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   O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB) comemora, 
neste sábado, 43 anos. Um dos políticos mais expressivos e destacados do estado, 
Othelino festeja a data ao lado da família e de amigos. 
 
Um dos melhores e mais antigos amigos do editor do blog, fica o nosso sincero desejo 
ao deputado de muitos e muitos anos de vida regados a bastante amor, saúde, paz, 
sabedoria e, sobretudo, as bençãos divinas. Deus ilumine e guarde seus passos e da 
família. Felicidades!!! 
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O que falta para Eduardo Braide ser candidato… 

 
 
Época – O deputado estadual Eduardo Braide (PMN) avalia se candidatar ao governo do 
Maranhão e desafiar o governador Flávio Dino (PC do B) e a ex-governadora Roseana 
Sarney (MDB). Braide disse a EXPRESSSO que sua participação nas eleições depende de 
o seu partido conseguir o apoio de uma legenda que reúna cinco deputados federais. Só 
assim ele será convidado a participar de debates. 
 
Em 2016, quando concorreu à prefeitura de São Luís, o deputado foi ao 2º turno sem 
nenhuma coligação. 
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Júnior Verde conduz debate sobre atualização cadastral de pescadores com a presença 
do secretário nacional de Aquicultura e Pesca 

 
 
Um encontro realizado neste sábado (7), no Auditório Fernando Falcão, da Assembleia 
Legislativa, por solicitação do deputado Júnior Verde (PRB), reuniu representantes de 
colônias de pescadores e o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Dayvson Franklin. 
No evento, foi discutida a Portaria 84, baixada pelo Governo Federal, e que estabelece 
novos critérios para a atualização cadastral de pescadores. O deputado federal Cleber 
Verde (PRB) também participou. 
 
De acordo com Júnior Verde, que mediou o debate, é preciso dispor de infraestrutura 
para facilitar o recadastramento. “E hoje, há apenas um escritório regional, o que 
dificulta a vida de muitos pescadores. E, ressalte-se, há alguns que moram em ilhas do 
litoral ocidental maranhense”, disse. 
 
O secretário nacional de Aquicultura e Pesca explicou que a Portaria tem por finalidade 
principal combater a fraude na concessão do seguro-defeso e que a parceria com as 
entidades, em torno de 50, em todo o Estado, facilitará esse trabalho. 
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“Essa atualização precisa ser feita para corrigir alguns problemas que vêm se cumulando 
ao longo dos anos, com muitos benefícios cancelados e, principalmente, combater 
fraudes, resguardando os direitos dos verdadeiros pescadores e abrindo espaço para 
aqueles que nunca receberam suas carteiras, por conta da suspensão de 2014. 
Precisamos fazer isso até 15 de outubro, quando o INSS encerrará o prazo para 
recebimento de informações para processamento e garantia do seguro-defeso”, 
destacou. 
 
De acordo com o deputado federal Cleber Verde, a burocracia, atualmente, é muito 
grande e o recadastramento permitirá, também, que o governo tenha maior controle 
sobre a pesca. “A Secretaria de Aquicultura e Pesca será interligada com o INSS, 
permitindo maior segurança. O sistema informará se esse pescador tem vínculo 
empregatício ou exerce outras atividades”, explicou. 
 
Participaram ainda o prefeito de Primeira Cruz, George Luiz; o vice-prefeito de São 
Mateus, Ivo Rezende; e o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado, 
Edjahilson Souza, que elogiaram a preocupação do deputado Júnior Verde em debater o 
assunto. 
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Palácio dos Leões faz as contas e prognósticos dos deputados que devem ser eleitos 

 
 
Membros do Palácio dos Leões já fazem as contas para a disputa proporcional. Convictos 
que vão ganhar a eleição no 1º turno, comunistas, pedetistas, socialistas e outros, já 
pensam como vai ser a composição da Assembleia Legislativa para o próximo mandato. 
Uma lista contendo o nome dos possíveis eleitos e daqueles que saíram derrotados já 
circula na mão de alguns deputados da confiança do Governo. 
 
Entre os praticamente eleitos estão Othelino Neto (PCdoB), Carlinhos Florêncio (PCdoB), 
Marco Aurélio (PCdoB), Cleide Coutinho (PDT), Glalbert Cutrim (PDT), Rafael Leitoa 
(PDT), Fábio Macedo (PDT), Rogério Cafeteira (DEM), Antônio Pereira (DEM), Neto 
Evangelista (DEM), o substituto de Stênio Rezende (DEM)*, Detinha (PR), Vinicius Louro 
(PR), Marcelo Tavares (PSB), Édson Araújo (PSB), Júnior Verde (PRB), Zé Gentil (PRB) e 
Edivaldo Holanda Braga (PTC). 
 
Projetando eleger 22 deputados estaduais nesse chapão estadual, ainda teriam quatro 
na briga por essas vagas. 
 
Daqueles que compõem os partidos PCdoB, PDT e DEM, o Palácio dos Leões aposta que 
Levi Pontes, Francisca Primo, Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios e Valéria 
Macedo não devem renovar os seus mandatos. 
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O Palácio dos Leões também já fez o desenho dos demais partidos que não estar no 
“chapão”, dentre eles o destaque fica para o PP e SD que tem um bom número de 
candidatos fortes, além do próprio PT que é um partido importante na eleição. 
 
PPS, PROS, PEN e PTB também são monitorados, porém as atenções ficam mais voltadas 
para Jota Pinto (PEN), Pastor Cavalcante (PROS) e Marcos Caldas (PTB). 
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Em Monção, Othelino reúne-se com lideranças e destaca ação parlamentar 

 
 
A convite do presidente do PCdoB de Monção, Jesiel Araújo, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), pré-candidato à reeleição, 
participou, neste fim de semana, de um encontro de lideranças naquele município, 
evento que contou com a presença maciça da população local. 
 
Othelino Neto agradeceu o convite e expressou sua satisfação em retornar a Monção, 
onde apoia o mesmo grupo político pela quarta vez consecutiva. “Eu estou muito feliz 
por voltar a Monção, cidade que sempre me recebeu e acolheu de forma carinhosa. É 
sempre um prazer estar aqui, ainda mais ao lado de amigos”, agradeceu. 
 
Ao discursar, Othelino elencou alguns dos benefícios conquistados para Monção, por 
meio de emenda parlamentar, com o apoio do governador Flávio Dino, como a entrega 
de escolas, ambulâncias e viaturas. 
 
Em seguida, o parlamentar anunciou mais melhorias. “Foram duas escolas dignas 
entregues e, agora, iniciamos a reforma e ampliação da maior delas, que é a Getúlio 
Vargas, um pedido nosso, realizado pelo Governo do Maranhão. Também conseguimos 
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incluir Monção no programa ‘Mais Asfalto’. Não vamos parar por aqui, pois ainda 
faremos muito mais pelo nosso povo nos próximos anos”, frisou. 
 

