
 

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: 
Ex-prefeito Solimar Alves e Glalbert Cutrim viabilizam 

retomada da construção da Escola Estadual em Matões 
do Norte 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 06/07/2018 

Ex-prefeito Solimar Alves e Glalbert Cutrim viabilizam retomada da construção da Escola 
Estadual em Matões do Norte 

Foi retomada nesta quarta-feira, 04, a obra de Construção da Escola Estadual no 
município de Matões do Norte. Parada há quase dois anos, a obra é fruto de uma 
parceria iniciada na gestão do ex-prefeito Solimar Alves e do Governo do Estado, e ficou 
completamente abandonada durante os 18 meses da gestão do prefeito Padre 
Domingos Costa. 
 

 
 
Solimar se reuniu há cerca de um mês com o deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) 
em busca de ações para o município de Matões do Norte, na ocasião o ex-prefeito 
apresentou um quadro da situação atual do município, e solicitou ao deputado, apoio 
para que o Governo do Estado retomasse e concluísse a construção da Escola de Ensino 
Médio, com seis salas de aulas na sede do município. 
 
De acordo com o ex-prefeito, ainda durante a sua gestão, foi feita a doação de um 
terreno para que o Governo do Estado e início da construção da Escola que atenderá a 



 

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 

demanda do município. O ex-prefeito também fez a cessão de um prédio municipal para 
o funcionamento provisório da escola de ensino médio até a conclusão da obra. 
 
“Atento a demanda municipal e sabendo da competência do Governo do Estado para 
oferecer a escola de ensino médio, na época que fui prefeito do município de Matões, 
fiz a doação do terreno e demos prosseguimento a todos os tramites. Infelizmente, nosso 
mandato terminou e o processo ficou completamente parado, prejudicando centenas de 
alunos do nosso município. Diante do descaso do gestor municipal, pedi apoio do nosso 
deputado para junto ao Governo do Estado, retomar esse sonho para os pais e filhos de 
Matões do Norte.” Destacou o ex-prefeito. 
 
O vereador Wallas Lisboa (DEM) esteve na manhã desta quinta-feira, 05, no canteiro de 
obra, e conversou com o proprietário da empresa Sebastião Pereira Ferreira Júnior –ME, 
que garantiu que em 150 dias, a obra será entregue a população de Matões do Norte. 
“Vamos acompanhar semanalmente o progresso da obra, e manter o deputado Glalbert 
Cutrim atualizado do avanço. Investir na educação é o maior compromisso de todo 
político com a população.” Destacou o vereador. 
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Roseana e Lobão percorreram seis municípios nesta quarta (4). 

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. 
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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 
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. 
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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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Edivaldo Holanda aponta investimentos que destacam São Luís entre as capitais do 
Nordeste 

O deputado Edivaldo Holanda (PTC) declarou, na sessão desta quarta-feira (4), que, 
graças aos investimentos feitos pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, São Luís figura 
como a terceira capital do Nordeste que mais se desenvolveu em 2016. Este destaque, 
segundo o deputado, está registrado em recente estudo divulgado pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). 
 

 
 
De acordo com o deputado, mesmo em face da grave crise nacional, o prefeito Edivaldo 
conseguiu elevar São Luís a um patamar inédito, graças a muito trabalho e planejamento. 
“A curva de desenvolvimento no município de São Luís 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”, declarou o deputado. 
 
Ele frisou que, na área da educação, o prefeito Edivaldo retomou e climatizou escolas, 
realizou concurso público, investiu na capacitação dos professores, reduziu a distorção 
de quatro para dois calendários, promoveu a queda do índice de analfabetismo 
mediante ações reforçadas e expandidas com o lançamento do programa “Educar Mais”. 
 
Na área da infraestrutura, segundo o deputado, o prefeito Edivaldo também conseguiu 
dar uma guinada na cidade. “O grande volume de obras espalhadas por São Luís é visível, 
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indo de intervenções de trânsito até pavimentação de ruas, construção de pontes e rede 
de drenagem”, frisou o parlamentar. 
 
