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Assembleia promoverá palestra sobre os 30 anos da Constituição de 1988 

 
 
A Presidência da Assembleia Legislativa promoverá, na próxima quinta-feira (8), às 8h30, 
no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação, palestra do desembargador 
Ney de Barros Bello Filho com o tema “Constituição de 1988: Pluralidade e Espaço 
Político”. 
 
Ney Belo é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 27 de 
junho de 2013, promovido pelo critério de merecimento. Ele nasceu em São Luís e 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui mestrado 
em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
 



 

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 

Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão de 1992 
a 1995, e como procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), em 1995, 
além de exercer a atividade de professor-adjunto na Universidade Federal do Maranhão. 
Assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em 
novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
(TR/JEFs). Foi juiz federal titular da 1ª Vara Criminal do Maranhão. Também exerceu o 
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), entre 1996 e 1998. 
É autor de três livros de literatura publicados e integra, desde 2009, a Academia 
Maranhense de Letras. 
 
O público da palestra será constituído de servidores da Casa, parlamentares, advogados, 
alunos do curso de direito e demais interessados. 
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Assembleia promoverá palestra sobre os 30 anos da Constituição de 1988 

 
 
A Presidência da Assembleia Legislativa promoverá, na próxima quinta-feira (8), às 8h30, 
no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação, palestra do desembargador 
Ney de Barros Bello Filho com o tema “Constituição de 1988: Pluralidade e Espaço 
Político”. 
 
Ney Belo é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 27 de 
junho de 2013, promovido pelo critério de merecimento. Ele nasceu em São Luís e 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui mestrado 
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em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
 
Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão de 1992 
a 1995, e como procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), em 1995, 
além de exercer a atividade de professor-adjunto na Universidade Federal do Maranhão. 
Assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em 
novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
(TR/JEFs). Foi juiz federal titular da 1ª Vara Criminal do Maranhão. Também exerceu o 
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), entre 1996 e 1998. 
É autor de três livros de literatura publicados e integra, desde 2009, a Academia 
Maranhense de Letras. 
 
O público da palestra será constituído de servidores da Casa, parlamentares, advogados, 
alunos do curso de direito e demais interessados. 
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Adriano acusa mais um golpe contra os servidores públicos 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) acusou o governo Flávio Dino de aplicar um 
golpe contra os servidores públicos estaduais, pois deixou para o período pós-eleitoral a 
divulgação de medidas polêmicas, que prejudicam a categoria. Adriano ressaltou, 
primeiramente, a batalha do governo na Justiça para não pagar os 21,7% do 
funcionalismo e destacou que, desta vez, o governo comunista quer atingir a Saúde, 
baixando uma portaria para reduzir gastos no setor e, consequentemente afetando 
vários serviços especializados como ginecologia e obstetrícia, anestesiologia, clínica 
médica, cirurgia geral, pediatria e ortopedia, na capital e no interior. 
 
 
“Uma péssima iniciativa a do governo Flávio Dino (PCdoB) que, depois de alguns dias 
de sua reeleição, mais uma vez trai o servidor público estadual, desta vez 
determinando a redução de gastos na saúde. Em vez de reduzir os gastos com 
comunicação, com a propaganda política e obras eleitoreiras, o governo atinge a 
Saúde, prejudicando médicos plantonistas, esses verdadeiros guerreiros que 
trabalham em condições sub-humanas, devido a falta de medicamentos e outros 
materiais, ou seja, condições de trabalho precárias. Isto é um verdadeiro golpe, pois 
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antes da eleição o governador fazia um discurso de realizações e promessa de 
prosperidade, mas agora mostra a dura realidade dos fatos”, disse Adriano. 
  
O deputado tem atuado intensamente nas últimas semanas em defesa do funcionalismo. 
Na semana passada, Adriano reuniu-se com lideranças do serviço público para tratar dos 
abusos do governo contra o funcionalismo. O primeiro encontro foi com a direção do 
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (Sintsep), e 
depois com o Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão (Sinpol-MA). Entidades 
representativas dos médicos devem se reunir nos próximos dias para debater a Portaria 
nº 1.044, de 30 de outubro de 2018, da Secretaria de Estado da Saúde, que determinou 
o limite dos gastos. 
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Assembleia promoverá palestra sobre os 30 anos da Constituição de 1988 

 
 
A convite do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), o 
desembargador Ney de Barros Bello Filho proferirá palestra, na próxima quinta-feira (8), 
às 8h30h, no Auditório Neiva Moreira, no Complexo de Comunicação, sobre o tema 
“Constituição de 1988: Pluralidade e Espaço Político” O evento terá como público 
servidores da Casa, parlamentares, advogados, alunos do curso de direito e demais 
interessados.. 
 
