nossa região”, afirmou o parlamentar. 
 
Marco Aurélio destacou ainda o papel fundamental da reitoria da Uemasul em mais esta 
conquista. Segundo o deputado a administração sempre esteve alinhada com as 
necessidades da universidade e da região, não se poupando de buscar todo e qualquer 
encaminhamento necessário pelo desenvolvimento da instituição. “Até mesmo 
tratativas internacionais com a Organização Panamericana de Saúde foram tomadas 
para garantir a realização deste sonho. Não posso deixar de citar as condições que o 
governador Flávio Dino deu para que a Uemasul fosse criada e pudesse decolar de vez. 
Meu coração bate forte, bate feliz, em poder ver essa realização, principalmente por 
participar de todo o processo legislativo que possibilitou sua criação e a criação do 
Centro de Ciências da Saúde”, ressaltou. 
 
O deputado fez questão de agradecer todos os parlamentares, sobretudo os da Região 
Tocantina, que participaram da votação desta matéria e que reconheceram sua 
importância para toda a Região e para o Maranhão. “Esta causa tem uma marca especial, 
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do sonho da Região Tocantina, da aspiração da nossa juventude. Ela traz o sonho de 
desenvolvimento e autonomia da nossa região, traz a marca do trabalho de toda a 
reitoria da Uemasul, dos professores, que construíram cada passo, colocaram cada tijolo 
que foi construindo essa edificação. Ela tem a marca especial da consideração, do 
acolhimento, do trabalho do governador Flávio Dino para com a nossa Região Tocantina. 
Não fosse essa determinação, o curso de medicina não seria uma realidade para a 
Uemasul em nossa região. Não fossem dadas todas as condições dessa universidade se 
desenvolver, nós não chegaríamos até aqui. A Uemasul foi forjada na luta do nosso 
Povo”, disse o deputado. 
 
O projeto agora vai à sanção do governador e publicação ainda nesta semana. 
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Segundo dia da Caravana de Roseana e Lobão é marcado por muitas emoções 

 
 
A pré-candidata ao governo Roseana Sarney (MDB) juntamente com o Senador Edison 
Lobão (MDB) e comitiva visitaram seis municípios, onde foram recebidos com festa por 
toda a população e lideranças presentes. E agradeceram pelo respeito e confiança do 
povo maranhense nesta quarta-feira (04). 
 
Foram encontros marcados por fortes alianças políticas e o clamor pela volta da 
Guerreira no comando do Estado. Roseana se emocionou em vários momentos, mas 
principalmente quando questiona sobre o que tem escutado por onde passa a respeito 
do Maranhão. E tendo a certeza que ela realmente precisa voltar. 
 
“Tenho escutado muitas barbaridades que tem sido feito com o povo maranhense e 
do jeito que está não tem como continuar com tanto sofrimento. Mas não quero falar 
sobre isto, pois isto é tristeza. Quero rever as pessoas e falar da minha felicidade em 
reencontrar o meu povo”, declarou Roseana. 
 
O dia começou agitado e marcado pelo encontro de várias lideranças em Lago dos 
Rodrigues. Seguiram para Igarape Grande, Bernardo do Mearim, Trizidela do Vale, 
Pedreiras e finalizaram o dia em Lima Campos. Por onde passaram arrastaram uma 
multidão que tem agradecimento e amor por tudo o que já fizeram por eles em toda a 
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história do Estado. O que para Lobão estas visitas reiteram o compromisso com o povo 
maranhense. 
 

 
 
“Uma multidão grande que nos recebe nestas visitas que estamos fazendo pelo interior 
do Estado do Maranhão. É apenas a reiteração do nosso apreço por todo o povo do 
nosso Estado. Nós estamos retemperando nossas forças no contato com o povo do 
Maranhão. Visitas estas que sempre fizemos”, afirmou Lobão. 
 

 
 
As lideranças presentes nos seis municípios foram os representantes do pré-candidato 
ao senado Sarney Filho. Os pré-candidatos Edilázio Júnior, Carlos Filho, Pastor Lázaro, 
César Pires, Arnaldo Melo. Os ex-prefeitos Aroldo Leda, Chico Jovita, Luis Osmani, 
Valdemar da Serraria, Branco Sabino, Breado. O presidente da Câmara Municipal 
Romildo Duarte, dentre outros. Juntos com a certeza que que o Estado vai voltar a se 
desenvolver e crescer, para retornar a alegria dos maranhenses. 
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Sousa Neto faz apelo: “Flávio Dino cumpra a decisão judicial e deixe o garoto Thomas 
viver” 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PRP), em discurso na Assembleia Legislativa, nesta 
quarta-feira (4), cobrou do Governo do Estado que cumpra a decisão judicial que 
determina a realização da cirurgia cardiológica do menino Thomas, de 3 anos de idade. 
Ele sofre da Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE) e precisa ser operado 
com urgência em São Paulo. 
 
“O governador Flávio Dino está querendo derrubar a liminar para não cumprir com a 
decisão dada pela Justiça do Maranhão, que determinou ao Governo que assuma todo 
o custo da cirurgia. Essa é mais uma prova do descaso dessa gestão com a saúde do 
povo do Maranhão. Faço, aqui, um apelo em favor do pequeno Thomas, que vive esse 
drama, por depender do Estado para continuar vivendo. Atenda ao clamor dessa 
família, Flávio Dino”, declarou. 
 
Thomas, que é residente em Pindaré Mirim, filho do Cabo Amaral e da professora Tassia, 
passou por duas cirurgias e precisa fazer um terceiro procedimento cirúrgico em São 
Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, já determinado pela Justiça do Maranhão. 
O governador Flávio Dino e o secretário de Saúde, Carlos Lula, até o momento, não 
cumpriram a decisão. “Aos pais do Thomas, Cabo Amaral e professora Tassia, que estão 
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fazendo um apelo nas redes sociais, com o intuito de sensibilizar toda a sociedade e o 
próprio Governo, quero dizer que não vou me calar diante de mais este fato grave”. 
 
Flávio Dino esteve hoje em Pindaré Mirim e foi recebido sob protestos e revolta dos 
moradores, amigos e familiares do garoto. “O governador Flávio Dino esteve em 
Pindaré, mentindo para aquela população, inaugurando uma obra que não é dele, o 
Engenho de São Pedro, restaurado pelo IPHAN. Volto a cobrar, também, sobre a 
promessa de duplicação da MA-320, que liga Santa Inês a Pindaré e que nunca foi 
cumprida. Visite às instalações do 7º Batalhão da Polícia Militar, abandonado há anos, 
para ver às condições de trabalho dos policiais daquela unidade”. 
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Zé Inácio se reúne com lideranças de Santa Helena 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT) esteve no último sábado, 30, na cidade de Santa Helena onde 
se reuniu com o ex-prefeito Lobato e lideranças. 
 
Acompanhados também do deputado federal Rubens Jr, Zé Inácio visitou os povoados 
Rosário, Armindio e Imperial. 
 