 
 
Jesiel Araújo, pré-candidato à Prefeitura de Monção, elogiou o trabalho de Othelino em 
prol da população do município. “O deputado tem correspondido às nossas 
necessidades, trazendo vários benefícios. Nós é que estamos de parabéns por tê-lo ao 
nosso lado. Esse momento é uma forma de agradecimento a tudo que ele tem feito 
pelo município”, enfatizou. 
 
Os deputados federais Weverton Rocha (PDT)e Eliziane Gama (PPS), pré-candidatos ao 
Senado, estiveram no encontro. Ambos elogiaram a conduta de Othelino Neto, 
enquanto representante estadual de Monção. 
 
“Fiquei muito feliz com o convite de conhecer a cidade ao lado de Othelino, que sempre 
teve votação expressiva nessa região. Foi muito bom ouvirmos, juntos, os anseios da 
população. Isso nos ajuda a destinar emendas mais objetivas, de acordo com suas 
necessidades”, disse Weverton. 
 
Eliziane Gama complementou: “Othelino tem feito um grande trabalho, por isso, esse 
reconhecimento que Monção faz hoje é merecido”.  
 
Júnior Lourenço, ex-prefeito de Miranda e pré-candidato a deputado federal, também 
presente no evento, não poupou elogios ao deputado. “Othelino já é um político 
tradicional. Acompanho a atuação dele como presidente da Assembleia e vejo seu 
compromisso em trabalhar forte, ao lado do governador, dando uma satisfação 
àqueles que o elegeram”, destacou. 
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Outras lideranças da região prestigiaram o encontro, como a ex-prefeita Paulinha 
Rezende e o vereador Mário Cardoso. 
 
Homenagem 
 
Durante o encontro, o deputado Othelino Neto foi surpreendido com homenagens pela 
passagem do seu aniversário, transcorrido no último dia 7 de julho. 
 
Representantes do Hospital Geral de Monção, comandado pela Dra. Jane Araújo, fizeram 
um breve histórico da biografia e carreira política do parlamentar.  Por fim, líderes 
políticos e uma multidão cantaram juntos os “parabéns a você”. 
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“Os equipamentos vão servir para melhorar a vida das pessoas”, diz Othelino durante 
entrega de máquinas a municípios 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), e diversos 
outros parlamentares participaram, na manhã desta sexta-feira (6), da cerimônia de 
entrega de equipamentos a conselhos tutelares e de 20 máquinas motoniveladoras a 
municípios maranhenses. Ele pontuou a importância desses equipamentos para a 
melhoria de vida das pessoas das cidades contempladas. 
 
A solenidade, presidida pelo governador Flávio Dino (PCdoB), aconteceu no Palácio 
Henrique de La Rocque, também com a presença dos deputados Rogério Cafeteira 
(DEM), Glalbert Cutrim (PDT), Bira do Pindaré (PSB), Zé Inácio (PT), Raimundo Cutrim 
(PCdoB), Antônio Pereira (DEM), Vinícius Louro (PR) e Josimar de Maranhãozinho (PR). 
 
O deputado Othelino Neto destacou a importância da entrega dos equipamentos aos 
municípios. “Hoje foi um dia muito especial para todos nós, em face da importância da 
parceria dos municípios com o Governo do Estado. Graças a essa parceria, vai ser 
possível a melhoria e a recuperação de várias estradas vicinais, mediante a utilização 
das motoniveladoras. Os equipamentos, com certeza, vão servir para melhorar, e 
muito, a vida das pessoas”, frisou. 
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Ele salientou ainda que, para a aquisição das máquinas, foram realizados investimentos 
em torno de R$ 9,9 milhões. Othelino explicou que as motoniveladoras servirão como 
apoio no trabalho de recuperação das estradas vicinais, facilitando o acesso aos 
povoados e sede das cidades, além de garantir o escoamento da produção agrícola. 
 
A entrega do maquinário faz parte do programa Caminhos da Produção, uma iniciativa 
do Governo do Maranhão para melhorar as condições de tráfego, acessibilidade e 
mobilidade urbana nos municípios do interior do estado. 
 
Já os kits de equipamentos para os conselhos tutelares ajudarão os municípios no 
atendimento de crianças e adolescentes, que tiveram seus direitos fragilizados. Cada kit 
é composto por um veículo, cinco computadores, uma impressora, um bebedouro e um 
refrigerador. 
 
A cerimônia contou, também, com a participação dos deputados federais Weverton 
Rocha (PDT), Eliziane Gama (PPS), Rubens Pereira Júnior (PCdoB), Zé Carlos (PT), 
Deoclides Macedo (PDT) e André Fufuca (PP), além de diversos secretários de Estado, 
prefeitos, vereadores, representantes dos municípios e instituições atendidas. 
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“Loucura. Não existe possibilidade disso”, afirma Eduardo Braide sobre possível acordo 
com Flávio Dino 

 
 
Pré-candidato a deputado estadual, Eduardo Braide (PMN), descartou de forma 
veemente um possível acordo com Flávio Dino (PCdoB), que vem sendo disseminado no 
Maranhão. “Loucura, não existe possibilidade isso”, afirmou o parlamentar ao ser 
questionado sobre uma possível composição com o comunista. 
 
Eduardo Braide segue indefinido se vai disputar o cargo de governador, porém ele diz 
que vem mantendo conversas com diversos partidos, inclusive aqueles que estão 
alinhados com Flávio Dino. O pré-candidato porém prefere não revelar os nomes, pois 
sabe que a pressão da máquina estadual é muito grande sobre aqueles que podem estar 
com ele na disputa eleitoral. 
 
No atual momento, Eduardo Braide além do PMN vem conversando com seis siglas, 
entre nanicos e grandes partidos, porém ele prefere manter em sigilo por enquanto. E 
mesmo que não venha concorrer ao Governo do Maranhão, o deputado estadual 
descarta qualquer possibilidade de aliança com Flávio Dino. 
 
Quanto a convenção partidária, Eduardo revelou que vai definir em conjunto com os 
demais partidos que vem conversando, ou seja, fica o indício de que o deputado estadual 
pode vir realmente a concorrer ao cargo de governador. 
 
Eduardo Braide está neste sábado (7), em Lago da Pedra, onde participará de um 
lançamento de uma pré-candidatura a deputado estadual de um vereador local. 
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“Flávio Dino está acabando com o Fundo dos Aposentados”, alerta Adriano Sarney 

 
 
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. 
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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. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=sLVw9lfFr2o
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Júnior Verde conduz debate sobre atualização cadastral de pescadores com a presença 
do secretário nacional de Aquicultura e Pesca 

Um encontro realizado neste sábado (7), no Auditório Fernando Falcão, da Assembleia 
Legislativa, por solicitação do deputado Júnior Verde (PRB), reuniu representantes de 
colônias de pescadores e o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Dayvson Franklin. 
No evento, foi discutida a Portaria 84, baixada pelo Governo Federal, e que estabelece 
novos critérios para a atualização cadastral de pescadores. O deputado federal Cleber 
Verde (PRB) também participou. 
 