Ney Belo é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 27 de 
junho de 2013, promovido pelo critério de merecimento. Ele nasceu em São Luís e 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui mestrado 
em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
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Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão de 1992 
a 1995, e como procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), em 1995, 
além de exercer a atividade de professor-adjunto na Universidade Federal do Maranhão. 
Assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em 
novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
(TR/JEFs). Foi juiz federal titular da 1ª Vara Criminal do Maranhão. Também exerceu o 
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), entre 1996 e 1998. 
É autor de três livros de literatura publicados e integra, desde 2009, a Academia 
Maranhense de Letras. 
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Aprovado requerimento de Othelino Neto que propõe homenagem aos 50 anos da 
Receita Federal do Brasil 

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária desta terça-feira (6), o 
Requerimento 429/2018, de autoria do presidente da Casa, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), que propõe a realização de uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da 
Receita Federal do Brasil, no dia 21 de novembro. Segundo o presidente, a iniciativa se 
justifica em razão da importância do trabalho da instituição para os brasileiros, em 
especial, os maranhenses. 
 

 
 
Em meio século de instituição, a Receita Federal é a mais recente denominação da 
Administração Tributária Brasileira. A história do Fisco no país iniciou em 1534 com a 
criação das Provedorias da Fazenda Nacional. 
 
“Na década de 90 foi adotada uma nova filosofia: os Centro de Atendimento ao 
Contribuinte. Posteriormente, o cidadão passou a resolver seus problemas com o Fisco 
em um único local. Hoje, as inovações da tecnologia, como a internet, permitem 
solucionar muita coisa sem sair de casa. A nova Receita cuida dos principais tributos 
federais, da aduana, das contribuições previdenciárias, sem esquecer do combate à 
sonegação fiscal”, destaca no requerimento. 
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A Presidência da Assembleia promoverá, na próxima quinta-feira (8), às 08h30, no 
Auditório Neiva Moreira, no Complexo de Comunicação, palestra do desembargador Ney 
de Barros Bello Filho, com o tema “Constituição de 1988: Pluralidade e Espaço Político”. 
 

 
 
Ney Belo é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 27 de 
junho de 2013, promovido pelo critério de merecimento. Ele nasceu em São Luís e 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui mestrado 
em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado pela 
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Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
 
Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão de 1992 
a 1995, e como procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), em 1995, 
além de exercer a atividade de professor-adjunto na Universidade Federal do Maranhão. 
Assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em 
novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
(TR/JEFs). Foi juiz federal titular da 1ª Vara Criminal do Maranhão. Também exerceu o 
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), entre 1996 e 1998. 
É autor de três livros de literatura publicados e integra, desde 2009, a Academia 
Maranhense de Letras. 
 
O público convidado para a palestra será constituído de servidores da Casa, 
parlamentares, advogados, alunos do curso de direito e demais interessados. 
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Sucessão de Edivaldo Júnior já tem mais de uma dúzia de nomes cotados… 

Candidato a ser batido na disputa de 2020, Eduardo Braide desperta o interesse das 
máquinas de Flávio Dino e de Edivaldo Júnior, e já estimula uma série de interessados na 
unção dos governos para fazer o contraponto ao seu projeto. 
 

 
EDUARDO BRAIDE, Wellington e Fábio Câmara são os representantes da oposição para 2020, estando  
juntos ou separados 

 
Favorito na disputa pela Prefeitura de São Luís na sucessão de Edivaldo Júnior (PDT), o 
deputado federal eleito Eduardo Braide (PMN) desperta o temor do governo Flávio Dino 
(PCdoB) e da própria gestão holandista. 
 
Mas força também a antecipação das estratégias para tentar derrotá-lo. 
 
E uma delas já está claramente definida na base comuno-pedetista; lançar o maior 
número de candidatos para pulverizar os votos e garantir um nome no segundo turno. 
 
E essa movimentação já mobiliza pelo menos nove pré-candidatos na base do consórcio 
PCdoB/PDT. 
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Os deputados eleitos e reeleitos Bira do Pindaré (PSB), Neto Evangelista (DEM), Duarte 
Júnior (PCdoB), Pedro Lucas Fernandes (PTB), Yglésio Moises (PDT), o secretário Felipe 
Camarão (DEM), os vereadores Astro de Ogum (PR) e Osmar Filho (PDT). 
 
E até o prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando Silva (ainda PSDB) já foram 
cogitados como opção na capital. 
 