Na área saúde, outro setor analisado pelo estudo da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro na gestão do prefeito Edivaldo, destaca-se o reforço na atenção básica, 
reforma de unidades de saúde, investimento em equipamentos e capacitação de 
pessoal. Outro marco da gestão, que também contribuiu para o bom resultado no estudo 
da Firjan, foi o pagamento em dia do funcionalismo público. 
 
“Para administrar uma cidade como a nossa, dentro da crise que a nação atravessa, é 
necessário realmente ter planejamento, gestão pública, os olhos e as ações voltadas para 
a multiplicação de recursos escassos, quase inexistentes, para além de pagar uma folha 
altíssima, em dia e, muitas vezes, com datas anteriores a que o calendário marca, obras 
de intervenção, como engenharia de trânsito e bairros inteiros recuperados em um 
território imenso completamente destruído ao longo de décadas”, discursou o 
deputado. 
 
Ao encerrar seu pronunciamento, o parlamentar parabenizou o prefeito Edivaldo 
Holanda Júnior em razão dos investimentos realizados na capital maranhense. “Há 
muitas necessidades, é verdade, mas os recursos são imensamente escassos. Com 
determinação, vontade, gestão e planejamento, o prefeito tem conseguido fazer muito 
mais”, ressaltou. 
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Nem mesmo Flávio Dino, com toda a estrutura do governo, consegue alcançar 
popularidade em todas as regiões do Maranhão, onde a ex-governadora – com seus 
quatro mandatos – é a mais conhecida entre os pré-candidatos 

 
Roseana mobiliza eleitores em qualquer lugar do Maranhão onde chegue 

 
A viagem da ex-governadora Roseana Sarney às regiões dos Lagos e dos Cocais, esta 
semana, confirmou um fato já atestado pelas pesquisas de intenção de votos: a 
emedebista é a única dentre os pré-candidatos a governador a ter presença conhecida 
em todos os 217 municípios maranhenses. 
 
Do alto dos seus quatro mandatos, Roseana é lembrada – positiva ou negativamente – 
em qualquer cidade onde chegue, sempre com mobilização popular de peso. 
 
O titular deste blog já ouviu de assessores do senador Roberto Rocha (PSDB) que o 
tucano gosta de fazer testes de reconhecimento nos hotéis onde chega, sobretudo nas 
cidades mais afastadas dos grandes centros maranhenses. 
 
Nessas ocasiões, segundo os assessores – apesar de ele próprio não ser conhecido – 
Rocha percebe a falta de lembrança do eleitor também em relação a nomes como 
Eduardo Braide (PMN), Maura Jorge (PSL) e o próprio governador Flávio Dino (PCdoB). 
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Em Timon, ao lado de Sarney Filho e Lobão, Roseana mostra a mesma força que em qualquer parte do Maranhão 

 
Com Roseana Sarney é diferente. 
 
Não há um só lugar no Maranhão onde a ex-governadora seja desconhecida por parte 
expressiva da população. Há, em todos os municípios, pelo menos uma ação, uma obra 
ou algum fato relacionado a ela – repita-se: negativo ou positivo. 
 
Há quem não goste dela em qualquer parte do Maranhão, isso é inevitável. 
 
Mas não há um só eleitor que não saiba quem é Roseana Sarney. 
 
Esse diferencial, analisado pelos especialistas como recall, é um diferencial importante 
em qualquer campanha. 
 
E pode garantir presença no segundo turno; ou mesmo vitória no primeiro. 
 
É simples assim… 
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Ex-prefeito Solimar Alves e Glalbert Cutrim viabilizam retomada da construção da Escola 
Estadual em Matões do Norte 

 
 
Foi retomada nesta quarta-feira, 04, a obra de Construção da Escola Estadual no 
município de Matões do Norte. 
 
Parada há quase dois anos, a obra é fruto de uma parceria iniciada na gestão do ex-
prefeito Solimar Alves e do Governo do Estado, e ficou completamente abandonada 
durante os 18 meses da gestão do prefeito Padre Domingos Costa. 

 
O prefeito Solimar 
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Solimar se reuniu há cerca de um mês com o deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) 
em busca de ações para o município de Matões do Norte, na ocasião o ex-prefeito 
apresentou um quadro da situação atual do município, e solicitou ao deputado, apoio 
para que o Governo do Estado retomasse e concluísse a construção da Escola de Ensino 
Médio, com seis salas de aulas na sede do município. 
 