Na reunião com os moradores das comunidades a atual conjuntura política foi a pauta 
principal. 
 
O ex-presidente Lula também foi muito lembrado nas visitas, em especial nos povoados 
Armindio e Imperial, que passaram a ter acesso a energia elétrica através do programa 
‘Luz Para Todos’, criado no governo Lula e que chegou até estas comunidades por meio 
de iniciativa do deputado Zé Inácio na época em que era delegado do MDA. 
 
A noite os parlamentares participaram de um grande encontro com lideranças e 
moradores da cidade para discutir as eleições de 2018 e de 2020. 
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Glalbert Cutrim viabiliza equipamentos agrícolas e garante avanço na Agricultura 
Familiar 

O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), entregou, junto com o governador Flávio 
Dino (PCdoB), o deputado federal Weverton Rocha (PDT) e demais autoridades, 
patrulhas agrícolas para auxiliar na Agricultura familiar de cinco municípios em que o 
parlamentar atua politicamente. A cerimônia aconteceu nesta terça-feira, 03, no 
auditório do Palácio Henrique de La Roque, em São Luís. 
 

 
 
Axixá, Vitória do Mearim, Santo Antônio dos Lopes, São Roberto e Peri-Mirim foram os 
municípios contemplados com os maquinários adquiridos pelo Governo do Estado 
através de emenda parlamentar do deputado Glalbert Cutrim. 
 
Para a prefeita de Axixá, a parceria com o deputado tem sido fundamental para cumprir 
as metas estabelecidas em seu plano de governo. “Os municípios estão em crise, e esse 
tipo de parceria tem auxiliado os prefeitos. Em Axixá, Glalbert tem sido um deputado 
muito atuante, presente e principalmente parceiro de nossa administração. Esse 
equipamento vai auxiliar os trabalhadores rurais na ampliação da produção local.” Disse 
a prefeita Sôninha. 
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Mundinho do Luisão (PCdoB), prefeito de São Roberto, destacou a importância do 
equipamento para o município. “São Roberto é uma cidade pequena, que conta 
basicamente com recursos provenientes de repasses federais, por isso, a ajuda do 
deputado, através do Governo do Estado, é de grande importância para ajudar nosso 
município”. Disse o prefeito. 
 
Glalbert relembrou que tem dedicado seu mandato para melhorar a qualidade de vida 
da população, em especial dos trabalhadores maranhenses. “Nosso mandato é voltado 
para ações que resultem em melhorias para a população do Estado. Esses equipamentos 
irão ajudar o trabalhador rural, principalmente da Agricultura Familiar, a ampliar a 
produção do campo, o que refletirá no bolso do consumidor final, que com mais 
produção, menor será o preço na feira, além da qualidade.” Avaliou o deputado. 
 
Durante a cerimônia, o Governador Flávio Dino entregou 79 Patrulhas Agrícolas que 
beneficiarão 68 municípios. Com os equipamentos entregues nesta terça, chega ao 
número de 316 Patrulhas entregues na gestão do Governador. 

 

  



 

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: 
Deputado Antônio Pereira comemora a aprovação do 

curso de Medicina da UEMASUL para Imperatriz 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 05/07/2018 

Deputado Antônio Pereira comemora a aprovação do curso de Medicina da UEMASUL 
para Imperatriz 

O deputado Antônio Pereira (DEM) comemorou, na quarta-feira (4), a aprovação, por 
unanimidade, pela Assembleia Legislativa, do projeto que cria o curso de Medicina da 
UEMASUL em Imperatriz. O projeto seguiu para sanção do governador. 
 

 
 
O curso foi solicitado pelo deputado Antônio Pereira para proporcionar aos estudantes 
filhos das famílias humildes da região Tocantina, a chance de fazer uma universidade 
pública, ter um curso superior e mudar a realidade dos familiares e da sociedade. 
 
Antônio Pereira lembrou que lutou pelo curso desde os primeiros dias dos quatro 
mandatos, e parabenizou o governador Flávio Dino, que em visita à região Tocantina, 
anunciou a implantação do curso de Medicina na cidade de Imperatriz. 
 
O democrata disse que sua luta para garantir o curso de Medicina da UEMA na cidade 
de Imperatriz começou em 2003, no início do seu primeiro mandato, quando 
encaminhou indicação, anexa a anteprojeto de lei, pedindo a instalação do curso. 
 
UFMA, CEUMA E UEMASUL 
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Para Antônio Pereira, o curso é necessário para a população. “Eu mesmo me formei em 
Medicina em 1979, em Belém, no Pará, onde, há mais de 50 anos, já existiam dois cursos 
de 
 
Medicina: um na universidade estadual e outro na universidade federal”, afirmou. 
 
O parlamentar lembrou que Imperatriz se transformou em um importante polo de 
ensino superior da região. “Conseguimos levar e implantar cursos de Medicina da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), do CEUMA e agora da UEMASUL”, festeja. 
 
“Medicina ainda é o curso mais almejado pelos nossos jovens estudantes, pois a carreira 
traz perspectivas de futuro promissor para eles, suas famílias e para a sociedade. Todos 
ganham com a qualificação profissional dos maranhenses”, comentou. 
 
Por fim, Antônio Pereira comemorou mais uma conquista para o povo: “É o curso mais 
procurado, talvez o mais sonhado e desejado. Quando você implanta cursos de 
Medicina, como em Imperatriz, fortalece o polo universitário como um todo”, concluiu. 
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Rigo Teles recebe título de Cidadão do Município de Arame 

Bastante agradecido e sentindo orgulho de ser agraciado com o título, o deputado Rigo 
Teles da homenagem que recebeu na quinta-feira passada naquela cidade, dado pela 
unanimidade da Câmara Municipal. Confira abaixo:   
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hp_4SDvQRws
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Zé Inácio se reúne com lideranças de Santa Helena 

O deputado Zé Inácio (PT) esteve no último sábado, 30, na cidade de Santa Helena onde 
se reuniu com o ex-prefeito Lobato e lideranças. 
 

 
 
Acompanhados também do deputado federal Rubens Jr, Zé Inácio visitou os povoados 
Rosário, Armindio e Imperial. 
 
Na reunião com os moradores das comunidades a atual conjuntura política foi a pauta 
principal. 
 
O ex-presidente Lula também foi muito lembrado nas visitas, em especial nos povoados 
Armindio e Imperial, que passaram a ter acesso a energia elétrica através do programa 
‘Luz Para Todos’, criado no governo Lula e que chegou até estas comunidades por meio 
de iniciativa do deputado Zé Inácio na época em que era delegado do MDA. 
 
A noite os parlamentares participaram de um grande encontro com lideranças e 
moradores da cidade para discutir as eleições de 2018 e de 2020. 
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Sousa Neto faz apelo: “Flávio Dino cumpra a decisão judicial e deixe o garoto Thomas 
viver” 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PRP), em discurso na Assembleia Legislativa, nesta 
quarta-feira (4), cobrou do Governo do Estado que cumpra a decisão judicial que 
determina a realização da cirurgia cardiológica do menino Thomas, de 3 anos de idade. 
 