 
ELIZIANE GAMA é o único nome que pode unir governos estadual e municipal para contrapor a força eleitoral de Braide 

 
Sem falar numa espécie de clamor pelo nome da deputada federal Eliziane Gama (PPS) 
como uma das poucas capazes de polarizar a disputa com Braide, tendo o apoio do 
governo e da prefeitura. 
 
Além dos governistas, o deputado Wellington do Curso (PSDB) e o vereador Fábio 
Câmara são as outras duas opções da oposição. 
 
Totalizando 13 pré-candidatos na linha sucessória de Edivaldo Júnior… 
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Em entrevista à rádio Timbira AM, deputado estadual reeleito pelo DEM diz que vem se 
aperfeiçoando ao longo da sua trajetória política dar as respostas esperadas pela 
população 

 
NETO EVANGELISTA em sua entrevista à rádio Timbira 

 
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) reafirmou ontem interesse em disputar a 
Prefeitura de São Luís em 2020. 
 
Embora sem declarara-se candidato peremptoriamente, o parlamentar disse estar 
pronto para dar as respostas que a população espera. 
 
– Eu tive expressiva votação, venho de três mandatos como deputado estadual, fui 
secretário de Estado e, agora, tenho de dar uma resposta às pessoas que acreditaram e 
votaram em mim. Enquanto homem público, me aperfeiçoo a cada dia em gestão 
pública, para que, dessa maneira, possa dar o meu melhor para a população maranhense 
– afirmou Evangelista, em entrevista à rádio Timbira AM. 
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Ex-candidato a vice-prefeito e sempre cotado nas disputas municipais em São Luís, Neto 
Evangelista declarou estar pronto como soldado do DEM e da base do governo Flávio 
Dino 
 
– Sempre tive uma posição política muito clara e coerente. E se amanhã meu grupo 
político entender que podemos contribuir nesse processo, eu estarei à disposição – 
completou. 
 
Durante a entrevista, o deputado fez também um balanço de sua passagem pelo 
governo, lembrou sua trajetória e agradeceu ao apoio dos eleitores maranhenses. 
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Assembleia promoverá palestra sobre os 30 anos da Constituição de 1988 

 
 
A Presidência da Assembleia Legislativa promoverá, na próxima quinta-feira (8), às 10h, 
no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação, palestra do desembargador 
Ney de Barros Bello Filho com o tema “Constituição de 1988: Pluralidade e Espaço 
Político”. 
 
Ney Belo é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 27 de 
junho de 2013, promovido pelo critério de merecimento. Ele nasceu em São Luís e 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui mestrado 
em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
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Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão de 1992 
a 1995, e como procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), em 1995, 
além de exercer a atividade de professor-adjunto na Universidade Federal do Maranhão. 
Assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em 
novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
(TR/JEFs). Foi juiz federal titular da 1ª Vara Criminal do Maranhão. Também exerceu o 
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), entre 1996 e 1998. 
É autor de três livros de literatura publicados e integra, desde 2009, a Academia 
Maranhense de Letras. 
 
O público da palestra será constituído de servidores da Casa, parlamentares, advogados, 
alunos do curso de direito e demais interessados. 
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Wellington propõe a Flávio Dino corte de cargos comissionados e de secretarias em vez 
de redução de salários de médicos 

 
Welllington questionou ao governador o motivo de tanta incoerência, já que Flávio Dino gasta tanto em  
propaganda, em cargos comissionados 

 
Incoerência. Foi com essa palavra que o deputado estadual Wellington do Curso definiu 
o ato do governador Flávio Dino ao permitir que fosse publicada a Portaria N° 1.044, que 
reduz salário de médicos plantonistas no Maranhão. 
 
Ao abordar o caso, o deputado Welllington questionou ao governador o motivo de tanta 
incoerência, já que Flávio Dino gasta tanto em propaganda, em cargos comissionados 
enquanto tenta, a todo custo, massacrar os servidores públicos. 
 
“Ao invés de reduzir o salário dos médicos, por que não reduz os cargos comissionados 
e números de secretarias? Tem secretaria aqui no Maranhão que só serve pra empregar 
cabo eleitoral. Tem secretaria que só serve pra pagar as lideranças políticas que 
elegeram prefeitos, o governador e, até mesmo, alguns deputados. Governador Flávio 
Dino, tenha bom senso. Pelo menos isso. Respeite os servidores públicos do Maranhão. 
Os médicos do nosso estado estudaram, se formaram. Eles não estão pedindo favor pra 
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ninguém. Cumpra com sua obrigação. Faça, ao menos, o básico. Aprenda que com a 
saúde das pessoas e com os profissionais que cuidam disso não se brinca”, disse o 
deputado Welllington ao governador do Maranhão. 
 