De acordo com o ex-prefeito, ainda durante a sua gestão, foi feita a doação de um 
terreno para que o Governo do Estado e início da construção da Escola que atenderá a 
demanda do município. O ex-prefeito também fez a cessão de um prédio municipal para 
o funcionamento provisório da escola de ensino médio até a conclusão da obra. 
 
“Atento a demanda municipal e sabendo da competência do Governo do Estado para 
oferecer a escola de ensino médio, na época que fui prefeito do município de Matões, 
fiz a doação do terreno e demos prosseguimento a todos os tramites. Infelizmente, nosso 
mandato terminou e o processo ficou completamente parado, prejudicando centenas de 
alunos do nosso município. Diante do descaso do gestor municipal, pedi apoio do nosso 
deputado para junto ao Governo do Estado, retomar esse sonho para os pais e filhos de 
Matões do Norte”, destacou o ex-prefeito. 
 
O vereador Wallas Lisboa (DEM) esteve na manhã desta quinta-feira, 05, no canteiro de 
obra, e conversou com o proprietário da empresa Sebastião Pereira Ferreira Júnior –ME, 
que garantiu que em 150 dias, a obra será entregue a população de Matões do Norte. 
 
“Vamos acompanhar semanalmente o progresso da obra, e manter o deputado Glalbert 
Cutrim atualizado do avanço. Investir na educação é o maior compromisso de todo 
político com a população”, destacou o vereador. 
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“Flávio Dino quebrou a previdência do Estado!”, denuncia deputado Wellington 

 
Deputado Wellington alerta que em vez de corrigir os problemas, Flávio Dino agrava a situação retirando  
investimentos de anos do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Maranhão 

 
O deputado estadual Wellington do Curso, utilizou a tribuna manhã desta quarta (04), 
para denunciar o desmonte que vem ocorrendo no Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadoria do Estado do Maranhão e Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado do Maranhão (FEPA/IPREV) após ação judicial movida pelo Governo do Estado 
para retirar investimentos de quatro fundos do FEPA, o que totaliza R$ 400.131.670,49 
(quatrocentos milhões, cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e 
nove centavos). 
 
A situação só demonstra a atual situação do FEPA que já não comporta o pagamento dos 
benefícios dos segurados e por isso, a retirada dos investimentos do fundo tem sido 
prática corriqueira no Governo Flávio Dino que não adota medidas para corrigir as 
deficiências da previdência e ainda tem retirado investimentos e causando instabilidades 
no futuro dos servidores públicos estaduais. 
 
“A verdade é que a previdência do servidor público do Estado do Maranhão está 
quebrada e, ao invés de Flávio Dino corrigir os problemas, ele agrava, retirando 
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investimentos de anos do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Maranhão 
através de ações na justiça. Além disso, faz seletivos, contratações e distribuir cargos em 
troca de apoio político quando deveria realizar concurso público e aumentar a 
contribuição de novos servidores para o FEPA e assim equilibrar o sistema. No entanto, 
o Governo retira milhões dos aposentados para realizar obras eleitoreiras e ameaça o 
futuro dos aposentados e servidores que ainda irão se aposentar. Flávio Dino atua com 
irresponsabilidade e não respeita os princípios da administração pública. Governador, 
respeite os servidores e não mexa no patrimônio dos servidores públicos, não mexa com 
os aposentados,” disse o professor e deputado Wellington. 
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“Flávio Dino está acabando com o Fundo dos Aposentados”, alerta Adriano Sarney 

 
Deputado Adriano alerta para má gestão de fundo de aposentados e pensionistas 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) afirmou nesta quinta-feira (5), na Assembleia 
Legislativa, que o governo Flávio Dino (PCdoB) está quebrando o Fundo Estadual de 
Pensão e Aposentadoria (FEPA), cujos ativos financeiros sofreram uma baixa 
extremamente volumosa nos últimos anos, pois tinha cerca de R$ 1,1 bilhão de saldo ao 
final de 2016, reduziu para R$ 665 milhões ao final de 2017 e pode terminar este ano 
com menos de R$ 200 milhões. 
 
