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Braide sobre disputar o governo: “não posso abrir mão se o povo mostrar interesse em 
meu nome” 

 
 
Inserção partidária do PMN, que vai ao ar no horário partidário gratuito de segunda-feira 
(13), o deputado Eduardo Braide sinaliza que pode concorrer ao governo do Maranhão. 
Questionado pelo editor do blog se realmente poderá entrar na disputa, ele respondeu: 
 
– Não posso abrir mão de um projeto se o povo mostrar interesse em meu nome, como 
vem mostrando nas pesquisas de intenção de votos – afirmou Braide ao blog. 
 
Apesar de pontuar bem nas pesquisas para o governo (a liderança é do governador Flávio 
Dino), acredita-se que o deputado deve mesmo é se lançar no próximo ano a uma vaga 
na Câmara Federal e depois disputar a prefeitura de São Luís em 2020. 
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Assembleia Legislativa do Maranhão pede fim de perseguição a prefeito do PSDB. 

As denúncias são graves, prefeito do PSDB, diz que sofre perseguição depois que afirmou 
que não vai apoiar reeleição do governo comunista. Confira aqui: 
 

 
 
O assunto foi tema debatido na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira,09, 
quando o deputado estadual Sousa Neto (PROS) usou a tribuna da Casa para se 
solidarizar com o prefeito de São Pedro dos Crentes, Lahesio Rodrigues do Bonfim 
(PSDB). 
 

https://www.facebook.com/lahesio.rodriguesdobonfim/videos/1583421201679766/
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“Venho me solidarizar com o prefeito Lahesio e com toda população de São Pedro dos 
Crentes, que, por não rezar a cartilha e ter tido a coragem de denunciar o Governo Flávio 
Dino nas redes sociais, está sendo retaliado e perseguido de todas as formas. O governo 
suspendeu todos os convênios com o município. A coisa é tão escandalosa, que o 
prefeito fez um apelo aos deputados de oposição. O povo não pode ser penalizado”. 
 
Os deputados governistas da bancada tucana, assim como o presidente Carlos Brandão, 
lógico que ficaram calados. Confira aqui as denúncias de perseguições feitas pelo 
prefeito do PSDB na sua página do facebook: 

 

  

https://www.facebook.com/lahesio.rodriguesdobonfim/videos/1583421201679766/
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Sousa Neto denuncia perseguição do Governo Flávio Dino e manifesta solidariedade ao 
prefeito de São Pedro dos Crentes 

O deputado estadual Sousa Neto (PROS) usou a Tribuna da Assembleia Legislativa, nesta 
quinta-feira (9), para se solidarizar com o prefeito de São Pedro dos Crentes, Lahesio 
Rodrigues do Bonfim (PSDB), pelas perseguições que vem sofrendo do Governo Flávio 
Dino. O gestor tem usado as redes sociais para denunciar o corte dos recursos e 
convênios, por parte do governo, em todas às áreas e ações municipais. 
 

 
 
“Venho me solidarizar com o prefeito Lahesio e com toda população de São Pedro dos 
Crentes, que, por não rezar a cartilha e ter tido a coragem de denunciar o Governo Flávio 
Dino nas redes sociais, está sendo retaliado e perseguido de todas as formas. O governo 
suspendeu todos os convênios com o município. A coisa é tão escandalosa, que o 
prefeito fez um apelo aos deputados de oposição. O povo não pode ser penalizado”, 
declarou o parlamentar. 
 
Prefeito denuncia Flávio Dino nas redes – No início da semana, o prefeito de São Pedro 
dos Crentes voltou a usar as redes sociais para denunciar o Governador Flávio Dino. No 
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vídeo, Lahesio afirma que, depois que começou a apontar os desmandos da 
Administração Comunista, passou a receber intimações de várias secretarias de Estado 
e órgãos de controle, com cobranças de prestação de contas sobre convênios daquela 
cidade. 
 