Ele sofre da Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE) e precisa ser operado 
com urgência em São Paulo. 
 
“O governador Flávio Dino está querendo derrubar a liminar para não cumprir com a 
decisão dada pela Justiça do Maranhão, que determinou ao Governo que assuma todo 
o custo da cirurgia. Essa é mais uma prova do descaso dessa gestão com a saúde do povo 
do Maranhão. Faço, aqui, um apelo em favor do pequeno Thomas, que vive esse drama, 
por depender do Estado para continuar vivendo. Atenda ao clamor dessa família, Flávio 
Dino”, declarou. 
 
Thomas, que é residente em Pindaré Mirim, filho do Cabo Amaral e da professora Tassia, 
passou por duas cirurgias e precisa fazer um terceiro procedimento cirúrgico em São 
Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, já determinado pela Justiça do Maranhão. 
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O governador Flávio Dino e o secretário de Saúde, Carlos Lula, até o momento, não 
cumpriram a decisão. 
 
“Aos pais do Thomas, Cabo Amaral e professora Tassia, que estão fazendo um apelo nas 
redes sociais, com o intuito de sensibilizar toda a sociedade e o próprio Governo, quero 
dizer que não vou me calar diante de mais este fato grave”. 
 
Flávio Dino esteve hoje em Pindaré Mirim e foi recebido sob protestos e revolta dos 
moradores, amigos e familiares do garoto. 
 
“O governador Flávio Dino esteve em Pindaré, mentindo para aquela população, 
inaugurando uma obra que não é dele, o Engenho de São Pedro, restaurado pelo IPHAN. 
Volto a cobrar, também, sobre a promessa de duplicação da MA-320, que liga Santa Inês 
a Pindaré e que nunca foi cumprida. Visite às instalações do 7º Batalhão da Polícia 
Militar, abandonado há anos, para ver às condições de trabalho dos policiais daquela 
unidade”. 
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Zé Inácio se reúne com lideranças de Santa Helena… 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT) esteve no último sábado, 30, na cidade de Santa Helena onde 
se reuniu com o ex-prefeito Lobato e lideranças. 
 
Acompanhados também do deputado federal Rubens Jr, Zé Inácio visitou os povoados 
Rosário, Armindio e Imperial. 
 
Na reunião com os moradores das comunidades a atual conjuntura política foi a pauta 
principal. 
 
O ex-presidente Lula também foi muito lembrado nas visitas, em especial nos povoados 
Armindio e Imperial, que passaram a ter acesso a energia elétrica através do programa 
‘Luz Para Todos’, criado no governo Lula e que chegou até estas comunidades por meio 
de iniciativa do deputado Zé Inácio na época em que era delegado do MDA. 
 
A noite os parlamentares participaram de um grande encontro com lideranças e 
moradores da cidade para discutir as eleições de 2018 e de 2020. 
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Glalbert Cutrim visita Trizidela do Vale e Lago Verde… 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), reservou o último sábado, 30, para prestigiar 
a 29ª Vaquejada do Parque Maratá, em Trizidela do Vale. Amigo pessoal do prefeito Fred 
Maia (MDB), Glalbert fez questão de comparecer ao evento que é tradição no município, 
e participou de um almoço oferecido pelo prefeito. 
 
Acompanhado dos vereadores do município de Pedreiras, Gard Furtado (PR) e Jotinha 
Oliveira (PTB), e do empresário Kaieno Cavalcante, o deputado percorreu o Parque e 
conversou com comerciantes locais. 
 
“Mais do que esporte e estilo de vida, a Vaquejada movimenta o comércio local e gera 
renda para a população local, por isso, é preciso que a classe política dê a devida 
importância para eventos como este”, avaliou Glalbert Cutrim. 
 
De Trizidela, Glalbert seguiu para o município de Lago Verde, onde participou do 
encerramento do São João no domingo, 01. 
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Acompanhado do irmão e pré-candidato a deputado federal, Gil Cutrim (PDT), do 
prefeito municipal Dr. Francisco (PPS), do secretário de administração Marquinhos Lêra, 
de vereadores e lideranças políticas do município, a comitiva prestigiou a última 
apresentação da Quadrilha Estrelinha da Roça, tradicional brincadeira junina que após 
mais de 30 anos de existência, decidiu finalizar sua história. 
 

 
 
“Pra mim é emocionante assistir a última apresentação dessa Quadrilha Junina, que 
pude participar como membro durante alguns anos de minha vida. Esse São João entra 
pra história de Lago Verde, assim como essa administração, que conta com o apoio do 
deputado Glalbert Cutrim e tem resultado em ações importantes para a população”, 
destacou Marquinhos Lêra. 
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Deputado Sousa Neto faz apelo: “Flávio Dino cumpra a decisão judicial e deixe o garoto 
Thomas viver” 

 
Sousa Neto alertou que Flávio Dino pretende cassar a liminar para não cumprir a decisão judicial 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PRP), em discurso na Assembleia Legislativa, nesta 
quarta-feira (4), cobrou do Governo do Estado que cumpra a decisão judicial que 
determina a realização da cirurgia cardiológica do menino Thomas, de 3 anos de idade. 
Ele sofre da Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE) e precisa ser operado 
com urgência em São Paulo. 
 
“O governador Flávio Dino está querendo derrubar a liminar para não cumprir com a 
decisão dada pela Justiça do Maranhão, que determinou ao Governo que assuma todo 
o custo da cirurgia. Essa é mais uma prova do descaso dessa gestão com a saúde do povo 
do Maranhão. Faço, aqui, um apelo em favor do pequeno Thomas, que vive esse drama, 
por depender do Estado para continuar vivendo. Atenda ao clamor dessa família, Flávio 
Dino”, declarou. 
 
Thomas, que é residente em Pindaré Mirim, filho do Cabo Amaral e da professora Tassia, 
passou por duas cirurgias e precisa fazer um terceiro procedimento cirúrgico em São 
Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, já determinado pela Justiça do Maranhão. 
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O governador Flávio Dino e o secretário de Saúde, Carlos Lula, até o momento, não 
cumpriram a decisão. “Aos pais do Thomas, Cabo Amaral e professora Tassia, que estão 
fazendo um apelo nas redes sociais, com o intuito de sensibilizar toda a sociedade e o 
próprio Governo, quero dizer que não vou me calar diante de mais este fato grave”. 
 