 
 
De acordo com Júnior Verde, que mediou o debate, é preciso dispor de infraestrutura 
para facilitar o recadastramento. “E hoje, há apenas um escritório regional, o que 
dificulta a vida de muitos pescadores. E, ressalte-se, há alguns que moram em ilhas do 
litoral ocidental maranhense”, disse. 
 
O secretário nacional de Aquicultura e Pesca explicou que a Portaria tem por finalidade 
principal combater a fraude na concessão do seguro-defeso e que a parceria com as 
entidades, em torno de 50, em todo o Estado, facilitará esse trabalho. 
 
“Essa atualização precisa ser feita para corrigir alguns problemas que vêm se cumulando 
ao longo dos anos, com muitos benefícios cancelados e, principalmente, combater 
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fraudes, resguardando os direitos dos verdadeiros pescadores e abrindo espaço para 
aqueles que nunca receberam suas carteiras, por conta da suspensão de 2014. 
Precisamos fazer isso até 15 de outubro, quando o INSS encerrará o prazo para 
recebimento de informações para processamento e garantia do seguro-defeso”, 
destacou. 
 
De acordo com o deputado federal Cleber Verde, a burocracia, atualmente, é muito 
grande e o recadastramento permitirá, também, que o governo tenha maior controle 
sobre a pesca. “A Secretaria de Aquicultura e Pesca será interligada com o INSS, 
permitindo maior segurança. O sistema informará se esse pescador tem vínculo 
empregatício ou exerce outras atividades”, explicou. 
 
Participaram ainda o prefeito de Primeira Cruz, George Luiz; o vice-prefeito de São 
Mateus, Ivo Rezende; e o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado, 
Edjahilson Souza, que elogiaram a preocupação do deputado Júnior Verde em debater o 
assunto. 
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Deputado Antônio Pereira destaca entrega de 20 motoniveladoras e 10 viaturas para 38 
municípios 

O deputado Antônio Pereira (DEM) prestigiou, na manhã da última sexta-feira (6), a 
cerimônia de entrega de 20 motoniveladoras e 10 viaturas, beneficiando 38 municípios 
do Estado do Maranhão. A solenidade – comandada pelo governador Flávio Dino (PC do 
B) – aconteceu no Palácio Henrique (Calhau), em São Luís. 
 

 
 
Na ocasião, Antônio Pereira ressaltou a importância da solenidade. “Esta cerimônia 
significa a participação do Governo nos municípios, ou seja, sempre prestando apoio às 
cidades maranhenses, no atendimento às demandas urgentes da população”. 
 
O democrata parabenizou o governador Flávio Dino, pois os equipamentos auxiliarão na 
promoção de ações da agricultura familiar e infraestrutura das regiões, reforçando as 
atividades do programa Mais Produção, executado pelo Governo do Estado. 
 



 

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 

 
 
BURITIRANA E CIDELÂNDIA 
 
A entrega do maquinário é fruto de emenda parlamentar do deputado federal Weverton 
Rocha, reforçando a parceria do Estado com a bancada maranhense na Câmara Federal 
e as prefeituras, por meio da Federação dos Prefeitos do Maranhão (Famem). 
 
Recentemente, Antônio Pereira entregou aos prefeitos Vagtônio Brandão e Fernando 
Teixeira, duas máquinas motoniveladoras – conhecidas como “Patrol” – para beneficiar 
milhares de pessoas dos municípios de Buritirana e Cidelândia. 
 
Em nome da população, os prefeitos agradeceram a Antônio Pereira pelo grande 
incentivo ao escoamento da produção agrícola e pecuária dos municípios, pois as 
máquinas vão melhoras as estradas vicinais, principalmente as de acesso à zona rural. 
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Insistente e aguerrido, Sérgio Frota coloca o Sampaio na galeria dos maiores do Nordeste 

Estão de parabéns todo o elenco do time do Sampaio Corrêa, o técnico, o torcedor, mas 
é preciso reconhecer também a garra do presidente da Bolívia Querida, o deputado 
Sérgio Frota. O time teve altos e baixos, na época não tinha apoio de poder público, mas 
era ele quem lá estava segurando as pontas. 
 
Hoje, entrou para a história como o presidente que levou a Bolívia ao pedestal, a 
conquistar o maior título do Nordeste. Apenas os grandes times da região já ganharam 
o título. E ontem foi a vez do Sampaio se igualar aos grandes com a marca do fanático 
torcedor Sérgio Frota (foto abaixo). 
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Eduardo Braide descarta qualquer apoio em Flávio Dino 

Nos últimos dias, a imprensa que corrói a folha e tritura os milhões da Secretaria de 
Comunicação e de Assuntos Políticos do Estado do Maranhão, anda espalhando que o 
deputado Eduardo Braide estaria compondo com o governador Flávio Dino para sair 
candidato a deputado federal. Braide jogou por terra a tentativa satânica e garantiu que 
tudo isso é loucura e que “não existe a menor possibilidade”, conforme divulgado ontem 
pelo Blog do Diego Emir. 
 

 
 
Ora, o governador e seus forçados aliados dizem que a eleição está é fatura liquidada 
com folga no primeiro turno. Então por qual razão tentam impedir que Eduardo Braide 
seja candidato? O parlamentar segue firme informando que continua em conversas com 
alguns partidos, inclusive da base aliada do governo para disputar a sucessão de Flávio 
Dino. 
 
Os comunistas de ocasião saíram primeiro dizendo pelo Maranhão que Roseana não 
seria candidata e quebraram a cara. Agora, tentam tirar Braide do páreo. E não demora 
muito vão anunciar a desistência de Roberto Rocha e Maura Jorge. Ao que parece, eles 
querem deixar apenas Flávio Dino como candidato a ganhar sem concorrentes. 
 
De acordo com o Blog do Diego Emir, em caso de não entrar na disputa pela sucessão 
estadual, Eduardo Braide já descartou “qualquer possibilidade de aliança com Flávio 
Dino”. 
 
Enquanto os governistas espalham boatos, Braide estava ontem, sábado (07) em Lago 
da Pedra participando de eventos políticos. 
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“Os equipamentos vão servir para melhorar a vida das pessoas”, diz Othelino durante 
entrega de máquinas a municípios 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), e diversos 
outros parlamentares participaram, na manhã desta sexta-feira (6), da cerimônia de 
entrega de equipamentos a conselhos tutelares e de 20 máquinas motoniveladoras a 
municípios maranhenses. Ele pontuou a importância desses equipamentos para a 
melhoria de vida das pessoas das cidades contempladas. 
 