“A propaganda comunista quer enganar a todos, de que existem muitos municípios que 
estão sendo contemplados com obras. O povo do Maranhão está atento a essas práticas 
do Governo Comunista que trouxe o atraso para nosso Estado, e dará a resposta nas 
próximas eleições. Muitos prefeitos que estão sendo prejudicados, irão tomar coragem, 
e ano que vem irão dar uma resposta a esse Governo perseguidor, que implantou uma 
Secretaria de Transparência e Controle somente para poder perseguir aquelas pessoas 
que não rezam na sua cartilha. A oposição aqui na Assembleia vai ser firme e forte e não 
nos calarão”, completou o parlamentar. 
 
Por último, ele voltou a cobrar de Flávio Dino a liberação das emendas parlamentares da 
bancada de oposição. “Governador, libere às emendas parlamentares, que não suas, não 
são dos deputados, não são dos prefeitos. São do povo. Para a melhoria da qualidade de 
vida dos maranhenses”. 
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Delegada que denunciou problemas na Segurança do Maranhão é removida de 
Imperatriz 

Pode ser apenas mais uma coincidência de tantas que vem acontecendo no Maranhão, 
mas também abre para a possibilidade que seja mais um caso de perseguição por parte 
do governo Flávio Dino (PCdoB). A delegada Virginia Loiola Beserra que denunciou no 
dia 17 de outubro de 2017, problemas na Segurança Pública do Maranhão foi removida 
do posto que ocupava e transferida da cidade de Imperatriz para Açailândia. 
 

 
 
“Vocês acreditam que, segundo a rádio peão, a Secretaria de Segurança Pública não 
pagou a conta da internet. E isso já tem mais de dois meses. Em decorrência disso, não 
estamos registrando ocorrências. Atualmente, para poder trabalhar, é preciso levar 
um computador decente para a Delegacia, além de ter que usar sua própria internet e 
pagar seu próprio estacionamento para não ser multado. Resumindo, estamos 
pagando para trabalhar. Eu fico me perguntando, qual é a seriedade que o Governador 
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tem com a segurança pública?”, relatou a delegada Virginia Loiola em sua página pessoal 
no Facebook. 
 
Após a denúncia da delegada, que chegou a repercutir na Assembleia Legislativa através 
do deputado estadual Sousa Neto (PROS), Virginia Loiola sofreu uma punição no último 
dia 6 de novembro como pode ser atestado no Diário Oficial do Estado do Maranhão. 
 
Por ter denunciado os problemas da Secretaria da Segurança Pública do Maranhão, 
Virginia Loiola saiu da delegacia distrital de Imperatriz e agora vai para delegacia da 
Mulher em Açailândia. 
 
Vale lembrar que em Imperatriz, o prefeito é Assis Ramos (PMDB) e em Açailândia, 
Juscelino Oliveira (PCdoB), ou seja, o governador Flávio Dino vai querer os comunistas 
monitorando de perto a delegada Virginia Loiola. 
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Othelino Neto e prefeito de Mirinzal são recebidos em audiência pelo governador 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), acompanhou o prefeito de Mirinzal, Jadilson Coelho (PSB), em audiência 
com o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), na tarde desta terça-feira (07), no 
Palácio dos Leões, onde foram discutidas demandas e definidas ações importantes nas 
áreas de infraestrutura e esporte para a cidade. Fiou acertado que o programa Mais 
Asfalto chegará com força ao município, além da revitalização do estádio de futebol. 
 
Na oportunidade, Othelino Neto agradeceu a atenção dispensada pelo governador ao 
município de Mirinzal e aos compromissos de parceria que foram firmados no sentido 
de atender os pleitos da população. 
 
O parlamentar enalteceu a importância da parceria realizada entre o governo do Estado 
e os municípios. Segundo o deputado, a parceria visa ajudar todos os municípios do 
Maranhão. 
 
“Hoje, tivemos a felicidade de garantirmos o programa Mais Asfalto, visando ajudar a 
resolver os problemas urbanos da cidade, assim como a revitalização de um estádio 
em Mirinzal, que vai ser, em breve, mais uma opção para a população”, explicou. 
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COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
 
O governador Flávio Dino afirmou que é preciso manter as parcerias que tem 
estabelecido desde o início do mandato com os municípios, especialmente nesse 
momento de graves dificuldades nacionais e que essa união é importante para 
concretizar políticas públicas. 
 