Flávio Dino esteve hoje em Pindaré Mirim e foi recebido sob protestos e revolta dos 
moradores, amigos e familiares do garoto. “O governador Flávio Dino esteve em Pindaré, 
mentindo para aquela população, inaugurando uma obra que não é dele, o Engenho de 
São Pedro, restaurado pelo IPHAN. Volto a cobrar, também, sobre a promessa de 
duplicação da MA-320, que liga Santa Inês a Pindaré e que nunca foi cumprida. Visite às 
instalações do 7º Batalhão da Polícia Militar, abandonado há anos, para ver às condições 
de trabalho dos policiais daquela unidade”. 
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Deputado Wellington pede ao governo que cumpra decisão judicial e dê assistência a 
criança em Pindaré-Mirim 

 
Mãe faz apelo a Flávio Dino ao comentar postagem do comunista sobre UTI pediátrica cardiológica 

 
O deputado estadual Wellington do Curso levou à tribuna da Assembleia Legislativa do 
Maranhão o pedido de ajuda dos pais do pequeno Thomas, de 3 anos, que tem 
hipoplasia do coração esquerdo, já passou por 2 cirurgias e a terceira foi determinada 
pela Justiça. Ocorre que o Judiciário decidiu que quem deveria arcar com a cirurgia fora 
do Maranhão seria o Governo do Estado. No entanto, o governador Flávio Dino tenta, 
por meio de manobras, negar essa assistência à criança. 
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Ao se pronunciar, o deputado Wellington solicitou que o Governo cumprisse a decisão 
judicial e, assim, concedesse a assistência necessária para efetivar o direito à saúde. 
 
“O caso que aqui apresentamos é o pedido de socorro de uma família que precisa arcar 
com as despesas da cirurgia do seu filho, de apenas 03 anos. É um procedimento que 
não pode ser feito aqui no Maranhão e, por isso, o Judiciário decidiu que o Governo do 
Estado é quem deveria arcar com as despesas. De forma insensível, no entanto, o 
governo tenta não cumprir a decisão. Governador Flávio Dino, não é favor. A saúde é um 
direito. Se Vossa Excelência não age em respeito à decisão judicial, aja, pelo menos, por 
saber que é apenas uma criança de apenas 3 anos de idade”, disse Wellington. 
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Deputado Zé Inácio se reúne com lideranças de Santa Helena 

 
Atual conjuntura política foi o assunto principal da pauta da reunião de Zé Inácio com as lideranças  
de Santa Helena 

 
O deputado Zé Inácio (PT) esteve no último sábado, 30, na cidade de Santa Helena onde 
se reuniu com o ex-prefeito Lobato e lideranças. 
 
Acompanhados também do deputado federal Rubens Jr, Zé Inácio visitou os povoados 
Rosário, Armindio e Imperial. 
 
Na reunião com os moradores das comunidades a atual conjuntura política foi a pauta 
principal. 
 
O ex-presidente Lula também foi muito lembrado nas visitas, em especial nos povoados 
Armindio e Imperial, que passaram a ter acesso a energia elétrica através do programa 
‘Luz Para Todos’, criado no governo Lula e que chegou até estas comunidades por meio 
de iniciativa do deputado Zé Inácio na época em que era delegado do MDA. 
 
A noite os parlamentares participaram de um grande encontro com lideranças e 
moradores da cidade para discutir as eleições de 2018 e de 2020. 
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Posição de São Luís entre as cidades que mais se desenvolveram é destaque na 
Assembleia 

 
 
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) destacou nesta manhã de quarta-feira (4), na tribuna 
da Assembleia Legislativa, o estudo feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan) no qual da cidade de São Luís aparece como a terceira capital do Nordeste que 
mais se desenvolveu em 2016, coincidentemente, ano da reeleição do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior (PDT). 
 
Para o parlamentar, a boa performance da capital maranhense no levantamento da 
Firjan é reflexo dos investimentos do prefeito Edivaldo em setores essenciais. Ele explica 
que o estudo tomou como referência padrões de desenvolvimentos encontrados em 
países com elevados indicadores socioeconômicos, tendo como base dados da 
educação, saúde, emprego e renda. “Num resultado que monitorou os indicadores 
sociais em 5.471 municípios do país, o prefeito Edvaldo consegue atingir um patamar 
inédito para a cidade, mesmo enfrentando severa crise nacional”, observou. 
 
O deputado disse que com trabalho e planejamento da atual administração, a curva de 
desenvolvimento no município foi retomada e a tendência é que, nos próximos 
levantamentos, a cidade apareça em posição de destaque ainda maior. “Os avanços são 
vistos em todos os setores da cidade. Na educação, o prefeito retomou e climatizou 
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escolas, realizou concurso público, investiu na capacitação dos professores, reduziu a 
distorção de quatro para dois calendários, promoveu a queda de índice de analfabetismo 
em outras regiões ou em outras ações que foram sendo reforçadas e expandidas com o 
lançamento do Programa Educar Mais,” 
 
Na infraestrutura, outro ponto analisado pelo estudo da Firjan, o deputado disse que o 
prefeito Edivaldo também conseguiu dar uma guinada na cidade. “O grande volume de 
obras espalhadas por São Luís é visível, indo de intervenções de trânsito até 
pavimentação de ruas e construção de pontes e rede de drenagem. Na saúde, outro 
setor analisado pelo estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a 
gestão Edivaldo também se destaca com reforço da atenção básica, reforma de unidades 
de saúde, investimento em equipamentos e capacitação de pessoal. Outro marco da 
gestão Edivaldo que também contribuiu para o bom resultado no estudo, foi o 
pagamento em dia do funcionalismo público, uma injeção na economia da cidade”. 
 
O parlamentar chamou ainda a atenção para o fato de que “administrar uma cidade 
como São Luís, dentro da crise que a Nação atravessa, é obrigado realmente ter 
planejamento, gestão pública, ter os olhos e as ações voltadas para multiplicação de 
recursos escassos, quase inexistentes para além de pagar uma folha altíssima, 
completamente em dia e muitas vezes com datas anteriores a que o calendário marca, 
desenvolver obras de intervenção, como intervenção de engenharia de trânsito, como 
bairros inteiros recuperados em um território imenso completamente destruído ao 
longo de décadas”. 
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Júnior Verde prestigia Arraial organizado pela prefeitura de Brejo de Areia 

 
 
Dentro da programação política que cumpriu no último final de semana, no município 
de Brejo de Areia, o deputado Júnior Verde (PRB) ainda prestigiou o encerramento do 
Arraiá do “Arranca Tôco”, a tradicional festa junina da cidade que reuniu centenas de 
milhares de brincantes da região. 
 
O parlamentar estava acompanhado do prefeito Chico Eduardo (PSDB), sua esposa 
Elizabeth Diniz, secretários municipais, vereadores e demais lideranças políticas do 
Estado. 
 
“Uma importante festa cultural não apenas para Brejo, mas para toda a região, que eu 
jamais deixaria de prestigiar Por meio de um mandato participativo, tenho 
acompanhado o prefeito Chico Eduardo em diversas ocasiões, e conseguido muitas 
vitórias para o município”, disse o parlamentar. 
 
Durante seu pronunciamento, Júnior Verde lembrou das emendas próprias que destinou 
para o fortalecimento da cultura na cidade; dos esforços que resultaram na entrega de 
títulos de terra para centenas de famílias que vivem da agricultura; e das melhorias que 
conseguiu em diversas estradas vicinais. 
 