“Desde o início do meu mandato eu venho alertando sobre as ações irresponsáveis deste 
governo em relação às finanças do Estado e ao futuro dos servidores públicos estaduais, 
aposentados e pensionistas. Demonstrei com relatórios oficiais que o governo comunista 
está quebrando o FEPA”, declarou o parlamentar. 
 
Adriano ainda alertou para os ativos imobiliários do FEPA, ou seja, prédios e 
propriedades como o Sítio Santa Eulália, avaliados em cerca de R$ 2,1 bilhões, que 
também correm risco de serem negociados (vendidos) pelo governo. Em consequência, 
o parlamentar requereu ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da 
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Gestão e Previdência (SEGEP), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Maranhão (IPREV), informações completas sobre a situação da previdência e dos fundos 
previdenciários do Estado do Maranhão. 
 
O requerimento de número 334/2018, de autoria de Adriano, foi indeferido pela Mesa, 
mas o parlamentar considerou a decisão arbitrária e recorreu ao plenário, que deverá 
votá-lo na próxima sessão. Assista ao pronunciamento do deputado Adriano Sarney: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=sLVw9lfFr2o
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Deputado Sousa Neto faz apelo para Flávio Dino cumprir decisão judicial e pagar cirurgia 
de criança 

 
Deputado Sousa Neto 

 
Durante discurso na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (4), o deputado estadual 
Sousa Neto (PRP) cobrou que o Governo do Estado cumpra a decisão judicial que 
determina a realização da cirurgia cardiológica do menino Thomas, de 3 anos de idade. 
A criança sofre da Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE) e precisa ser 
operado com urgência em São Paulo. 
 
Segundo o parlamentar, o governador Flávio Dino está querendo derrubar a liminar para 
não cumprir com a decisão. “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. 
 
Na ocasião, o deputado destacou a visita de Flávio Dino em Pindaré Mirim, onde foi 
recebido sob protestos e revolta dos moradores, amigos e familiares do garoto. 
 
De acordo com Sousa Neto, o chefe do executivo mentiu para a população Pindareense 
ao inaugurar o Engenho de São Pedro, que foi restaurado pelo IPHAN e não é uma obra 
dele. “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”,assinalou. 
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A passagem da caravana de Roseana Sarney por Pedreiras… 

 
Na cidade de Pedreiras, os dois maiores grupos políticos apoiam a reeleição do governador Flávio Dino (PCdoB) 

 
A ex-governadora Roseana Sarney (MDB) esteve na cidade de Pedreiras com sua 
caravana e passou por uma situação um tanto quanto desconfortável. Na maior cidade 
da região do Médio Mearim, ela reuniu poucas pessoas no seu evento de pré-campanha. 
 
A ex-governadora esteve na cidade na quarta-feira (04) e pôde conferir de perto o 
descrédito da população e da classe política. 
 
Na cidade de Pedreiras, os dois maiores grupos políticos apoiam a reeleição do 
governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
Tanto o grupo do ex-secretário de Indústria e Comércio e presidente do Solidariedade, 
Simplício Araújo, quanto o de Raimundo Louro e do deputado estadual Vinícius Louro, 
estão com Flávio Dino. 
  
Leia mais: Saiba quem são os seis pré-candidatos ao Governo do Maranhão 
 
Leia mais: Partidos da base de sustentação de Flávio Dino farão grande Convenção no 
próximo dia 28 

  

http://silviatereza.com.br/saiba-quem-sao-os-seis-pre-candidatos-ao-governo-do-maranhao/
http://silviatereza.com.br/partidos-da-base-de-sustentacao-de-flavio-dino-farao-grande-convencao-no-proximo-dia-28/
http://silviatereza.com.br/partidos-da-base-de-sustentacao-de-flavio-dino-farao-grande-convencao-no-proximo-dia-28/
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Roberto Costa prestigia posse do novo prefeito de Bacabal 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) participou, na quarta-feira (4), da solenidade 
de apresentação do novo prefeito de Bacabal, vereador Edvan Brandão, que assumiu o 
cargo por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após o ex-prefeito, Zé 
Vieira, ter seu mandato cassado. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal. 
 