“Precisamos de muita união, solidariedade e capacidade de diálogo para que nós 
possamos, juntos, implementar políticas públicas necessárias para a população. 
Fazemos um governo municipalista e de federalismo cooperativo, por isso temos 
recebido, diariamente, demandas dos prefeitos e procuramos atendê-las o mais breve 
possível”, afirmou Flávio Dino, que também citou obras já entregues pelo governo em 
Mirinzal. 
 
O governador adiantou que várias vias da sede de Mirinzal e de povoados serão 
melhoradas com serviços de recapeamento e pavimentação asfáltica. Segundo ele, o 
programa Mais Asfalto vai chegar à cidade, visando garantir a melhoria da qualidade de 
vida da população. 
 
Além disso, o governador falou da importância de investir no esporte, já que a cidade 
deve ganhar um estádio revitalizado pelo governo estadual. “Sabemos bem que a 
política pública do esporte tem relevância para o bem-estar da comunidade”, finalizou. 
 
MIRINZAL 
 
O prefeito Jadilson Coelho disse estar feliz e reconheceu o apoio que seu município vem 
recebendo do governo do Estado. Ele também enfatizou a intermediação do deputado 
Othelino Neto para que os pleitos fossem atendidos. 
 
“É um momento difícil para o Executivo, mas é essa parceria que nos socorre, mesmo 
diante das dificuldades. De braços abertos, o governador Flávio Dino tem sempre nos 
atendido na medida do possível. Estou satisfeito por assegurar benefícios importantes 
para o nosso município”, disse o prefeito. 
 
Por fim, o prefeito fez agradecimentos a Othelino Neto. “Agradeço ao deputado por 
acompanhar as demandas do município e por contar com a sua parceria, que, de fato, 
é muito importante para superar tantas dificuldades”, concluiu. 
 
O secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, e o Chefe da 
Casa Civil, Marcelo Tavares, estiveram presentes na audiência. 
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Sousa Neto denuncia perseguição de Flávio Dino ao prefeito de São Pedro dos Crentes 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) usou a Tribuna da Assembleia Legislativa, nesta 
quinta-feira (9), para se solidarizar com o prefeito de São Pedro dos Crentes, Lahesio 
Rodrigues do Bonfim (PSDB), pelas perseguições que vem sofrendo do Governo Flávio 
Dino. O gestor tem usado as redes sociais para denunciar o corte dos recursos e 
convênios, por parte do governo, em todas às áreas e ações municipais. 
 
“Venho me solidarizar com o prefeito Lahesio e com toda população de São Pedro dos 
Crentes, que, por não rezar a cartilha e ter tido a coragem de denunciar o Governo 
Flávio Dino nas redes sociais, está sendo retaliado e perseguido de todas as formas. O 
governo suspendeu todos os convênios com o município. A coisa é tão escandalosa, 
que o prefeito fez um apelo aos deputados de oposição. O povo não pode ser 
penalizado”, declarou o parlamentar. 
 
Prefeito denuncia Flávio Dino nas redes – No início da semana, o prefeito de São Pedro 
dos Crentes voltou a usar as redes sociais para denunciar o Governador Flávio Dino. No 
vídeo, Lahesio afirma que, depois que começou a apontar os desmandos da 
Administração Comunista, passou a receber intimações de várias secretarias de Estado 
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e órgãos de controle, com cobranças de prestação de contas sobre convênios daquela 
cidade. 
 
“A propaganda comunista quer enganar a todos, de que existem muitos municípios 
que estão sendo contemplados com obras. O povo do Maranhão está atento a essas 
práticas do Governo Comunista que trouxe o atraso para nosso Estado, e dará a 
resposta nas próximas eleições. Muitos prefeitos que estão sendo prejudicados, irão 
tomar coragem, e ano que vem irão dar uma resposta a esse Governo perseguidor, que 
implantou uma Secretaria de Transparência e Controle somente para poder perseguir 
aquelas pessoas que não rezam na sua cartilha. A oposição aqui na Assembleia vai ser 
firme e forte e não nos calarão”, completou o parlamentar. 
 