Assista ao pronunciamento de Wellington: 
 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0S75DxUQhmg
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ASSUNTO: 
Aprovado requerimento de Othelino que propõe 

Homenagem aos 50 anos da Receita Federal 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/11/2018 

Aprovado requerimento de Othelino que propõe Homenagem aos 50 anos da Receita 
Federal 

 
 
A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária desta terça-feira (6), o 
Requerimento 429/2018, de autoria do presidente da Casa, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), que propõe a realização de uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da 
Receita Federal do Brasil, no dia 21 de novembro. Segundo o presidente, a iniciativa se 
justifica em razão da importância do trabalho da instituição para os brasileiros, em 
especial, os maranhenses. 
 
Em meio século de instituição, a Receita Federal é a mais recente denominação da 
Administração Tributária Brasileira. A história do Fisco no país iniciou em 1534 com a 
criação das Provedorias da Fazenda Nacional. 
 
“Na década de 90 foi adotada uma nova filosofia: os Centro de Atendimento ao 
Contribuinte. Posteriormente, o cidadão passou a resolver seus problemas com o Fisco 
em um único local. Hoje, as inovações da tecnologia, como a internet, permitem 
solucionar muita coisa sem sair de casa. A nova Receita cuida dos principais tributos 
federais, da aduana, das contribuições previdenciárias, sem esquecer do combate à 
sonegação fiscal”, destaca no requerimento. 
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ASSUNTO: 
Rogério Cafeteira pode ser uma cara nova no novo 

Governo Flávio Dino 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/11/2018 

Rogério Cafeteira pode ser uma cara nova no novo Governo Flávio Dino 

 
Deputado Rogério Cafeteira, líder do governo na Assembleia Legislativa 

 
Parlamentar estadual não reeleito, o atual líder do governo, Rogério Cafeteira (DEM), 
deverá ser uma das caras novas do segundo mandato do governador Flávio Dino 
(PCdoB). Segundo comentam nos bastidores do Poder Legislativo, o deputado deverá ser 
convidado a ocupar a pasta do Desenvolvimento Social ou Articulação Política. 
 
Fiel aliado do governo, Cafeteira no exercício da liderança travou embates memoráveis 
com a oposição ao longo dos últimos quatro anos, mas não conseguiu repetir a 
performance das duas últimas eleições para a Assembleia Legislativa,perdeu o mandato 
que encerra 31 de dezembro, mas assumindo a responsabilidade pelos acordo e 
avaliações equivocada que fez. 
 
Diante do comentário sobre a possibilidade de Cafeteira assumir uma das secretarias no 
futuro governo, o deputado César Pìres (PV), um dos poucos deputados da oposição que 
conseguiu a reeleição, foi logo adiantando que quer ser o primeiro e visita-lo. “Não para 
aderir ao governo, mas para abraçar um amigo”. 
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Políticos da nova geração e com trânsito fácil em todas as correntes que atuam no 
parlamento estadual, Rogério Cafeteira é visto como um bom nome para fazer a 
intermediação das conversações entre os poderes Executivo e Legislativo ocupando a 
Secretaria de Assuntos Políticos. 
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ASSUNTO: 
Assembleia promoverá Palestra sobre os 30 anos da 

Constituição de 1988 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/11/2018 

Assembleia promoverá Palestra sobre os 30 anos da Constituição de 1988 

 
 
A Presidência da Assembleia Legislativa promoverá, na próxima quinta-feira (8), às 8h30, 
no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação, palestra do desembargador 
Ney de Barros Bello Filho com o tema “Constituição de 1988: Pluralidade e Espaço 
Político”. 
 
Ney Belo é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 27 de 
junho de 2013, promovido pelo critério de merecimento. Ele nasceu em São Luís e 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui mestrado 
em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado pela 
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Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
 
Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão de 1992 
a 1995, e como procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), em 1995, 
além de exercer a atividade de professor-adjunto na Universidade Federal do Maranhão. 
Assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em 
novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
(TR/JEFs). Foi juiz federal titular da 1ª Vara Criminal do Maranhão. Também exerceu o 
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), entre 1996 e 1998. 
É autor de três livros de literatura publicados e integra, desde 2009, a Academia 
Maranhense de Letras. 
 
O público da palestra será constituído de servidores da Casa, parlamentares, advogados, 
alunos do curso de direito e demais interessados. 
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Assembleia promoverá palestra sobre os 30 anos da 

Constituição de 1988 
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Assembleia promoverá palestra sobre os 30 anos da Constituição de 1988 

 
 
A Presidência da Assembleia Legislativa promoverá, na próxima quinta-feira (8), às 8h30, 
no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação, palestra do desembargador 
Ney de Barros Bello Filho com o tema “Constituição de 1988: Pluralidade e Espaço 
Político”. 
 