No evento, os oito vereadores que compõem a chapa “Unidos por Bacabal”, aliados de 
Edvan Brandão, relataram as perseguições que sofreram do grupo opositor e, mais uma 
vez, reafirmaram seu apoio ao novo prefeito, para que sua gestão seja em favor do povo. 
 
Roberto Costa mencionou obstáculos por ele enfrentados em dois anos de luta por uma 
administração digna em Bacabal. “Edvan fará a verdadeira transformação desta cidade, 
nas áreas de educação, saúde e infraestrutura, principalmente. Ele recebe um município 
sucateado e, além disso, sabemos que os funcionários públicos e contratados não 
receberam seus salários. Mas Edvan e sua equipe farão um diagnóstico dessa situação e 
buscarão soluções”. 
 
O prefeito Edvan Brandão teceu comentários sobre como será sua gestão. “É uma 
felicidade muito grande receber o município de Bacabal e, ao mesmo tempo, muita 
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responsabilidade. Com os pés no chão, trabalharemos em benefício do povo. Como 
prefeito desta cidade, buscarei o melhor para a população e Deus será o nosso guia”, 
destacou. 
 
Brandão também agradeceu o apoio do deputado Roberto Costa, do senador João 
Alberto e do deputado federal João Marcelo. Com a posse do novo prefeito, o vereador 
Melquides Neto assume a Presidência da Câmara de Vereadores de Bacabal. 
 
Participaram do ato os vereadores Natália Duda, Serafim, Coronel Egídio, Venâncio do 
Peixe, Reginaldo do Posto, Joãozinho do Algodãozinho e Manoel da Concórdia. 
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“Antes não quis, agora quer”, diz Andrea sobre inauguração de hospitais de 20 leitos por 
Dino 

 
 
A deputada Andrea Murad (MDB) chamou atenção, nas redes sociais, para mais uma 
incoerência do governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
Segundo ela, o comunista e o secretário de Saúde, Carlos Lula, “sempre negaram os 
hospitais de pequeno porte”, mas agora, às vésperas das eleições, começaram a 
“inaugurar” unidades que receberam prontas da gestão anterior. 
 
Ela se manifestou após a inauguração de um hospital de 20 leitos em Cajari. 
 
“Esse governador Flávio Dino e esse secretário de saúde, Carlos Lula, […] sempre 
negaram os hospitais de pequeno porte, deixando vários abandonados, dizendo que 
Ricardo Murad criou unidades que são inviáveis para se manter. Mas agora vejam, em 
pleno ano eleitoral, ao lado de prefeita aliada do PSDB, os dois inauguram juntos 
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justamente um Hospital Municipal de 20 leitos e ainda vão ajudar a manter a unidade. 
Esse é em Cajari, foi entregue em 2015 com 92% da obra pronta e Flávio Dino demorou 
quase 4 anos para inaugurar a unidade de 20 leitos, que tanto criticou com Carlos Lula. 
Repito: o hospital foi deixado pela gestão anterior com 92% da obra concluída. Por que 
ele não inaugurou antes? Qual a justificativa para demorar 4 anos para inaugurar a obra? 
A verdade é que só agora, em ano eleitoral, os hospitais de 20 leitos servem para o 
governo comunista. Antes não quis, mas agora quer inaugurar tudo que deixou 
abandonado durante todos esses anos”, afirmou. 
 
Leia mais... 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/07/05/antes-nao-quis-agora-quer-diz-andrea-sobre-inauguracao-de-hospitais-de-20-leitos-por-dino/
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“Flávio Dino está acabando com o Fundo dos Aposentados”, diz Adriano 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) afirmou nesta quinta-feira (5), na Assembleia 
Legislativa, que o governo Flávio Dino (PCdoB) está quebrando o Fundo Estadual de 
Pensão e Aposentadoria (FEPA), cujos ativos financeiros sofreram uma baixa 
extremamente volumosa nos últimos anos, pois tinha cerca de R$ 1,1 bilhão de saldo ao 
final de 2016, reduziu para R$ 665 milhões ao final de 2017 e pode terminar este ano 
com menos de R$ 200 milhões. 
 