 
 
A solenidade, presidida pelo governador Flávio Dino (PCdoB), aconteceu no Palácio 
Henrique de La Rocque, também com a presença dos deputados Rogério Cafeteira 
(DEM), Glalbert Cutrim (PDT), Bira do Pindaré (PSB), Zé Inácio (PT), Raimundo Cutrim 
(PCdoB), Antônio Pereira (DEM), Vinícius Louro (PR) e Josimar de Maranhãozinho (PR). 
 
O deputado Othelino Neto destacou a importância da entrega dos equipamentos aos 
municípios. “Hoje foi um dia muito especial para todos nós, em face da importância da 
parceria dos municípios com o Governo do Estado. Graças a essa parceria, vai ser possível 
a melhoria e a recuperação de várias estradas vicinais, mediante a utilização das 
motoniveladoras. Os equipamentos, com certeza, vão servir para melhorar, e muito, a 
vida das pessoas”, frisou. 
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Ele salientou ainda que, para a aquisição das máquinas, foram realizados investimentos 
em torno de R$ 9,9 milhões. Othelino explicou que as motoniveladoras servirão como 
apoio no trabalho de recuperação das estradas vicinais, facilitando o acesso aos 
povoados e sede das cidades, além de garantir o escoamento da produção agrícola. 
 
A entrega do maquinário faz parte do programa Caminhos da Produção, uma iniciativa 
do Governo do Maranhão para melhorar as condições de tráfego, acessibilidade e 
mobilidade urbana nos municípios do interior do estado. 
 
Já os kits de equipamentos para os conselhos tutelares ajudarão os municípios no 
atendimento de crianças e adolescentes, que tiveram seus direitos fragilizados. Cada kit 
é composto por um veículo, cinco computadores, uma impressora, um bebedouro e um 
refrigerador. 
 
A cerimônia contou, também, com a participação dos deputados federais Weverton 
Rocha (PDT), Eliziane Gama (PPS), Rubens Pereira Júnior (PCdoB), Zé Carlos (PT), 
Deoclides Macedo (PDT) e André Fufuca (PP), além de diversos secretários de Estado, 
prefeitos, vereadores, representantes dos municípios e instituições atendidas. 
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Em Monção, Othelino reúne-se com lideranças e destaca ação parlamentar… 

 
 
A convite do presidente do PCdoB de Monção, Jesiel Araújo, o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), pré-candidato à reeleição, participou, 
neste fim de semana, de um encontro de lideranças naquele município, evento que 
contou com a presença maciça da população local.  
 
Othelino Neto agradeceu o convite e expressou sua satisfação em retornar a Monção, 
onde apoia o mesmo grupo político pela quarta vez consecutiva. 
 
“Eu estou muito feliz por voltar a Monção, cidade que sempre me recebeu e acolheu de 
forma carinhosa. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais ao lado de amigos”, 
agradeceu. 
 
Jesiel Araújo, pré-candidato à Prefeitura de Monção, elogiou o trabalho de Othelino em 
prol da população do município. 
 
“O deputado tem correspondido às nossas necessidades, trazendo vários benefícios. Nós 
é que estamos de parabéns por tê-lo ao nosso lado. Esse momento é uma forma de 
agradecimento a tudo que ele tem feito pelo município”, enfatizou.  
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Os deputados federais Weverton Rocha (PDT)e Eliziane Gama (PPS), pré-candidatos ao 
Senado, estiveram no encontro, assim como o pré-candidato a deputado federal Júnior 
Lourenço. 
 
Todos elogiaram a conduta de Othelino Neto, enquanto representante estadual de 
Monção. 
 

 
 
Homenagem 
 
Durante o encontro, o deputado Othelino Neto foi surpreendido com homenagens pela 
passagem do seu aniversário, transcorrido no último dia 7 de julho. 
 
Representantes do Hospital Geral de Monção, comandado pela Dra. Jane Araújo, fizeram 
um breve histórico da biografia e carreira política do parlamentar.  Por fim, líderes 
políticos e uma multidão cantaram juntos os “parabéns a você”. 
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Encontro na Assembleia Legislativa teve a presença do secretário nacional de aquicultura 
e pesca, Dayvson Franklin 

 
 
Um encontro realizado neste sábado (7), no Auditório Fernando Falcão, da Assembleia 
Legislativa, por solicitação do deputado Júnior Verde (PRB), reuniu representantes de 
colônias de pescadores e o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Dayvson Franklin. 
No evento, foi discutida a Portaria 84, baixada pelo Governo Federal, e que estabelece 
novos critérios para a atualização cadastral de pescadores. O deputado federal Cleber 
Verde (PRB) também participou. 
 
De acordo com Júnior Verde, que mediou o debate, é preciso dispor de infraestrutura 
para facilitar o recadastramento. “E hoje, há apenas um escritório regional, o que 
dificulta a vida de muitos pescadores. E, ressalte-se, há alguns que moram em ilhas do 
litoral ocidental maranhense”, disse. 
 
O secretário nacional de Aquicultura e Pesca explicou que a Portaria tem por finalidade 
principal combater a fraude na concessão do seguro-defeso e que a parceria com as 
entidades, em torno de 50, em todo o Estado, facilitará esse trabalho. 
 
“Essa atualização precisa ser feita para corrigir alguns problemas que vêm se cumulando 
ao longo dos anos, com muitos benefícios cancelados e, principalmente, combater 
fraudes, resguardando os direitos dos verdadeiros pescadores e abrindo espaço para 
aqueles que nunca receberam suas carteiras, por conta da suspensão de 2014. 
Precisamos fazer isso até 15 de outubro, quando o INSS encerrará o prazo para 
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recebimento de informações para processamento e garantia do seguro-defeso”, 
destacou. 
 
De acordo com o deputado federal Cleber Verde, a burocracia, atualmente, é muito 
grande e o recadastramento permitirá, também, que o governo tenha maior controle 
sobre a pesca. “A Secretaria de Aquicultura e Pesca será interligada com o INSS, 
permitindo maior segurança. O sistema informará se esse pescador tem vínculo 
empregatício ou exerce outras atividades”, explicou. 
 
Participaram ainda o prefeito de Primeira Cruz, George Luiz; o vice-prefeito de São 
Mateus, Ivo Rezende; e o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado, 
Edjahilson Souza, que elogiaram a preocupação do deputado Júnior Verde em debater o 
assunto. 
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A força política de Edilázio na caravana de Roseana… 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior, pré-candidato do PSD a uma vaga na Câmara 
Federal, demonstrou força política durante a última etapa da ‘Caravana da Guerreira’, 
como é chamada a agenda de pré-campanha da ex-governadora Roseana Sarney (MDB), 
pré-candidata ao Governo do Maranhão. 
 
Ao lado da emedebista, Edilázio percorreu 11 municípios e consolidou apoios à sua pré-
candidatura: Lago do Junco, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Igarapé Grande, 
Bernardo do Mearim, Pedreiras, Trizidela, Lima Campos, Timon, Caxias e Codó. 
 