Ney Belo é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 27 de 
junho de 2013, promovido pelo critério de merecimento. Ele nasceu em São Luís e 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui mestrado 



 

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 

em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
 
Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão de 1992 
a 1995, e como procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), em 1995, 
além de exercer a atividade de professor-adjunto na Universidade Federal do Maranhão. 
Assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em 
novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
(TR/JEFs). Foi juiz federal titular da 1ª Vara Criminal do Maranhão. Também exerceu o 
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), entre 1996 e 1998. 
É autor de três livros de literatura publicados e integra, desde 2009, a Academia 
Maranhense de Letras. 
 
O público da palestra será constituído de servidores da Casa, parlamentares, advogados, 
alunos do curso de direito e demais interessados. 
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Assembleia promoverá palestra sobre os 30 anos da 

Constituição de 1988 
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DATA: 07/11/2018 

Assembleia promoverá palestra sobre os 30 anos da Constituição de 1988 

 
 
A presidência da Assembleia Legislativa promoverá, na próxima quinta-feira (8), às 8h30, 
no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação, palestra do desembargador 
Ney de Barros Bello Filho com o tema “Constituição de 1988: Pluralidade e Espaço 
Político”. 
 
Ney Belo é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 27 de 
junho de 2013, promovido pelo critério de merecimento. Ele nasceu em São Luís e 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui mestrado 
em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado pela 
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Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
 
Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão de 1992 
a 1995, e como procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), em 1995, 
além de exercer a atividade de professor-adjunto na Universidade Federal do Maranhão. 
Assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em 
novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
(TR/JEFs). Foi juiz federal titular da 1ª Vara Criminal do Maranhão. Também exerceu o 
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), entre 1996 e 1998. 
É autor de três livros de literatura publicados e integra, desde 2009, a Academia 
Maranhense de Letras. 
 
O público da palestra será constituído de servidores da Casa, parlamentares, advogados, 
alunos do curso de direito e demais interessados. 
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ASSUNTO: 
Em entrevista à Rádio Timbira, Neto Evangelista diz que 

está à disposição do seu grupo político para disputar 
2020 em São Luís 

SITE: http://blogdorobertlobato.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/11/2018 

“E se amanhã meu grupo político entender que podemos contribuir nesse processo, eu 
estarei à disposição”. 

 
Neto Evangelista não descarta disputar prefeitura de São Luís em 2020. 

 
Nesta terça-feira (6), o deputado Neto Evangelista (DEM) participou, ao vivo, do 
programa “Comando da Manhã”, que vai ao ar pela Rádio Timbira. Durante 
aproximadamente uma hora, ele falou sobre seus projetos e realizações na Assembleia 
Legislativa e, também, sobre o trabalho que realizou enquanto secretário de Estado de 
Desenvolvimento Social (SEDES). O deputado respondeu a todas as perguntas dos 
ouvintes. 
 
Neto Evangelista, que nasceu e sempre morou em São Luís, disse que sua recondução ao 
cargo de deputado estadual (pela terceira vez) é um sinal de que a população aprova seu 
trabalho. Durante a entrevista, ele abordou temas como sua atuação à frente da Sedes, 
principalmente no que diz respeito à ampliação e criação de políticas públicas. 
 
“Foram muitas as conquistas. O Governo do Estado, mesmo no momento de crise, 
conseguiu desenvolver uma política fiscal mais arrojada, honrando compromissos e 
suprindo a queda das transferências da União. Por meio da Sedes, ampliamos de cinco 
para 25 o número de restaurantes populares. Além disso, criamos programas como o 
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‘Mais Renda’, que capacitou e colocou no mercado de trabalho duas mil famílias 
maranhenses, no momento em que a taxa de desemprego no Brasil aumentava”, 
relembrou. 
 
O deputado destacou ainda o programa “Bolsa Escola”, único do Brasil que possibilitou 
a aquisição de material escolar por um milhão de crianças no Maranhão. “Nós levamos 
dignidade aos idosos do Solar do Outono, quando reformamos a estrutura e ampliamos 
o número de vagas, de 28 para 40, assim como o número de profissionais, que pulou de 
36 para mais de 100. Construímos 127 CRAS e CREAS, oferecendo capacitação para os 
profissionais, bem como desenvolvemos os ‘Diques da Produção’ e iniciamos o maior 
programa de abastecimento rural do Maranhão, com a entrega de 200 sistemas de 
abastecimentos d’água”. 
 