Por último, ele voltou a cobrar de Flávio Dino a liberação das emendas parlamentares da 
bancada de oposição. “Governador, libere às emendas parlamentares, que não suas, 
não são dos deputados, não são dos prefeitos. São do povo. Para a melhoria da 
qualidade de vida dos maranhenses”. 
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Deputado Eduardo Braide deu sinais de que vai entrar na disputa para governador 

Em programa do PMN, que vai ao ar no próximo dia 11, neste sábado, o deputado 
Eduardo Braide critica a forma como o atual governo trata a Saúde, Educação, 
Segurança, elevação de impostos, e sugere que o Maranhão precisa olhar pra frente. 
O vídeo abaixo, divulgado em primeira mão pelo Blog do Marco Deça, tem todas as 
características de que Braide vai entrar na disputa para o cargo de governador do 
Maranhão. 
 
O deputado já andou aparecendo nas pesquisas em terceiro lugar, mas nunca assumiu 
que pretende ser pré-candidato, mas agora pode ser que tenha mudado de postura 
estimulado por onde passa. Confira o programa: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3j7JpgJlDxE
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Eduardo Braide: o contraponto entre Roseana e Flávio Dino… 

Deputado estadual acena com possibilidade de candidatar-se ao Governo do Estado 
mostrando, logo de cara, tudo o que o comunista fez de errado nestes três anos; e 
usando slogan que aponta para o futuro, numa alusão à volta da ex-governadora. 
 

 
Eduardo Braide pode entrar na campanha e ser o diferencial entre a dicotomia entre Flávio Dino e Roseana 

 
Se decidir entrar mesmo na disputa pelo Governo do Estado – como aponta o novo 
programa eleitoral do seu partido, o PMN – o deputado estadual Eduardo Braide dá 
mostras de que pretende ser o contraponto aos dois principais candidatos já 
apresentados. 
 
Ele quer se posicionar exatamente entre o governador Flávio Dino (PCdoB) e a ex-
governadora Roseana Sarney (PMDB). 
 
Contra o comunista, o discurso de Eduardo Braide está bem claro no programa do seu 
partido, que vai ao ar partir de segunda-feira, 13, e foi mostrado em primeira mão neste 
blog. (Releia aqui) 
 
– O Maranhão pode ser diferente e crescer de verdade, sabe como?!? Sem aumentar 
impostos de forma abusiva, prejudicando a população e os pequenos comerciantes; 
com um governo onde a saúde, a segurança e a Educação não sejam só propaganda, 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/11/09/eduardo-braide-e-o-olhar-para-frente/
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funcionem de verdade – disse Braide, contestando exatamente os pontos fracos de 
Flávio Dino. 
 

 
 
Mas o programa de Braide não se impõe apenas a Flávio Dino; ele atinge, ainda que 
sutilmente, também a candidatura de Roseana Sarney. 
 
– O Maranhão precisa olhar pra frente – diz Braide, numa frase que já virou até hashtag 
nas redes sociais. 
 
É assim que o deputado se apresenta ao eleitor. 
 
E vai continuar assim pelo menos até julho de 2018… 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3j7JpgJlDxE
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Deputado estadual foi à tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar que o 
governador comunista persegue quem não reza em sua cartilha 

 
Sousa Neto apoiou prefeito que denunciou Dino 

 
O deputado estadual Sousa Neto (Pros) solidarizou-se na Assembleia Legislativa com o 
prefeito de São Pedro dos Crentes, Lahesio Rodrigues, que acusa o governador Flávio 
Dino de perseguição. 
 
Para o parlamentar, o comunista age com vingança contra aqueles que não rezam em 
sua cartilha. 
 
– O prefeito Lahesio teve a coragem de ir para as redes sociais e dizer, de público, da 
vingança que o governador está fazendo com o povo de São Pedro dos Crentes, só 
porque ele cobrou promessas não cumpridas e obrigações do Governo do Maranhão – 
acrescentou. 
 