A festa foi realizada pela Prefeitura de Brejo de Areia, por meio da Secretaria de Cultura. 
“Uma gestão séria, comprometida, que me tem como parceiro não apenas na cultura, 
mas em outras áreas igualmente importantes. Temos conseguido, com muito 
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compromisso, trabalho e dedicação, promover o desenvolvimento desta cidade”, 
disse. 
 
O prefeito Chico Eduardo agradeceu o apoio do deputado Júnior Verde. “Um parceiro 
político muito importante que tem tido uma atuação voltada para o crescimento do 
nosso município, desde a destinação de emendas até a busca por parcerias que têm 
trazido benefícios à população”, concluiu o gestor. 
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Glalbert Cutrim se reúne com lideranças em Trizidela do Vale e Lago Verde 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), reservou o último sábado, 30, para prestigiar 
a 29ª Vaquejada do Parque Maratá, em Trizidela do Vale. Amigo pessoal do prefeito Fred 
Maia (MDB), Glalbert fez questão de comparecer ao evento que é tradição no município, 
e participou de um almoço oferecido pelo prefeito. 
 
Acompanhado dos vereadores do município de Pedreiras, Gard Furtado (PR) e Jotinha 
Oliveira (PTB), e do empresário Kaieno Cavalcante, o deputado percorreu o Parque e 
conversou com comerciantes locais. 
 
“Mais do que esporte e estilo de vida, a Vaquejada movimenta o comércio local e gera 
renda para a população local, por isso, é preciso que a classe política dê a devida 
importância para eventos como este”, avaliou Glalbert Cutrim. 
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De Trizidela, Glalbert seguiu para o município de Lago Verde, onde participou do 
encerramento do São João no domingo, 01. 
 
Acompanhado do irmão e pré-candidato a deputado federal, Gil Cutrim (PDT), do 
prefeito municipal Dr. Francisco (PPS), do secretário de administração Marquinhos Lêra, 
de vereadores e lideranças políticas do município, a comitiva prestigiou a última 
apresentação da Quadrilha Estrelinha da Roça, tradicional brincadeira junina que após 
mais de 30 anos de existência, decidiu finalizar sua história. 
 
“Pra mim é emocionante assistir a última apresentação dessa Quadrilha Junina, que 
pude participar como membro durante alguns anos de minha vida. Esse São João entra 
pra história de Lago Verde, assim como essa administração, que conta com o apoio do 
deputado Glalbert Cutrim e tem resultado em ações importantes para a população”, 
destacou Marquinhos Lêra. 
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Roseana inicia segunda etapa de sua caravana com pouco apoio político 

 
Em Lago do Junco, Roseana foi recebida pelo ex-prefeito Haroldo Léda e fez seu evento na Câmara Municipal 

 
A ex-governadora Roseana Sarney (MDB) iniciou, nesta terça-feira (03), a segunda etapa 
de sua caravana pelas cidades maranhenses. Após prometer percorrer mais 50 
municípios, a ex-governadora teve que diminuir o número de cidades visitadas por falta 
de apoio político. 
 
A primeira cidade visitada foi Lago da Pedra, onde a ex-governadora foi recebida pelo 
ex-prefeito Luiz Osmani. A reunião teve a presença dos deputados estaduais Edilázio 
Júnior (PSD) e César Pires (PV) e do senador Edison Lobão (MDB). Lá, ela não pode contar 
com a presença de sua antiga aliada, a ex-prefeita Maura Jorge (PSL), que também 
lançou seu nome como pré-candidata ao Governo do Estado. 
 
Em Lago do Junco, Roseana foi recebida pelo ex-prefeito Haroldo Léda e fez seu evento 
na Câmara Municipal. Neste primeiro dia, a ausência do deputado federal e pré-
candidato ao Senado, Sarney Filho (PV) foi sentida. 
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Ainda com movimentos e reuniões apáticas, Roseana tenta diminuir a larga diferença 
para o governador Flávio Dino (PCdoB) nas pesquisas eleitorais. Mas sem o apoio de 
prefeitos e vereadores, ela sente na pele a falta da presença da classe política e da 
população, que decidiu em 2014 acabar com as longas décadas de domínio da família 
Sarney.  
 
Leia mais: Roseana evita associação com o aliado Michel Temer, reprovado por 90% da 
população 
 
Leia mais: Sem apoios, Roseana Sarney diminui número de cidades de sua caravana de 
50 para 11 
 
Leia mais: Edison Lobão e a tentativa de carona na popularidade de Lula 

 

  

http://silviatereza.com.br/roseana-evita-associacao-com-o-aliado-michel-temer-reprovado-por-90-da-populacao/
http://silviatereza.com.br/roseana-evita-associacao-com-o-aliado-michel-temer-reprovado-por-90-da-populacao/
http://silviatereza.com.br/sem-apoios-roseana-sarney-diminui-numero-de-cidades-de-sua-caravana-de-50-para-11/
http://silviatereza.com.br/sem-apoios-roseana-sarney-diminui-numero-de-cidades-de-sua-caravana-de-50-para-11/
http://silviatereza.com.br/edison-lobao-e-a-tentativa-de-carona-na-popularidade-de-lula/
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Deputados denunciam manobra do governo com recursos do Funbem 

 
 
Deputados estaduais de oposição denunciaram hoje (4), durante votação na Assembleia, 
o que consideram manobra do governo Flávio Dino (PCdoB) para ter, segundo eles, 
acesso a apelo menos R$ 200 milhões do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado 
do Maranhão (Funbem). 
 
Por lei, esses recursos devem ser utilizados, exclusivamente, para pagamento de 
benefícios aos servidores. 
 
Ocorre que, por meio de uma Medida Provisória – aprovada nesta quarta-feira pela base 
governista -, o Executivo conseguiu flexibilizar a utilização desse dinheiro. 
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O objetivo, alertam os oposicionistas, é adquirir com o dinheiro do Funbem o anexo do 
Hospital Carlos Macieira, transformá-lo em Hospital do Servidor, e dar ao governo o 
direito de dispor, como quiser, do recurso proveniente da aquisição. 
 
“Atualmente existem mais de R$ 200 milhões no Funbem e esses recursos, por força da 
legislação atual, só podem ser utilizados exclusivamente para pagamento de benefícios 
aos servidores. Só que com a MP do Governo Flávio Dino, esses recursos podem ser 
utilizados para aquisição de bens móveis, bens imóveis. E o que o Governador do Estado 
quer fazer com isso? Pegar o recurso dos servidores e comprar o anexo do Hospital do 
Servidor [Carlos Macieira]. Ou seja, o Estado comprando do próprio Estado. Por quê? 
Porque ele não pode meter a mão nos recursos do Funbem, porque os recursos do 
Funbem têm que ser utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios dos 
servidores. Mas aí não, ele vai fazer diferente, ele vai pegar os recursos do Funbem, 
pagar o próprio Governo do Estado para, depois do pagamento, utilizar esses recursos 
da forma como bem entender. Certamente utilizá-los para fins eleitorais”, alertou 
Eduardo Braide. 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) também condenou a manobra. Para 
ele, o governo está “metendo a mão no dinheiro do povo e utilizando de forma 
eleitoreira”. 
 