Segundo o parlamentar, foram políticas públicas que levaram dignidade à população 
maranhense. Ele reconheceu que sua passagem pela pasta proporcionou, além do 
crescimento como gestor e homem público, aprendizado enquanto ser humano. “Sou 
muito grato ao governador Flávio Dino (PCdoB), por ele ter me confiado essa pasta tão 
importante para o crescimento do Maranhão”, agradeceu. 
 
Evangelista também conversou sobre alguns projetos de sua autoria em tramitação na 
Assembleia Legislativa. Um deles é o que garante gratuidade no transporte 
intermunicipal a portadores de hemofilia, em sua maioria pessoas de baixa renda do 
interior que se deslocam até a capital para tratamento. 
 
Outra proposição de autoria dele é a Proposta de Emenda Constitucional que acrescenta 
ao Art. 19 da Constituição Estadual os princípios da eficácia e da efetividade. De forma 
prática, esses princípios poderão modernizar a administração pública, pois propõem 
uma mudança de paradigma do modelo burocrático para o modelo gerencial, com 
ênfase nos resultados e buscando o interesse público. 
 
2020 
Perguntado sobre a disputa pela Prefeitura de São Luís, o democrata disse que ainda é 
cedo para debater o assunto. “Eu tive expressiva votação, venho de três mandatos 
como deputado estadual, fui secretário de Estado e, agora, tenho de dar uma resposta 
às pessoas que acreditaram e votaram em mim. Enquanto homem público, me 
aperfeiçoo a cada dia em gestão pública, para que, dessa maneira, possa dar o meu 
melhor para a população maranhense”. 
 
O deputado finalizou a entrevista afirmando que é um soldado de seu partido, aliado do 
governador Flávio Dino, e que seu nome estará sempre à disposição de qualquer desafio. 
“Sempre tive uma posição política muito clara e coerente. E se amanhã meu grupo 
político entender que podemos contribuir nesse processo, eu estarei à disposição”. 
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ASSUNTO: 
Assembleia promoverá palestra sobre os 30 anos da 

Constituição de 1988 

SITE: http://blogdorobertlobato.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/11/2018 

Assembleia promoverá palestra sobre os 30 anos da Constituição de 1988 

 
 
A Presidência da Assembleia Legislativa promoverá, na próxima quinta-feira (8), às 10h, 
no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação, palestra do desembargador 
Ney de Barros Bello Filho com o tema “Constituição de 1988: Pluralidade e Espaço 
Político”. 
 
Ney Belo é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 27 de 
junho de 2013, promovido pelo critério de merecimento. Ele nasceu em São Luís e 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui mestrado 
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em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
 
Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão de 1992 
a 1995, e como procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), em 1995, 
além de exercer a atividade de professor-adjunto na Universidade Federal do Maranhão. 
Assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em 
novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
(TR/JEFs). Foi juiz federal titular da 1ª Vara Criminal do Maranhão. Também exerceu o 
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), entre 1996 e 1998. 
É autor de três livros de literatura publicados e integra, desde 2009, a Academia 
Maranhense de Letras. 
 
O público da palestra será constituído de servidores da Casa, parlamentares, advogados, 
alunos do curso de direito e demais interessados. 
 
(Ribamar Santana – Agência Assembleia) 
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ASSUNTO: PC do B se prepara para 2020 

SITE: http://www.marrapa.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/11/2018 

PC do B se prepara para 2020 

 
 
Liderado pelo governador Flávio Dino, o PCdoB busca o protagonismo da eleição de 2020 
no Maranhão. 
 
Prestes a se associar ao PPL para escapar das limitações da cláusula de barreira, a 
legenda já tem o maior número de prefeitos e é uma das que mais tem vereadores e 
parlamentares. 
 
Além do chefe do executivo estadual, também militam nos quadros do PCdoB o 
presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto. 
 
Mas nem isso tem sido motivo de acomodação. 
 
Os comunistas iniciaram esta semana uma campanha de nova filiação visando a 
renovação de seus quadros e o fortalecimento da militância. 
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Em São Luís, o PCdoB foi o avalista das duas eleições do pedetista Edivaldo Holanda 
Junior. Não por acaso, os deputados eleitos Márcio Jerry e Duarte Junior já são cotados 
para suceder o atual prefeito. 
 