“Desde o início do meu mandato eu venho alertando sobre as ações irresponsáveis deste 
governo em relação às finanças do Estado e ao futuro dos servidores públicos estaduais, 
aposentados e pensionistas. Demonstrei com relatórios oficiais que o governo comunista 
está quebrando o FEPA”, declarou o parlamentar. 
 
Adriano ainda alertou para os ativos imobiliários do FEPA, ou seja, prédios e 
propriedades como o Sítio Santa Eulália, avaliados em cerca de R$ 2,1 bilhões, que 
também correm risco de serem negociados (vendidos) pelo governo. Em consequência, 
o parlamentar requereu ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da 
Gestão e Previdência (SEGEP), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Maranhão (IPREV), informações completas sobre a situação da previdência e dos fundos 
previdenciários do Estado do Maranhão. 
 
O requerimento de número 334/2018, de autoria de Adriano, foi indeferido pela Mesa, 
mas o parlamentar considerou a decisão arbitrária e recorreu ao plenário, que deverá 
votá-lo na próxima sessão. 
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Josimar pode garantir PR na chapa de Flávio Dino mesmo se partido for com Bolsonaro 

 
 
Circula no meio político maranhense a informação de que o PR pode deixar o amplo arco 
de alianças do governador Flávio Dino. De acordo com a coluna Painel, da Folha, o 
partido comandado no estado por Josimar de Maranhãozinho está próximo de um 
acordo com o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro. 
 
Uma das condicionantes de Bolsonaro para fechar o acordo com o PR e ter, inclusive, 
como vice o senador Magno Malta (PR-ES), é o afastamento do PT nas disputas locais. A 
proposta do presidenciável obrigaria a sigla a revogar acordos com petistas da Bahia e 
de Minas Gerais, por exemplo, de acordo com a Folha. 
 
O Maranhão ainda não entrou nas exigências de Bolsonaro. E um fator que pesa a favor 
da liberdade estadual do PR é a força do deputado estadual Josimar de Maranhãozinho. 
Com chances de mais que dobrar a robustez do partido à nível local, ele terá poder de 
barganha suficiente com a cúpula nacional para definir os rumos da legenda. 
 
Pelo menos no Maranhão, Bolsonaro terá uma pedra no sapato, caso queira definir os 
rumos estaduais do PR, chamada Josimar de Maranhãozinho. 
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Roseana Sarney visita Caxias sem Fábio Gentil e Timon sem Alexandre Almeida 

 
Roseana Sarney ao lado de Socorro Waquim (blusa vermelha), em reunião com Sarney Filho, Edilázio Jr.  
e Edison Lobão em Timon 

 
A passagem da ex-governadora Roseana Sarney por Timon, ontem, mostrou que ali ela 
contará com o apoio da ex-prefeita Socorro Waquim (MDB). Isso porque o outro grupo 
importante que a apoiava, liderado pelo deputado Alexandre Almeida, passou a apoiar 
a candidatura do senador Roberto Rocha depois que o parlamentar filiou-se ao PSDB 
para disputar uma vaga no Senado. Antes, em Caxias, por onde passou também com a 
“Caravana da Guerreira”, Roseana Sarney viu sua base política e eleitoral sofrer um duro 
emagrecimento com a decisão do prefeito Fábio Gentil (PRB) de apoiar a reeleição do 
governador Flávio Dino. Na Princesa do Sertão, o Grupo Sarney, que já contou com o 
apoio das três grandes correntes, conta agora apenas com o ex-prefeito Paulo Marinho 
(MDB). 
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Marco Aurélio teve atuação decisiva na criação do Curso de Medicina na Uemasul 

 
Marco Aurélio: “padrinho” da Uemasul 

 
Hoje uma realidade indiscutível, apesar dos imensos desafios que ainda enfrenta para se 
estabilizar como uma instituição sólida, a Uemasul tem um pai, o governador Flávio Dino, 
que a anunciou como compromisso durante a campanha eleitoral de 2014 e a 
concretizou de maneira definitiva e irreversível. E tem um padrinho, também 
indiscutível, o deputado Marco Aurélio (PCdoB), visto por todos como o maior 
incentivador do projeto depois do governador. Nesta semana, o parlamentar governista 
deu o passo mais ambicioso para fortalecer aquela instituição universitária sediada em 



 