“Ele [Flávio Dino] nos enganou, quando ele disse que ia administrar para o povo do 
Maranhão, um governo de todos nós, mas o que nós observamos é o enganador de todos 
nós, um mentiroso de todos nós, um enganador de todos nós. O Governador Flávio Dino, 
além de corrupto, ainda também é mau com a população”, disse. 
 
Para Sousa Neto, a operação é ilegal, porque o anexo do Hospital Carlos Macieira foi 
construído com dinheiro proveniente do BNDES. 
 
“Isso aqui nada mais é do que um crime que está sendo feito no Maranhão, porque o 
Hospital do Servidor foi construído, na verdade, com recursos do BNDES, o Hospital do 
Estado, para atender aos servidores, ou seja, aquele hospital que estão dizendo que é 
do servidor, nada mais é do que um anexo do Hospital Carlos Macieira, que, 
criminalmente, de forma criminosa, o Governador do Estado do Maranhão mudou a 
finalidade, que era para fazer o aumento do Hospital Carlos Macieira para atender a 
todos, a população do Estado, mudou justamente a finalidade para dizer e meter no 
bolso do contribuinte para agora querer comprar e dizer que vai fazer o Hospital do 
Servidor, a licitação para a construção do anexo do Hospital Carlos Macieira foi alterada 
criminosamente por Flávio Dino”, afirmou. 
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Braide quer ouvir presidente do IPREV após saque de R$ 440 milhões 

 
 
O deputado Eduardo Braide (PMN) anunciou hoje (4), em discurso na Assembleia 
Legislativa, que apresentou requerimento convidando o presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV), Joel Benin, a prestar 
esclarecimentos na Assembleia Legislativa sobre os atos de gestão administrativo-
financeira daquele órgão. 
 
O parlamentar quer detalhes, sobretudo, a respeito da recente decisão judicial que 
autorizou o governo Flávio Dino (PCdoB) a sacar mais de R$ 440 milhões da Previdência 
estadual que estavam aplicados me fundos de investimento do Banco do Brasil (saiba 
mais). 
 
“É preciso que o presidente do IPREV venha a esta Casa explicar o porquê da retirada de 
recursos da ordem de mais de R$ 400 milhões de uma aplicação causando desta forma 
prejuízos em relação aos rendimentos do FEPA. Além disso, ele precisa também explicar 
porque está havendo atraso no pagamento dos aposentados. O que aconteceu com 
dinheiro do FEPA? Já não há mais recursos garantidos? São esses alguns dos 

http://gilbertoleda.com.br/2018/06/29/sem-dinheiro-para-pagar-aposentados-governo-flavio-dino-antecipa-resgate-de-r-440-milhoes-aplicados-no-bb/
http://gilbertoleda.com.br/2018/06/29/sem-dinheiro-para-pagar-aposentados-governo-flavio-dino-antecipa-resgate-de-r-440-milhoes-aplicados-no-bb/
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questionamentos que devem ser respondidos aos servidores do Estado. Eles esperam 
por essas respostas”, destacou o deputado. 
 
Também no discurso Eduardo Braide lembrou que, desde o ano passado, vem 
denunciando o remanejamento de recursos do FEPA. 
 
“Desde a criação do IPREV denunciei desta tribuna a utilização política deste órgão. 
Começou com o Decreto 33.594/2017, que remanejou 24 dos 63 cargos em comissão do 
Instituto para a Secretaria de Governo (SEGOV) com fins estritamente eleitorais. Por 
outro lado, denunciei ainda o remanejamento de recursos do FEPA para outras áreas do 
Governo. Alertei à época que esses remanejamentos comprometeriam os pagamentos 
dos aposentados e pensionistas. E o resultado está aí: incerteza e atraso nos 
pagamentos”, explicou o parlamentar. 
 
O deputado concluiu alertando sobre a importância da aprovação do Requerimento 
336/2018, que pede a vinda do presidente do IPREV, Joel Fernandes Benin, à Assembleia 
Legislativa para prestar esclarecimentos. 
 
“Recebi esse pedido de vários servidores do Estado em face aos últimos acontecimentos 
– atraso no pagamento e retirada de aplicação dos recursos do FEPA. A Assembleia 
precisa cumprir o seu papel de fiscalizar o Poder Executivo e, nesse caso, garantir a 
tranquilidade dos servidores quanto ao recebimento dos seus benefícios, bem como o 
futuro dos aposentados e pensionistas do Estado. Não podemos deixar acontecer no 
Maranhão o que houve no Rio de Janeiro”, alertou Eduardo Braide. 
 
O Requerimento 336/2018, que trata da vinda do presidente do IPREV, Joel Fernando 
Benin, à Assembleia Legislativa no dia 11 de julho às 11h, deverá ser votado na Sessão 
desta quinta-feira (5). 
 
Leia mais 
 
Adriano cobrará dados sobre real situação da Previdência estadual 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/07/02/adriano-cobrara-dados-sobre-real-situacao-da-previdencia-estadual/
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“Dino deu condições para que a UEMASUL fosse criada e pudesse decolar”, diz Marco 
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Foi aprovado, na manhã desta quarta-feira (4), no plenário da Assembleia Legislativa, 
projeto de lei que dispõe sobre a criação do Centro de Ciências da Saúde (CSS), na 
estrutura organizacional da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
(UEMASUL). 
 
O projeto foi aprovado por unanimidade e teve o deputado estadual Professor Marco 
Aurélio (PCdoB) como relator e agora vai à sanção governamental. 
 
Criada há pouco mais de um ano, a Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão tem surpreendido e contribuído com o desenvolvimento de Imperatriz e de 
todos os 22 municípios que integram seu território de atuação. 
 
A instituição passou a ter autonomia administrativa e financeira para investir e ampliar 
sua estrutura, diferente do que acontecia anteriormente, quando todas as decisões eram 
tomadas pela Reitoria da Uema, com sede em São Luís. 
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Um dos principais defensores da criação da UEMASUL e do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), o deputado Marco Aurélio comemorou o resultado da votação, ressaltando o 
impacto do Centro para toda a Região Tocantina. 
 
“Esta possibilidade tornou-se real com as condições oferecidas pelo governador Flávio 
Dino, para a consolidação da UEMASUL. Hoje, a universidade já está consolidada e foi 
credenciada pelo Conselho Estadual de Educação. Nós recebemos investimentos nas 
mais diversas áreas”. 
 
Além de todos os avanços alcançados pela universidade nos últimos meses, faltava a 
implantação do curso de Medicina, medida que ajudaria a transformar a realidade do 
ensino superior de Imperatriz e da Região Tocantina. 
 
Hoje, após a aprovação do Projeto de Lei, a UEMASUL passa a contar, em sua estrutura 
pedagógica e administrativa, com os cursos de Medicina, Farmácia e Saúde Coletiva. 
 