Em três dos maiores municípios visitados: Lago da Pedra, Timon e Codó, Edilázio 
apresentou poder de articulação e força política. 
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No primeiro, foi recebido ao lado de Roseana, pelo ex-prefeito Luíz Osmani, que reuniu 
seu grupo político para o ato. Vereadores e lideranças da região também participaram, 
bem como o ex-prefeito Santa Inês, Dr. Cabral; o ex-prefeito de Pindaré Mirim, Paruru; 
o ex-prefeito de Igarapé Grande, Breado e o ex-prefeito de Lago do Junco, Haroldo Leda. 
 
Em Timon Edilázio foi recebido com Roseana pela ex-prefeita Socorro Waquim e todo o 
seu grupo político, que organizou uma grande festa e em Codó foi recebido pelo ex-
prefeito Biné Figueiredo. 
 
Edilázio vai disputar uma vaga na Câmara Federal na eleição do mês de outubro. 
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Além de tempo suficiente na propaganda eleitoral, deputado precisa de um partido que 
garanta a chamada aos programas de TV durante o primeiro turno, nos quais sempre 
tem performance respeitável 

 
Braide tem forte articulação com a Rede Sustentabilidade, mas carece de legenda que garanta tempo na TV 
e presença nos debates 

 
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN) aparece sempre em terceiro lugar em 
qualquer pesquisa de intenção de votos para o Governo do Maranhão. Para qualquer 
candidato, essa posição seria suficiente para garantir sua presença na disputa. 
 
Mas não é bem assim. 
 
Sem um partido forte, sem coligação que sustente sua propaganda eleitoral no rádio e 
na televisão, Braide precisa ainda de uma legenda que tenha presença efetiva na Câmara 
Federal. 
 
Só assim terá presença garantida nos debates com os candidatos em todas as emissoras 
de rádio e TV. 
 
A Lei Eleitoral faculta às emissoras a estabelecer critérios para convidar candidatos aos 
seus programas de debates. Um deles é um percentual mínimo de intenção de votos nas 
pesquisas, definido pelas próprias empresas. 
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O outro é a presença nas coligações de partidos que tenham, pelo menos, cinco 
deputados federais, o que impede as emissoras de vetá-lo. 
 
De acordo com as pesquisas já registradas na Justiça Eleitoral, Braide apresenta entre 5% 
e 8% das intenções de votos; se uma emissora decidir que apenas candidatos com dois 
dígitos podem participar, ele estaria fora. 
 
Eduardo Braide negocia desde abril uma aliança com o PSC, que tem cerca de 10 
deputados federais. Além disso, espera coligação com o PR, o que garantiria outros tanos 
deputados. 
 
Só assim, ele teria a certeza de tempo na propaganda e presença nos debates. 
 
Caso, contrário, dificilmente entrará na disputa… 
 
Leia também: 
 
Eduardo Braide vence o debate da Mirante… 
 
No PSC, Luana Costa encaminha aliança com Braide… 
 
Eduardo Braide continua em silêncio… 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/10/01/escutec-confirma-eduardo-braide-venceu-o-debate-da-mirante-edivaldo-foi-o-pior/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/?s=Eduardo+Braide+e+o+PSC
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/05/31/eduardo-braide-continua-em-silencio/
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“O prefeito de Penalva desrespeita o Ministério Público e os aprovados no concurso”, 
denuncia deputado Wellington 

 
Wellington defende direitos de concursados da Prefeitura de Penalva 

 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do 
Maranhão para se pronunciar em defesa dos aprovados no concurso da Prefeitura de 
Penalva. O concurso foi realizado no início de 2017, mas até agora nem a homologação 
do concurso saiu, impedindo a posse dos aprovados. 
 
Em um Termo de Ajustamento de Conduta, assinado entre o Ministério Público e o 
prefeito, a prefeitura se comprometia em realizar e chamar todos os aprovados no 
concurso, algo que até o presente momento não ocorreu. 
 
“Recebemos a solicitação dos aprovados no concurso de Penalva e deixamos claro que 
já há um TAC, já há uma determinação para que todos os aprovados no concurso sejam 
convocados pelo Prefeito. Não é favor, é obrigação. É uma determinação do Ministério 
Público que está sendo descumprida. O Prefeito de Penalva desrespeita o Ministério 
Público e os aprovados no concurso. Estamos em defesa dos concursados e continuamos 
nessa luta pela convocação. Caso o Prefeito insista em descumprir essa determinação do 
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MP, estaremos cobrando medidas mais severas e, dessa vez, por parte do Judiciário. Os 
aprovados não estão pedindo favor. Eles estudaram, se dedicaram e foram aprovados 
em um concurso público”, disse o professor e deputado Wellington. 
 
Além de determinar a convocação de todos os aprovados, o acordo feito entre o 
promotor e o MP previa que o Município abstenha-se de novas contratações por meio 
de cooperativas ou outra forma de terceirização. A prefeitura também não deve manter 
contratações deste tipo. A multa por descumprimento estipulada é de R$ 1 mil diários, 
a ser paga conjuntamente pelo Município, pelo atual prefeito e seus sucessores 
 
Wellington é o deputado estadual que já mais realizou audiências em defesa dos 
concursados e acionou a Justiça para convocar e nomear aprovados de diversos de 
diversos municípios, a exemplo de Barreirinhas, Anapurus, Lago Açú, Paraibano, Matões 
do Norte, Pindaré Mirim, Paço do Lumiar e São Luís. 
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Deputado Wellington defende aposentados e vota contramedida provisória de Flávio 
Dino 

 
Wellington diz que não permitirá uso do patrimônio dos servidores para fins eleitoreiros 

 
O deputado estadual Wellington do Curso, ao defender os aposentados, se posicionou e 
votou contra a medida provisória n° 273/2018, que altera a lei estadual n° 3.374/99, que 
institui o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão (FUNBEN), 
vinculado à Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 
(Segep). 
 
A MP, proposta pelo Governo do Estado, os recursos do FUNBEN, fruto de contribuições 
dos servidores públicos do Estado, permite que as receitas adquiridas possam ser usadas 
para aquisição de bens móveis e imóveis, desviando a finalidade do fundo, cujos recursos 
deveriam ser utilizados para pagamento de benefícios e assistência á saúde dos 
servidores públicos estaduais, civis e militares dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público do Estado. 
 