Lahesio tem usado suas redes sociais para lembrar das promessas feitas por Flávio Dino 
durante a campanha; irritado, o comunista tem cortado recursos para São Pedro dos 
Crentes. 
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– O prefeito de São Pedro dos Crentes, simplesmente, por não rezar na cartilha do 
governador Flávio Dino, está sendo retaliado de todas as formas, inclusive 
perseguição. A coisa é tão feia e tão escandalosa que ele pediu o apoio aos deputados 
desta Casa para chamar a atenção para o Estado inteiro – destacou Sousa Neto. 
 
Sousa Neto parabenizou a coragem do prefeito e alertou a população para o sentimento 
de vingança que Flávio Dino nutre, mesmo prejudicando o próprio povo… 
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Eduardo Braide e o olhar para frente… 

Este blog teve acesso com exclusividade à inserção partidária do PMN, que só vai ao ar 
no horário partidário gratuito na próxima segunda-feira, 13. Nela, ao contrário do que 
especulou este blog, o deputado Eduardo Braide deixa claro que pode sim entrar na 
disputa majoritária. Veja o vídeo abaixo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3j7JpgJlDxE
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Andrea Murad pede apuração rigorosa sobre projeto do MST pago por Flávio Dino… 

 
Flávio Dino já repassou mais de R$ 20 milhões para Pedro Stédile 

 
A deputada Andrea Murad quer o Ministério Público apurando a execução do projeto 
“Sim, Eu Posso!” pelo Movimento Sem Terra. 
 
“O Governo Flávio Dino utiliza recursos do Fundo de Combate à Pobreza, próprios do 
Estado, para o MST cooptar trabalhadores rurais para a militância comunista. É o 
Estado dando ao MST a estrutura para formar militantes, futuros membros de 
movimentos políticos ideológicos, visando as eleições de 2018. Isso é gravíssimo, é um 
escândalo”, alertou Andrea. 
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O governo Flávio Dino está gastando mais de R$ 20 Milhões com a intenção de combater 
o analfabetismo, através de um programa considerado pela deputada como uma capa 
para esconder o verdadeiro propósito do governo comunista. 
 
“A verdadeira intenção do programa é cooptar votos para reeleição de Flávio Dino ano 
que vem. Ou seja, cooptando votos, principalmente, entre a população rural, entre os 
mais humildes e necessitados, doutrinando o povo rural e nós não podemos aceitar 
esse tipo de coisa. O Ministério Público precisa apurar com rigor esse caso, Flávio Dino 
não pode achar que vai fazer o que bem entende, não podemos permitir esse tipo 
armação com recursos públicos”, discursou Andrea. 
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Sousa Neto denuncia perseguição de Flávio Dino ao prefeito de São Pedro dos Crentes 

 
Sousa Neto voltou a cobrar de Flávio Dino a liberação das emendas parlamentares da bancada de oposição 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) usou a Tribuna da Assembleia Legislativa, nesta 
quinta-feira (9), para se solidarizar com o prefeito de São Pedro dos Crentes, Lahesio 
Rodrigues do Bonfim (PSDB), pelas perseguições que vem sofrendo do Governo Flávio 
Dino. O gestor tem usado as redes sociais para denunciar o corte dos recursos e 
convênios, por parte do governo, em todas às áreas e ações municipais. 
 
“Venho me solidarizar com o prefeito Lahesio e com toda população de São Pedro dos 
Crentes, que, por não rezar a cartilha e ter tido a coragem de denunciar o Governo Flávio 
Dino nas redes sociais, está sendo retaliado e perseguido de todas as formas. O governo 
suspendeu todos os convênios com o município. A coisa é tão escandalosa, que o 
prefeito fez um apelo aos deputados de oposição. O povo não pode ser penalizado”, 
declarou o parlamentar. 
 
Prefeito denuncia Flávio Dino nas redes – No início da semana, o prefeito de São Pedro 
dos Crentes voltou a usar as redes sociais para denunciar o Governador Flávio Dino. No 
vídeo, Lahesio afirma que, depois que começou a apontar os desmandos da 
Administração Comunista, passou a receber intimações de várias secretarias de Estado 
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e órgãos de controle, com cobranças de prestação de contas sobre convênios daquela 
cidade. 
 