Em Imperatriz, o deputado estadual Marco Aurélio é cotado para a sucessão do 
desgastado prefeito Assis Ramos. Também corre por fora o secretário de Infraestrutura 
do Estado, Clayton Noleto, com estatura e trabalho suficiente para galgar o cargo. 
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Oposição consegue obstruir pauta na Assembleia 

Legislativa 
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DATA: 07/11/2018 

Oposição consegue obstruir pauta na Assembleia Legislativa 

 
 
Faltaram dois deputados governistas para que fosse possível quórum de votação nesta 
quarta-feira (7) na Assembleia Legislativa do Maranhão. Os deputados de oposição 
usaram a tática da obstrução, ou seja, não registrar a presença, para que não tenha 
quórum e possam adiar alguma votação que não desejam. 
 
A principal votação no Diário desta quarta é a que reestrutura as despesas com a saúde. 
A oposição tem aproveitado a pauta politicamente para levantar a bandeira de que o 
governo está reduzindo ganhos dos médicos, quando somente adequa o Maranhão à 
Emenda Constitucional 95, que restringiu os gastos em saúde em todo o Brasil. Proposta 
do presidente Michel Temer, apoiado pela maioria da oposição na Assmebleia. 
 
Com a obstrução, toda a pauta fica travada, como a proposta de Max Barros que institui 
taxa e fiscalização de transporte minerários. Ou a proposta do deputado Eduardo Braide 
que cria diretrizes para o Plano de atenção educacional especializado a alunos com 
transtorno específicos de aprendizagem. 
 
Ou seja, a própria oposição paralisa as pautas de seu interesse obstruindo os trabalhos 
do parlamento. 
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Assembleia Legislativa promove palestra sobre 30 anos da Constituição 

 
 
A Presidência da Assembleia Legislativa promoverá, na próxima quinta-feira (8), às 8h30, 
no auditório Neiva Moreira, do Complexo de Comunicação, palestra do desembargador 
Ney de Barros Bello Filho com o tema “Constituição de 1988: Pluralidade e Espaço 
Político”. 
 
Ney Belo é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 27 de 
junho de 2013, promovido pelo critério de merecimento. Ele nasceu em São Luís e 
formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Possui mestrado 
em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
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Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão de 1992 
a 1995, e como procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), em 1995, 
além de exercer a atividade de professor-adjunto na Universidade Federal do Maranhão. 
Assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em 
novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
(TR/JEFs). Foi juiz federal titular da 1ª Vara Criminal do Maranhão. Também exerceu o 
cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), entre 1996 e 1998. 
É autor de três livros de literatura publicados e integra, desde 2009, a Academia 
Maranhense de Letras. 
 
O público da palestra será constituído de servidores da Casa, parlamentares, advogados, 
alunos do curso de direito e demais interessados. 
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Roberto Costa diz que MDB maranhense fechou um ciclo e deve ser comandado agora 
pela nova geração de líderes 

 
Roberto Costa propõe que nova geração assuma comando do MDB no Maranhão 

 
O MDB do Maranhão deve passar urgentemente por uma ampla e profunda mudança, 
de modo que os atuais líderes abram caminho para a ascensão da nova geração ao 
comando partidário; e assa guinada deve acontecer com uma transição que permita que 
todas as decisões sejam tomadas por consenso, para evitar choques e traumas. Quem 
pensa assim é o deputado estadual reeleito Roberto Costa. Segundo ele, as urnas de 
Outubro mandaram um recado claro e direto às lideranças do partido no sentido de que, 
se a transição não for feita agora, o MDB poderá sofrer danos irreversíveis. O deputado 
avalia que o MDB maranhense, que é comandado pelo seu guru político, o senador João 
Alberto, encerrou um ciclo em que foi o partido mais importante do Maranhão, mas que 
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vem perdendo força num processo que culminou com as eleições do mês passado, nas 
quais foi duramente derrotado e que por isso iniciará em 2019 um novo ciclo, agora 
como um partido fragilizado no Maranhão. 
 
Para o parlamentar, que nasceu como militante na Juventude do partido, essa é uma 
realidade indiscutível, que impõe à agremiação uma urgente renovação do seu quadro 
de líderes, onde se destacam o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, os deputados 
federais reeleitos Hildo Rocha e João Marcelo, o deputado federal Victor Mendes e o 
atual secretário nacional da Juventude, Assis Filho. “São nomes que estão prontos para 
comandar o partido numa situação de transição a nova realidade política do País”, disse 
o parlamentar, que é de longe o líder mais destacado da nova geração emedebista. 
 