“Mais uma vez, Flávio Dino se utiliza de medida provisória para administrar. O que 
deveria ser usado de forma excepcional agora é prática comum no atual governo, 
demonstrando o uso de velhas manobras políticas para governar. Como se não bastasse 
o desmonte da previdência do servidor público, agora, Flávio Dino também quer acabar 
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com o FUNBEN, que é o fundo que financia a assistência à saúde dos servidores públicos 
estaduais. Querem acabar com o patrimônio dos servidores públicos para fins 
eleitoreiros, mas não permitiremos que isso aconteça. Por isso, somos contra a forma de 
governar de Flávio Dino e a medida provisória que altera o fundo dos servidores”, 
posicionou-se Wellington. 
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Deputado Wellington cobra nomeação dos aprovados nos concursos da PGE e Caema 

 
Wellington reivindicou a nomeação atendendo a apelo de aprovados nos dois concursos 

 
Em defesa dos concursados, o deputado estadual Wellington do Curso cobrou do 
governador Flávio Dino a nomeação imediata dos aprovados no concurso da 
Procuradoria Geral do Estado e da Caema, tendo em vista a proximidade do prazo 
eleitoral que impedirá que o executivo estadual realize tal ato. 
 
“A presente demanda é uma solicitação de todos aprovados no concurso para 
provimento de 35 cargos vagos de procurador do estado do Maranhão de segunda 
classe, que só tem a melhorar a eficiência dos serviços públicos. Solicitamos também a 
nomeação dos aprovados no concurso da Caema. Diante da proximidade do prazo 
eleitoral que impedirá que o governo faça nomeações, solicita-se que o governador 
adote providências, em caráter de urgência, para nomear os aprovados nos referidos 
concursos”, disse o deputado e professor Wellington. 
 
A solicitação dos aprovados no concurso da Caema já é uma luta antiga e remete, 
inclusive, a 17 de junho de 2016, quando foi realizada uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa e, como consequência, conseguiu-se a prorrogação do prazo de 
validade do referido concurso. 
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Ás vésperas de iniciar o prazo das convenções partidárias, Braide continua indefinido 

 
 
Começou a contagem regressiva para início do prazo para as realizações de convenções 
partidárias e o deputado estadual Eduardo Braide continua indeciso quanto ao 
lançamento de sua candidatura ao Governo do Estado. Faltando dez dias para as 
legendas começarem definir suas chapas, nenhum partido com condições de oferecer 
tempo de televisão mostrou interesse em formalizar aliança com o representante do 
PMN. 
 
As convenções para a escolha dos candidatos a presidente e vice-presidente da 
República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado 
federal, deputado estadual ou distrital deverão ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de 
agosto. O registro das chapas, no entanto, poderá ocorrer até o dia 15 de agosto, 
conforme manda a legislação eleitoral. 
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Através da Coluna Expresso, da revista Época, Braide revelou em que condições aceitaria 
ser candidato: conseguir um partido com pelos menos cinco representantes na Câmara 
Federal para que pudesse ter tempo de televisão e participação nos debates assegurado, 
mas nenhum partido com essas condições exigida pelo parlamentar se interessou em 
abraçar seu projeto político. 
 
Nos bastidores da sucessão estadual o recado de Braide foi visto com carta de seguro 
para a sua desistência de concorrer ao Governo do Estado em outubro próximo, até 
porque os partidos que poderiam lhe oferecer as condições que ele exige estão todos 
comprometidos com outras candidaturas do consórcio montado por Sarney para tentar 
levar a filha para um improvável segundo turno. 
 
Braide contava com a ajuda da oligarquia Sarney para conseguir as legendas para coligar 
com ele, mas Roseana, temerosa em ser ultrapassada e sair menor do que entrou na 
campanha, teria brecado. 
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Othelino reúne-se com Lideranças de Monção e destaca ação Parlamentar 

 
 

A convite do presidente do PCdoB de Monção, Jesiel Araújo, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),  pré-candidato à reeleição,  
participou, neste fim de semana, de um encontro de lideranças naquele município, 
evento que contou com a presença maciça da população local. 
 
Othelino Neto agradeceu o convite e expressou sua satisfação em retornar a Monção, 
onde apoia o mesmo grupo político pela quarta vez consecutiva. “Eu estou muito feliz 
por voltar a Monção, cidade que sempre me recebeu e acolheu de forma carinhosa. É 
sempre um prazer estar aqui, ainda mais ao lado de amigos”, agradeceu. 
 
Ao discursar, Othelino  elencou alguns dos benefícios conquistados para Monção, por 
meio de emenda parlamentar, com o apoio do governador Flávio Dino, como a entrega 
de escolas, ambulâncias e viaturas. 
 
Em seguida,  o parlamentar anunciou mais melhorias. “Foram duas escolas dignas 
entregues e, agora, iniciamos a reforma e ampliação da maior delas, que é a Getúlio 
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Vargas, um pedido nosso, realizado pelo Governo do Maranhão. Também conseguimos 
incluir Monção no programa ‘Mais Asfalto’. Não vamos parar por aqui, pois ainda 
faremos muito mais pelo nosso povo nos próximos anos”, frisou. 
 
Jesiel Araújo, pré -candidato à Prefeitura de Monção, elogiou o trabalho de Othelino em 
prol da população do município. “O deputado tem correspondido às nossas 
necessidades, trazendo vários benefícios. Nós é que estamos de parabéns por tê-lo ao 
nosso lado . Esse momento é uma forma de agradecimento a tudo que ele tem feito pelo 
município”, enfatizou. 
 
Os deputados federais Weverton Rocha (PDT)e Eliziane Gama (PPS), pré-candidatos ao 
Senado, estiveram no encontro. Ambos elogiaram a conduta de Othelino Neto, 
enquanto representante estadual de Monção. 
 
“Fiquei muito feliz com o convite de conhecer a cidade ao lado de Othelino, que sempre 
teve votação expressiva nessa região. Foi muito bom ouvirmos, juntos, os anseios da 
população. Isso nos ajuda a destinar emendas mais objetivas, de acordo com suas 
necessidades”, disse Weverton. 
 
Eliziane Gama complementou: “Othelino tem feito um grande trabalho, por isso, esse 
reconhecimento que Monção faz hoje é merecido”. 
 
Júnior Lourenço, ex-prefeito de Miranda e pré-candidato a deputado federal, também 
presente no evento, não poupou elogios ao deputado. “Othelino já é um político 
tradicional. Acompanho a atuação dele como presidente da Assembleia e vejo seu 
compromisso em trabalhar forte, ao lado do governador , dando uma satisfação àqueles 
que o elegeram”, destacou. 
 
Outras lideranças da região prestigiaram o encontro, como a ex-prefeita Paulinha 
Rezende e o vereador Mário Cardoso. 
 
Homenagem – Durante o encontro, o deputado Othelino Neto foi surpreendido com 
homenagens pela passagem do seu aniversário, transcorrido no último dia 7 de julho. 
Representantes do Hospital Geral de Monção, comandado pela Dra. Jane Araújo, fizeram 
um breve histórico da biografia e carreira política do parlamentar.  Por fim, líderes 
políticos e uma multidão cantaram juntos os “parabéns a você”. 
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Convenção do PSDB já tem marcada 

 
Na Convenção, será oficializada a candidatura do senador Roberto Rocha para o Governo do Estado.  
Os dois candidatos para o Senado Federal e a vaga de vice-governador também serão definidos 

 
O diretório do Partido da Social Democracia Brasileira, no Estado do Maranhão, já tem 
data marcada para sua Convenção. A data escolhida pela executiva estadual é o dia 04 
de agosto. 
 