“A propaganda comunista quer enganar a todos, de que existem muitos municípios que 
estão sendo contemplados com obras. O povo do Maranhão está atento a essas práticas 
do Governo Comunista que trouxe o atraso para nosso Estado, e dará a resposta nas 
próximas eleições. Muitos prefeitos que estão sendo prejudicados, irão tomar coragem, 
e ano que vem irão dar uma resposta a esse Governo perseguidor, que implantou uma 
Secretaria de Transparência e Controle somente para poder perseguir aquelas pessoas 
que não rezam na sua cartilha. A oposição aqui na Assembleia vai ser firme e forte e não 
nos calarão”, completou o parlamentar. 
 
Por último, ele voltou a cobrar de Flávio Dino a liberação das emendas parlamentares da 
bancada de oposição. “Governador, libere às emendas parlamentares, que não suas, não 
são do deputado, não são do prefeito. São do povo. Para a melhoria da qualidade de vida 
dos maranhenses”. 
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Vale Livro: Bira destina emenda para que Estudante possa adquirir Livro na Felis 2017 

 
 
A 11ª edição da Feira do Livro de São Luís (FeliS), maior evento literário do Maranhão, 
inicia nesta sexta-feira (10) e vem com uma novidade. Nesta edição, os estudantes da 
rede pública de ensino terão direito a um Vale Livro para a aquisição de títulos. O 
benefício foi viabilizado pelo deputado estadual Bira do Pindaré (PSB), que destinou R$ 
300 mil em emenda parlamentar. 
 
Cada estudante, segundo ele, receberá um vele no valor de R$ 30,00, beneficiando um 
total de 10 mil jovens maranhenses. O objetivo do Vale Livro é estimular a leitura – para 
o socialista a principal porta de acesso ao conhecimento, mobilizar os estudantes a 
participar da Feira do Livro e valorizar o trabalho dos livreiros, estimulando a economia 
local. 
 
“A Feira do Livro já faz parte do calendário cultural de São Luís, a capital que tem o título 
honroso de Athenas Brasileira justamente pelo seu destaque na área da literatura. Então, 
é algo que não pode faltar e que este ano vem com toda força graças à parceria entre a 
Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado, e esse anos traz mais essa novidade 
importante, que é conceder Vale Livro para que os estudantes possam comprar livros 
durante o evento”, frisou. 
 
O parlamentar acrescentou, em discurso na Assembleia Legislativa do Maranhão, que a 
FeliS 2017 deve contar com a participação de 200 mil pessoas nas mais variadas 
atividades que o evento oferece. Segundo pontuou, haverá, além das atividades 
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artísticas, 40 lançamentos de livros, 50 palestras mesa-redonda, mais de 20 oficinas, 07 
debates literários com pesquisadores, poetas maranhenses, 14 escritores nacionais e 
outras atividades que vão acontecer durante todo o período da feira. 
 
Dentre elas, a presença de mulheres de renome nacional como a poetisa, jornalista e 
cantora, Elisa Lucinda, da cantora rapper, Negra Li, e da escritora Ana Maria Gonçalves. 
“Quero destacar também que esta edição da Feira do Livro faz homenagem especial à 
escritora Maria Firmina, a primeira romancista brasileira, que nasceu aqui no Maranhão, 
no município de Guimarães, e enfrentou os grilhões da escravidão, demonstrou sua força 
de superação, se tornando referência nacional da literatura em todo o território 
brasileiro”, pontuou. 
 
A emenda será operacionalizada por meio de um convênio entre a Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia e a Sociedade dos Amigos da Biblioteca Pública Benedito Leite; 
e distribuído pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e pela Secretaria Municipal 
de Educação de São Luís (Semed). De acordo com o socialista, todos os estudantes que 
desejarem participar, devem procurar os gestores das escolas que estudam. 
 