Marco Aurélio destacou o papel fundamental da reitoria da UEMASUL em mais esta 
conquista. 
 
“Até mesmo tratativas internacionais com a Organização Panamericana de Saúde foram 
tomadas para garantir a realização deste sonho. Não posso deixar de citar as condições 
que o governador Flávio Dino deu para que a UEMASUL fosse criada e pudesse decolar 
de vez. Fico feliz em poder ver essa realização, principalmente por participar de todo o 
processo legislativo que possibilitou sua criação e a do Centro de Ciências da Saúde”, 
ressaltou. 
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Léo Cunha flerta com o governo, mas faz doce para definir futuro do PSC 

 
 
Enquanto “faz doce” para definir o futuro partidário do PSC, flertando com Roseana 
Sarney (MDB), Maura Jorge (PSL) e Roberto Rocha (PSDB), o deputado estadual Léo 
Cunha continua a votar com Flávio Dino (PCdoB) na Assembleia Legislativa do Maranhão 
e comemorar a chegada do programa Mais Asfalto, do Governo do Estado, nos 
municípios onde faz política. 
 
Para evitar se comprometer com o Palácio dos Leões, porém, o parlamentar usa a 
“revolta” da correligionária Luana Alves, esposa do ex-prefeito Ribamar Alves, como 
justificativa à demora em bater o martelo sobre o destino do PSC. 
 
Atual coordenadora da bancada maranhense em Brasília, Luana aproximou-se de 
Roberto Rocha (PSDB) depois que o marido foi preso em flagrante por suposto abuso de 
uma menor em Santa Inês. 
 
A deputada federal responsabiliza o PCdoB até hoje pela prisão e pela voluptuosa 
derrocada de Ribamar Pezão. 
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Relator do projeto, Marco Aurélio destaca criação do Centro de Ciências da Saúde na 
Uemasul 

 
 
Foi aprovado, na manhã desta quarta-feira (04), no plenário da Assembleia Legislativa, o 
Projeto de Lei de autoria do Governador Flávio Dino, que dispõe sobre a criação do 
Centro de Ciências da Saúde – CSS, na estrutura organizacional da Universidade Estadual 
da Região Tocantina do Maranhão – Uemasul. O projeto foi aprovado por unanimidade 
e teve o deputado estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB), como relator. 
 
Criada há pouco mais de 1 ano, a Universidade Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão tem surpreendido toda a Região, contribuindo bastante com o 
desenvolvimento de Imperatriz e todos os 22 municípios que fazem parte de seu 
território de atuação. Após sua criação, a Universidade passou a ter autonomia 
administrativa e financeira para investir e ampliar sua estrutura, diferente do que 
acontecia anteriormente, quando toda as decisões eram tomadas pela reitoria da UEMA, 
em São Luís. Campus como o de Açailândia, criado há 15 anos, não possuía sequer 1 
professor concursado, realidade que mudará muito em breve, uma vez que está sendo 
concluído o concurso público com 30 vagas professores, doutores, destes, 10 devem 
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integrar o corpo docente do campus da cidade, os demais serão divididos entre os 
campus de Imperatriz e de Estreito, este que será inaugurado ainda neste ano. 
 
Um dos principais defensores da criação da Uemasul e do Centro de Ciências da Saúde – 
CCS, o deputado Marco Aurélio, comemorou bastante o resultado da votação, 
ressaltando o impacto do Centro para toda a Região Tocantina. ” Esta possibilidade se 
tornou real com as condições oferecidas pelo governador Flávio Dino para a 
consolidação da Uemasul. Hoje a Universidade já está consolidada, foi credenciada pelo 
Conselho Estadual de Educação, recebemos investimentos nas mais diversas áreas. O 
governador Flávio Dino  já está concluindo o campus de Ciências Agrárias de Imperatriz, 
um investimento de mais de R$ 11 milhões; reformou a atual campus de Imperatriz, além 
de garantir uma nova biblioteca; implantou o restaurante popular e universitário, que 
serve mais de 1200 refeições diariamente em Imperatriz; já foi criada a estrutura e será 
implantada ainda neste ano o campus da Uemasul no município de Estreito, em parceria 
com a prefeitura do município; melhorou a estrutura do campus de Açailândia, já está 
no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, a implantação de 5 polos da Uemasul 
em municípios estratégicos da nossa Região Tocantina; triplicou o número de bolsas de 
iniciação científica, além de tantas outras conquistas, em tão pouco tempo “. 
 
Além de todos os avanços alcançados pela universidade nos últimos meses, faltava a 
implantação do curso de medicina, medida que ajudaria a transformar a realidade do 
ensino superior de Imperatriz e Região Tocantina. Hoje, após a aprovação do Projeto de 
Lei, a Uemasul passa a contar em sua estrutura pedagógica e administrativa com os 
cursos de Medicina, Farmácia e Saúde Coletiva. “Sempre foi um sonho da nossa 
Universidade, sempre foi um sonho da nossa região, oportunizar nossa juventude, mas 
também formar profissionais que estejam em nossa região, que venham trabalhar e 
fortalecer a saúde da nossa região.” Afirmou o parlamentar. 
 
Marco Aurélio destacou ainda o papel fundamental da reitoria da Uemasul em mais esta 
conquista. Segundo o deputado a administração sempre esteve alinhada com as 
necessidades da universidade e da região, não se poupando de buscar todo e qualquer 
encaminhamento necessário pelo desenvolvimento da instituição. “Até mesmo 
tratativas internacionais com a Organização Panamericana de Saúde foram tomadas 
para garantir a realização deste sonho. Não posso deixar de citar as condições que o 
governador Flávio Dino deu para que a Uemasul fosse criada e pudesse decolar de vez. 
Meu coração bate forte, bate feliz, em poder ver essa realização, principalmente por 
participar de todo o processo legislativo que possibilitou sua criação e a criação do 
Centro de Ciências da Saúde.” ressaltou. 
 
O deputado fez questão de agradecer todos os parlamentares, sobretudo os da Região 
Tocantina, que participaram da votação desta matéria e que reconheceram sua 
importância para toda a Região e para o Maranhão. “Esta causa tem uma marca especial, 
do sonho da Região Tocantina, da aspiração da nossa juventude. Ela traz o sonho de 
desenvolvimento e autonomia da nossa região, traz a marca do trabalho de toda a 
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reitoria da Uemasul, dos professores, que construíram cada passo, colocaram cada tijolo 
que foi construindo essa edificação. Ela tem a marca especial da consideração, do 
acolhimento, do trabalho do governador Flávio Dino para com a nossa Região Tocantina. 
Não fosse essa determinação, o curso de medicina não seria uma realidade para a 
Uemasul em nossa região. Não fossem dadas todas as condições dessa universidade se 
desenvolver, nós não chegaríamos até aqui. A Uemasul foi forjada na luta do nosso 
Povo”. Disse o deputado. 
 