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 

Imperatriz. Marco Aurélio teve aprovado projeto de sua autoria criando nada menos que 
um Curso de Medicina na Uemasul. Já garantido pelo Ministério da Educação, a 
instalação do Curso de Medicina na Uemasul dependia de autorização da Assembleia 
Legislativa para se tornar uma realidade. Além de ser o autor do projeto, o deputado 
Marco Aurélio acompanhou sua tramitação e atuou nas comissões técnicas da Casa e 
fazendo uma defesa densa e entusiasmada no encaminhamento da votação no plenário, 
vibrando intensamente quando projeto foi aprovado por unanimidade. Com a instalação 
do Curso de Medicina na Uemasul, Imperatriz será definitivamente transformada no 
mais importante polo universitário da região. E não há dúvida de que o deputado Marco 
Aurélio tem participação ativa e decisiva nesse processo. 
 
São Luís, 06 de Julho de 2018. 
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Manin Leal fecha com Fábio Braga para deputado estadual 

 
Manin apoiava Max Barros que desistiu da disputa eleitoral deste ano, ambos agora 
irão votar com Braga. 

 
O ex-prefeito de Santa Quitéria, Manin Leal, declarou apoio a recondução do deputado 
estadual Fábio Braga (SD) à Assembleia Legislativa. 
 
“Manin agora também está reforçando nosso time rumo à reeleição”, anunciou o 
parlamentar por meio das redes sociais. 
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Apesar de ter sido preso meses atrás por acusação de desvios de recursos quando 
prefeito, Manin ainda possui grande liderança política na Região. 
 
O ex-prefeito conseguiu eleger sua filha, Valeria Leal, prefeita de Araioses em 2012, no 
entanto, a jovem não conseguiu se reeleger em 2016. 
 
De forma que Manin deve contribuir muito no Baixo Parnaíba Maranhenses na já certa 
reeleição de Braga. 
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Ex-prefeito Solimar e Glalbert viabilizam retomada da construção de escola em Matões 
do Norte 

 
 
Foi retomada nesta quarta-feira, 04, a obra de Construção da Escola Estadual no 
município de Matões do Norte. Parada há quase dois anos, a obra é fruto de uma 
parceria iniciada na gestão do ex-prefeito Solimar Alves e do Governo do Estado, e ficou 
completamente abandonada durante os  18 meses da gestão do prefeito Padre 
Domingos Costa. 
 
Solimar se reuniu há cerca de um mês com o deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) 
em busca de ações para o município de Matões do Norte, na ocasião o ex-prefeito 
apresentou um quadro da situação atual do município, e solicitou ao deputado, apoio 
para que o Governo do Estado retomasse e concluísse a construção da Escola de Ensino 
Médio, com seis salas de aulas na sede do município. 
 
De acordo com o ex-prefeito, ainda durante a sua gestão, foi feita a doação de um 
terreno para que o Governo do Estado e início da construção da Escola que atenderá a 
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demanda do município. O ex-prefeito também fez a cessão de um prédio municipal para 
o funcionamento provisório da escola de ensino médio até a conclusão da obra. 
 
“Atento a demanda municipal e sabendo da competência do Governo do Estado para 
oferecer a escola de ensino médio, na época que fui prefeito do município de Matões, 
fiz a doação do terreno e demos prosseguimento a todos os tramites. Infelizmente, nosso 
mandato terminou e o processo ficou completamente parado, prejudicando centenas de 
alunos do nosso município. Diante do descaso do gestor municipal, pedi apoio do nosso 
deputado para junto ao Governo do Estado, retomar esse sonho para os pais e filhos de 
Matões do Norte.” Destacou o ex-prefeito. 
 
O vereador Wallas Lisboa (DEM) esteve na manhã desta quinta-feira, 05, no canteiro de 
obra, e conversou com o proprietário da empresa Sebastião Pereira Ferreira Júnior –ME, 
que garantiu que em 150 dias, a obra será entregue a população de Matões do Norte. 
“Vamos acompanhar semanalmente o progresso da obra, e manter o deputado Glalbert 
Cutrim atualizado do avanço. Investir na educação é o maior compromisso de todo 
político com a população.” Destacou o vereador. 

 