“Eu sei que hoje nós temos a facilidade dos meios eletrônicos, mas uma boa leitura de 
um livro é absolutamente insubstituível e, por essa razão, é que nós fazemos parte com 
muito orgulho dessa iniciativa que vai fortalecer a Feira do Livro de 2017, por meio do 
Vale-Livro. Portanto, parabéns ao Governo do Estado, parabéns à Prefeitura de São Luís, 
parabéns ao povo de São Luís do Maranhão por mais uma edição da Feira do Livro que é 
uma marca registrada da nossa querida cidade e do nosso estado do Maranhão”, 
concluiu. 
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O ÚNICO DE OPOSIÇÃO! Sousa Neto denuncia perseguição e manifesta apoio ao prefeito 
de São Pedro dos Crentes 

 
Deputado Sousa Neto 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) usou a Tribuna da Assembleia Legislativa, nesta 
quinta-feira (9), para se solidarizar com o prefeito de São Pedro dos Crentes, Lahesio 
Rodrigues do Bonfim (PSDB), pelas supostas perseguições que vem sofrendo do Governo 
Flávio Dino. 
 
O gestor tem usado as redes sociais para denunciar o corte dos recursos e convênios, 
por parte do governo, em todas às áreas e ações municipais. 
 
“Venho me solidarizar com o prefeito Lahesio e com toda população de São Pedro dos 
Crentes, que, por não rezar a cartilha e ter tido a coragem de denunciar o Governo 
Flávio Dino nas redes sociais, está sendo retaliado e perseguido de todas as formas”, 
declarou o parlamentar. 
 
Prefeito denuncia Flávio Dino nas redes 
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No início da semana, o prefeito de São Pedro dos Crentes voltou a usar as redes sociais 
para denunciar o Governador Flávio Dino. 
 
No vídeo, Lahesio afirma que, depois que começou a apontar os desmandos da 
Administração Comunista, passou a receber intimações de várias secretarias de Estado 
e órgãos de controle, com cobranças de prestação de contas sobre convênios daquela 
cidade. 
 
Por último, ele voltou a cobrar de Flávio Dino a liberação das emendas parlamentares da 
bancada de oposição. 
 
“Governador, libere às emendas parlamentares, que não suas, não são dos deputados, 
não são dos prefeitos. São do povo. Para a melhoria da qualidade de vida dos 
maranhenses”. 
 
Clique e veja o discurso do parlamentar: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dDfwPXyEtMc
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Josimar participa de aniversário de 23 anos de Governador Newton Belo 

 
 
Na noite de ontem (08), o deputado estadual Josimar de Maranhãozinho e a presidente 
do PR Mulher Detinha estiveram no município de Governador Newton Belo, a convite do 
prefeito Roberto do Posto, prestigiando a abertura das comemorações 23 anos de 
emancipação política do município. 
 
Também marcaram presenças a prefeita de Zé Doca Josinha Cunha, Almeida prefeito de 
Igarapé do Meio, vereadores, secretários municipais e lideranças. 
 
Presente 
 
Recentemente o governo do estado levou o programa “Mais Asfalto” para Newton Belo 
a pedido de Maranhãozinho. São mais de 07 quilômetros nessa primeira fase, o governo 
inicialmente levou 04 quilômetros, a pedido do parlamentar mais 07 quilômetros foram 
viabilizados, sendo que 04 já estão sendo implantados. 
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Em sua fala o parlamentar destacou que após o término dessa primeira etapa vai 
destinar emenda para que o trabalho de asfaltamento continue, assim como o de 
recuperação de estradas vicinais. “Esse é o meu presente para essa cidade que me 
recebeu de forma tão carinhosa, parabenizo a todos pela festa e ao prefeito por estar 
realizando um grande trabalho, essa parceria vai continuar e gerar ainda muitos bons 
frutos”. 
 
A presidente do PR Mulher Detinha também destacou os avanços da administração de 
Roberto do Posto e parabenizou o município pelos 23 anos de história. “Parabéns ao 
povo de Governador Newton Belo pelos 23 anos de emancipação política, aqui 
também parabenizo o prefeito Roberto do Posto pelo trabalho realizado e que já deu 
uma nova cara para o município”. 
 
A festa terminou com shows de Beijo de Menina, Toca do Vale e Forró Tô Solteiro. 
 

 
 