O deputado Roberto Costa deixa claro que ele e os líderes emedebistas da sua geração 
reverenciam os líderes atuais – o ex-presidente José Sarney, os senadores João Alberto 
e Edison Lobão e a ex-governadora Roseana Sarney -, que são, e continuarão sendo, as 
suas referências. Mas acha que eles já cumpriram o seu ciclo no comando partidário, e 
devem acompanhar a ciranda da política promovendo a nova geração.  Para ele, o mau 
desempenho dos candidatos do MDB nas urnas mostrou que um ciclo foi fechado e que 
o partido só terá condições de reunir forças para tentar voltar ao poder se souber se 
reciclar, se reavaliar e compreender a nova realidade, a nova visão do eleitorado, “que é 
muito diferente do de uma década atrás”. No seu entendimento, a reeleição do 
governador Flávio Dino (PCdoB) e a vitória da aliança partidária por ele liderada, além do 
acachapante sucesso eleitoral de Jair Bolsonaro (PSL) para a presidência da República, e 
com ela o surgimento de forças como o PCdoB e o PDT de um lado, e o PSL de outro, 
produziram um cenário no qual o MDB só sobreviverá se cair na real e realizar a transição 
que leve a nova geração ao seu comando, motivada pela ideia de renovação. 
 
O MDB vinha sendo o partido hegemônico no Maranhão desde o final da década de 1980 
do século passado, ganhando impulso no início dos anos 90, quando passou a ser 
controlado pelo Grupo Sarney, tendo João Alberto assumido o seu controle e o 
transformado numa máquina partidária poderosa. Com esse poder de fogo, o partido 
deu as cartas no Maranhão nos Governos de Edison Lobão e de Roseana Sarney, que, 
somados, representam quase duas décadas de domínio absoluto da cena política 
maranhense. Nesse período, o então MDB maranhense teve o maior número de 
prefeitos e vereadores, manteve sempre duas das três cadeiras no Senado, boa parte 
das cadeiras maranhenses na Câmara Federal e bancada forte na Assembleia Legislativa. 
De uma década para cá, porém, o partido vem amargando uma dura perda de poder, 
que culminou com a derrota avassaladora que sofreu nas últimas eleições. O que, na 
interpretação do deputado Roberto Costa, que foi um dos dois deputados estaduais 
eleitos pelo partido – o outro foi Arnaldo Melo -, deve levar o MDB a fazer agora a 
transição, não só no Maranhão, mas em todo o País. 
 
O deputado Roberto Costa calcula que realizando as mudanças agora, o MDB terá 
condições de se preparar para as eleições municipais de 2020, quando poderá recuperar 
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pelo menos parte do seu prestígio disputando para valer o maior número possível de 
prefeituras, a começar pela de São Luís, e assim dar o passo para as eleições gerais de 
2022. “O MDB não pode ficar mais inibido nem a reboque desse ou daquele esquema 
partidário. Temos de nos preparar para a luta eleitoral como um partido forte. E isso só 
será possível se a direção do partido for renovada”, concluiu, admitindo que não será 
um processo fácil, mas prevendo que será possível. 

 

  



 

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: 
De forma merecida, Rogério Cafeteira deve assumir 

secretaria no governo Flávio Dino 

SITE: https://www.domingoscosta.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/11/2018 

De forma merecida, Rogério Cafeteira deve assumir secretaria no governo Flávio Dino 

 
Atual líder do governo, Rogério Cafeteira (DEM) 
não conseguiu se reeleger… 

 
Parlamentar estadual não reeleito, o atual líder do governo, Rogério Cafeteira (DEM), 
deverá ser uma das caras novas do segundo mandato do governador Flávio Dino 
(PCdoB). Segundo comentam nos bastidores do Poder Legislativo, o deputado deverá ser 
convidado a ocupar a pasta do Desenvolvimento Social ou Articulação Política. 
 
Fiel aliado do governo, Cafeteira no exercício da liderança travou embates memoráveis 
com a oposição ao longo dos últimos quatro anos, mas não conseguiu repetir a 
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performance das duas últimas eleições para a Assembleia Legislativa, perdeu o mandato 
que encerra 31 de dezembro, mas assumindo a responsabilidade pelos acordo e 
avaliações equivocada que fez. 
 
Diante do comentário sobre a possibilidade de Cafeteira assumir uma das secretarias no 
futuro governo, conforme apuração do Blog do Jorge Vieira, o deputado César Pires (PV), 
um dos poucos deputados da oposição que conseguiu a reeleição, foi logo adiantando 
que quer ser o primeiro e visita-lo. “Não para aderir ao governo, mas para abraçar um 
amigo”. 
 
Políticos da nova geração e com trânsito fácil em todas as correntes que atuam no 
parlamento estadual, Rogério Cafeteira é visto como um bom nome para fazer a 
intermediação das conversações entre os poderes Executivo e Legislativo ocupando a 
Secretaria de Assuntos Políticos. 

 

http://www.blogjorgevieira.com/rogerio-cafeteira-pode-ser-uma-cara-nova-no-novo-governo-dino/