Na Convenção, será oficializada a candidatura do senador Roberto Rocha para o Governo 
do Estado. Os dois candidatos para o Senado Federal e a vaga de vice-governador 
também serão definidos. 
 
Três pré-candidatos disputam a indicação do PSDB para o Senado: Alexandre Almeida, 
José Reinaldo e Waldir Maranhão. 
 
A vaga de candidato a vice-governador na chapa de Roberto Rocha ainda não foi 
definida. Tudo indica que será um nome do próprio partido. Ou seja, sem reais 
possibilidades de alianças relevantes, o caminho é sair “puro sangue”. 
 
Roberto Rocha é o segundo pré-candidato a definir a data da oficialização de seu nome. 
O primeiro foi o governador Flávio Dino (PCdoB) que terá no dia 28 de julho seu nome 
oficializado para a disputa ao Governo do Estado. 
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Em Monção, Othelino reúne-se com lideranças e destaca ação parlamentar 

 
Lideranças receberam Othelino em Monção, que estava acompanhado de Eliziane e Weverton Rocha 

 
A convite do presidente do PCdoB de Monção, Jesiel Araújo, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), pré-candidato à reeleição, 
participou, neste fim de semana, de um encontro de lideranças naquele município, 
evento que contou com a presença maciça da população local. 
 
Othelino Neto agradeceu o convite e expressou sua satisfação em retornar a Monção, 
onde apoia o mesmo grupo político pela quarta vez consecutiva. “Eu estou muito feliz 
por voltar a Monção, cidade que sempre me recebeu e acolheu de forma carinhosa. É 
sempre um prazer estar aqui, ainda mais ao lado de amigos”, agradeceu. 
 
Ao discursar, Othelino elencou alguns dos benefícios conquistados para Monção, por 
meio de emenda parlamentar, com o apoio do governador Flávio Dino, como a entrega 
de escolas, ambulâncias e viaturas. 
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Em seguida, o parlamentar anunciou mais melhorias. “Foram duas escolas dignas 
entregues e, agora, iniciamos a reforma e ampliação da maior delas, que é a Getúlio 
Vargas, um pedido nosso, realizado pelo Governo do Maranhão. Também conseguimos 
incluir Monção no programa ‘Mais Asfalto’. Não vamos parar por aqui, pois ainda 
faremos muito mais pelo nosso povo nos próximos anos”, frisou. 
 
Jesiel Araújo, pré-candidato à Prefeitura de Monção, elogiou o trabalho de Othelino em 
prol da população do município. “O deputado tem correspondido às nossas 
necessidades, trazendo vários benefícios. Nós é que estamos de parabéns por tê-lo ao 
nosso lado. Esse momento é uma forma de agradecimento a tudo que ele tem feito pelo 
município”, enfatizou. 
 
Os deputados federais Weverton Rocha (PDT)e Eliziane Gama (PPS), pré-candidatos ao 
Senado, estiveram no encontro. Ambos elogiaram a conduta de Othelino Neto, 
enquanto representante estadual de Monção. 
 
“Fiquei muito feliz com o convite de conhecer a cidade ao lado de Othelino, que sempre 
teve votação expressiva nessa região. Foi muito bom ouvirmos, juntos, os anseios da 
população. Isso nos ajuda a destinar emendas mais objetivas, de acordo com suas 
necessidades”, disse Weverton. 
 
Eliziane Gama complementou: “Othelino tem feito um grande trabalho, por isso, esse 
reconhecimento que Monção faz hoje é merecido”. 
 
Júnior Lourenço, ex-prefeito de Miranda e pré-candidato a deputado federal, também 
presente no evento, não poupou elogios ao deputado. “Othelino já é um político 
tradicional. Acompanho a atuação dele como presidente da Assembleia e vejo seu 
compromisso em trabalhar forte, ao lado do governador, dando uma satisfação àqueles 
que o elegeram”, destacou. 
 
Outras lideranças da região prestigiaram o encontro, como a ex-prefeita Paulinha 
Rezende e o vereador Mário Cardoso. 
 
Homenagem 
 
Durante o encontro, o deputado Othelino Neto foi surpreendido com homenagens pela 
passagem do seu aniversário, transcorrido no último dia 7 de julho. 
 
Representantes do Hospital Geral de Monção, comandado pela Dra. Jane Araújo, fizeram 
um breve histórico da biografia e carreira política do parlamentar. Por fim, líderes 
políticos e uma multidão cantaram juntos os “parabéns a você”. 
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Em Monção, Othelino reúne-se com lideranças e destaca ação parlamentar 

 
 
A convite do presidente do PCdoB de Monção, Jesiel Araújo, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), pré-candidato à reeleição, 
participou, neste fim de semana, de um encontro de lideranças naquele município, 
evento que contou com a presença maciça da população local. 
 
Othelino Neto agradeceu o convite e expressou sua satisfação em retornar a Monção, 
onde apoia o mesmo grupo político pela quarta vez consecutiva. “Eu estou muito feliz 
por voltar a Monção, cidade que sempre me recebeu e acolheu de forma carinhosa. É 
sempre um prazer estar aqui, ainda mais ao lado de amigos”, agradeceu. 
 
Ao discursar, Othelino elencou alguns dos benefícios conquistados para Monção, por 
meio de emenda parlamentar, com o apoio do governador Flávio Dino, como a entrega 
de escolas, ambulâncias e viaturas. 
 
Em seguida, o parlamentar anunciou mais melhorias. “Foram duas escolas dignas 
entregues e, agora, iniciamos a reforma e ampliação da maior delas, que é a Getúlio 
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Vargas, um pedido nosso, realizado pelo Governo do Maranhão. Também conseguimos 
incluir Monção no programa ‘Mais Asfalto’. Não vamos parar por aqui, pois ainda 
faremos muito mais pelo nosso povo nos próximos anos”, frisou. 
 
Jesiel Araújo, pré-candidato à Prefeitura de Monção, elogiou o trabalho de Othelino em 
prol da população do município. “O deputado tem correspondido às nossas 
necessidades, trazendo vários benefícios. Nós é que estamos de parabéns por tê-lo ao 
nosso lado. Esse momento é uma forma de agradecimento a tudo que ele tem feito pelo 
município”, enfatizou. 
 
Os deputados federais Weverton Rocha (PDT)e Eliziane Gama (PPS), pré-candidatos ao 
Senado, estiveram no encontro. Ambos elogiaram a conduta de Othelino Neto, 
enquanto representante estadual de Monção. 
 
“Fiquei muito feliz com o convite de conhecer a cidade ao lado de Othelino, que sempre 
teve votação expressiva nessa região. Foi muito bom ouvirmos, juntos, os anseios da 
população. Isso nos ajuda a destinar emendas mais objetivas, de acordo com suas 
necessidades”, disse Weverton. 
 