O projeto agora vai à sanção do governador e publicação ainda nesta semana. 
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Ao abrir a “Caravana da Guerreira” em Lago da Pedra, Roseana Sarney admitiu que está 
incomodada com Maura Jorge 

 
Junto com César Pires, Luis Osmany, Edilázio Jr. e Edison Lobão, Roseana Sarney registra selfie em Lago da Pedra;  
Maura eufórica na visita de Jair Bolsonaro ao MA 

 
Por mais que os fatos falem mais alto, é difícil para qualquer observador da cena política 
maranhense assimilar como verdadeira a situação que ocorreu terça-feira em Lago da 
Pedra, onde a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) iniciou a “Caravana da Guerreira”, 
a maratona de visitas a municípios por meio da qual pretende chegar mais uma vez ao 
Palácio dos Leões. Ali, acompanhada do senador Edison Lobão (MDB) e do deputado 
estadual Edilázio Jr. (PV) e César Pires (PEN), a pré-candidata emedebista foi recebida 
pelo ex-prefeito Luis Osmany, um velho adversário, e não pela ex-prefeita Maura Jorge 
(PSL), cuja família foi durante décadas o braço forte do Grupo Sarney na região, e a quem 
agora trata como adversária “perigosa” na disputa pelo Governo do Estado. Ainda que 
não tenha se referido à ex-prefeita nas suas falas, a insatisfação de Roseana Sarney em 
relação a Maura Jorge foi tão evidente e ostensiva, que foi percebida pela mais desatenta 
das testemunhas da sua passagem por Lago da Pedra. E, segundo um observador, tirou 
definitivamente Maura Jorge do anonimato político, dando-lhe um impulso que a porta-
voz do bolsonarismo no Maranhão normalmente não conseguiria por seus próprios 
esforços. E a conclusão dominante sobre o ocorrido foi a seguinte: Roseana Sarney está 
realmente incomodada com a desenvoltura política de Maura Jorge. 
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Evidente que a preocupação de Roseana Sarney com Maura Jorge não está relacionada 
com a possibilidade de que a pré-candidata do PSL venha a ameaçar a posição da ex-
governadora na corrida ao Palácio dos Leões. Por maior que seja o espaço que possa vir 
a ocupar como braço do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no Maranhão, Maura Jorge 
não reuniu, e dificilmente reunirá, cacife para se tornar uma ameaça de fato à posição. 
Forte na sua região, a pré-candidata do PSL poderá avançar na esteira da corrida 
presidencial, mas todas as avaliações feitas até agora indicam que ela dificilmente 
ultrapassará a condição de adversária do senador Roberto Rocha, candidato ao PSDB, no 
segundo time da corrida ao cargo de governador do Maranhão. 
 
Na verdade, os problemas de Roseana Sarney no contexto da corrida sucessória são 
muito maiores e mais complexos do que a movimentação de Maura Jorge. A ex-
governadora entrou numa guerra sem as armas que teve à disposição e usou 
intensamente nas eleições em que foi largamente vitoriosa (1994, 1998 e 2010): apoio 
dos presidentes da República e dos governadores do momento, das máquinas federal e 
estadual e de ampla malha partidária. Sempre teve adversários bem definidos, mas nada 
comparado ao movimento de Maura Jorge. E quando teve de enfrentar um revés, este 
foi o governador José Reinaldo, que atrapalhou seu plano ao apoiar a candidatura 
vitoriosa de Jackson Lago (PDT). Agora, ela tem pela frente ninguém menos que o 
governador Flávio Dino (PCdoB), largamente favorito, segundo as pesquisas, o que no 
contexto da corrida sucessória torna a pré-candidatura de Maura Jorge um fato 
barulhento, mas sem a solidez que um projeto dessa natureza exige. As dificuldades do 
tucano Roberto Rocha, que tem um projeto muito mais sólido exemplificam com muita 
clareza tal situação. 
 
Qualquer político experiente aconselharia a ex-governadora a não iniciar o roteiro da sua 
“Caravana da Guerreira” por Lago da Pedra, exatamente pelo risco de aparentar 
preocupação, fragilidade política e insegurança eleitoral. Isso, é claro, não é uma verdade 
absoluta, a começar pelo faro de que em política o que aparenta obviedade costuma 
enganar. Roseana Sarney pode ter feito esse movimento acreditando que a escolha de 
Lago da Pedra seria interpretada como uma “coincidência”, que nada tem a ver com a 
candidatura de Maura Jorge. Se pensou assim, errou feio na avaliação, porque, ao 
contrário, a imagem que passou foi a deque está de isto incomodada com a desenvoltura 
da agora ex-aliada, que assumiu a representação da extrema direita no Maranhão. 
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Glalbert Cutrim viabiliza equipamentos agrícolas e garante avanço na Agricultura 
Familiar 

 
Durante a cerimônia, o Governador Flávio Dino entregou 79 Patrulhas Agrícolas que beneficiarão 68 municípios. 

 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), entregou, junto com o governador Flávio 
Dino (PCdoB), o deputado federal Weverton Rocha (PDT) e demais autoridades, 
patrulhas agrícolas para auxiliar na Agricultura familiar de cinco municípios em que o 
parlamentar atua politicamente. A cerimônia aconteceu na última terça-feira, 03, no 
auditório do Palácio Henrique de La Roque, em São Luís. 
 
Axixá, Vitória do Mearim, Santo Antônio dos Lopes, São Roberto e Peri-Mirim foram os 
municípios contemplados com os maquinários adquiridos pelo Governo do Estado 
através de emenda parlamentar do deputado Glalbert Cutrim. 
 
Para a prefeita de Axixá, a parceria com o deputado tem sido fundamental para cumprir 
as metas estabelecidas em seu plano de governo. 
 
“Os municípios estão em crise, e esse tipo de parceria tem auxiliado os prefeitos. Em 
Axixá, Glalbert tem sido um deputado muito atuante, presente e principalmente 
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parceiro de nossa administração. Esse equipamento vai auxiliar os trabalhadores rurais 
na ampliação da produção local.” Disse a prefeita Sôninha. 
 

 
Com os equipamentos entregues nesta terça, chega ao número de 316 Patrulhas entregues na gestão do Governador. 

 
Mundinho do Luisão (PCdoB), prefeito de São Roberto, destacou a importância do 
equipamento para o município. 
 
“São Roberto é uma cidade pequena, que conta basicamente com recursos provenientes 
de repasses federais, por isso, a ajuda do deputado, através do Governo do Estado, é de 
grande importância para ajudar nosso município”. Disse o prefeito. 
 
Glalbert relembrou que tem dedicado seu mandato para melhorar a qualidade de vida 
da população, em especial dos trabalhadores maranhenses. 
 
“Nosso mandato é voltado para ações que resultem em melhorias para a população do 
Estado. Esses equipamentos irão ajudar o trabalhador rural, principalmente da 
Agricultura Familiar, a ampliar a produção do campo, o que refletirá no bolso do 
consumidor final, que com mais produção, menor será o preço na feira, além da 
qualidade.” Avaliou o deputado. 

 