Eliziane Gama complementou: “Othelino tem feito um grande trabalho, por isso, esse 
reconhecimento que Monção faz hoje é merecido”. 
 
Júnior Lourenço, ex-prefeito de Miranda e pré-candidato a deputado federal, também 
presente no evento, não poupou elogios ao deputado. “Othelino já é um político 
tradicional. Acompanho a atuação dele como presidente da Assembleia e vejo seu 
compromisso em trabalhar forte, ao lado do governador, dando uma satisfação àqueles 
que o elegeram”, destacou. 
 
Outras lideranças da região prestigiaram o encontro, como a ex-prefeita Paulinha 
Rezende e o vereador Mário Cardoso. 
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Em Monção, Othelino reúne-se com lideranças e reforça atuação 

 
 
A convite do presidente do PCdoB de Monção, Jesiel Araújo, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), pré-candidato à reeleição, 
participou, neste fim de semana, de um encontro de lideranças naquele município, 
evento que contou com a presença maciça da população local. 
 
Othelino Neto agradeceu o convite e expressou sua satisfação em retornar a Monção, 
onde apoia o mesmo grupo político pela quarta vez consecutiva. “Eu estou muito feliz 
por voltar a Monção, cidade que sempre me recebeu e acolheu de forma carinhosa. É 
sempre um prazer estar aqui, ainda mais ao lado de amigos”, agradeceu. 
 
Ao discursar, Othelino elencou alguns dos benefícios conquistados para Monção, por 
meio de emenda parlamentar, com o apoio do governador Flávio Dino, como a entrega 
de escolas, ambulâncias e viaturas. 
 
Em seguida, o parlamentar anunciou mais melhorias. “Foram duas escolas dignas 
entregues e, agora, iniciamos a reforma e ampliação da maior delas, que é a Getúlio 
Vargas, um pedido nosso, realizado pelo Governo do Maranhão. Também conseguimos 
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incluir Monção no programa ‘Mais Asfalto’. Não vamos parar por aqui, pois ainda 
faremos muito mais pelo nosso povo nos próximos anos”, frisou. 
 
Jesiel Araújo, pré-candidato à Prefeitura de Monção, elogiou o trabalho de Othelino em 
prol da população do município. “O deputado tem correspondido às nossas 
necessidades, trazendo vários benefícios. Nós é que estamos de parabéns por tê-lo ao 
nosso lado. Esse momento é uma forma de agradecimento a tudo que ele tem feito pelo 
município”, enfatizou. 
 
Os deputados federais Weverton Rocha (PDT)e Eliziane Gama (PPS), pré-candidatos ao 
Senado, estiveram no encontro. Ambos elogiaram a conduta de Othelino Neto, 
enquanto representante estadual de Monção. 
 
“Fiquei muito feliz com o convite de conhecer a cidade ao lado de Othelino, que sempre 
teve votação expressiva nessa região. Foi muito bom ouvirmos, juntos, os anseios da 
população. Isso nos ajuda a destinar emendas mais objetivas, de acordo com suas 
necessidades”, disse Weverton. 
 
Eliziane Gama complementou: “Othelino tem feito um grande trabalho, por isso, esse 
reconhecimento que Monção faz hoje é merecido”. 
 
Júnior Lourenço, ex-prefeito de Miranda e pré-candidato a deputado federal, também 
presente no evento, não poupou elogios ao deputado. “Othelino já é um político 
tradicional. Acompanho a atuação dele como presidente da Assembleia e vejo seu 
compromisso em trabalhar forte, ao lado do governador, dando uma satisfação àqueles 
que o elegeram”, destacou. 
 
Outras lideranças da região prestigiaram o encontro, como a ex-prefeita Paulinha 
Rezende e o vereador Mário Cardoso. 
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“Bolívia” conquista a Copa do Nordeste, fortalece Sérgio Frota e pode embalar Josimar 
de Maranhãozinho 

 
Sérgio Frota e Josimar de Maranhãozinho podem ser turbinados  
pela “Bolívia” 

 
A conquista da Copa do Nordeste pelo Sampaio Corrêa, na tarde de sábado, batendo o 
Bahia na Finte Nova, em Salvador, foi um feito inédito e histórico e que terá 
desdobramentos na corrida eleitoral. Em estado de graça, a torcida do “Mais Querido” 
volta reconhecer o trabalho do deputado estadual Sérgio Frota (PR), devendo retribuir 
dando-lhe uma expressiva de votos, o suficiente para garantir reeleição. Não há qualquer 
sombra de dúvida de que Sérgio Frota é o grande arquiteto da trajetória do Sampaio 
Corrêa, que por sua vez tem retribuído com votação densa para vereador de São Luís em 
2012 e para deputado estadual em 2014. Mas não fica só no suporte a Sérgio Frota. A 
torcida “boliviana” será também estimulada a apoiar a candidatura do deputado 
estadual Josimar de Maranhãozinho a deputado federal. Explica-se: com o aval de Sérgio 
Frota, Josimar de Maranhão entrou para o grupo que comanda o clube boliviano, criando 
assim o pressuposto de que incluirá a torcida do “Mais Querido” como um filão a ser 
explorado eleitoralmente. A dobradinha Frota-Maranhãozinho foi bem muito bem 
articulada. Resta saber o que dirá a respeito a grande massa boliviana durante a 
campanha e no dia da votação. 
 
São Luís, 08 de Julho de 2018. 
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Dep. Sérgio Frota posa ao lado da taça conquistada e do mascote  
do Sampaio… 

 
Filiado ao PR, o deputado estadual Sérgio Fronta – presidente do Sampaio – está feliz da 
vida, não apenas pelo inédito título da Copa do Nordeste de 2018, conquistado neste 
final de semana, mas, sobretudo, pelo entusiasmo que agora segue para sua tranquila 
recondução do segundo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. 
 



 

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 

Faltando menos de 100 dias para a eleição, Frota – que é aliado do governador Flávio 
Dino – possui todos os ingredientes para pedir votos colocando a atual fase da “Bolívia 
Querida” como carro chefe de sua campanha. 
 
E MAIS… 
 
De forma heroica, assim como foi toda a campanha até a final na Copa do Nordeste, o 
clube maranhense segurou o empate por 0 a 0 contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, no 
sábado (07) e calou mais de 45 mil torcedores em Salvador. 
 
Com a conquistas, o time do técnico Roberto Fonseca faz história como o primeiro do 
Maranhão a levantar a taça mais importante da região e ainda garante uma vaga nas 
oitavas de final da Copa do Brasil de 2019. 
 
Com o título, o clube leva para casa R$ 3,375 milhões de premiação, sendo R$ 1,5 milhão 
só da final. Com a vaga nas oitavas da Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa também já pode 
contar com R$ 2,5 milhões da principal competição do país em 2019. 

 


