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Saiba quais deputados maranhenses trocaram de partido durante janela partidária 

 
 
No período da janela partidária, que encerrou à meia-noite da última sexta-feira (6), 14 
deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão trocaram de partido. O DEM e 
o PSDB foram as siglas que mais receberam filiações. 
 
Terminada a janela partidária, o PCdoB, partido do governador Flávio Dino, mantém-se 
com a maior bancada na Assembleia Legislativa. Ao todo, são sete deputados: Ana do 
Gás, Carlinhos Florêncio, Dr. Levi Pontes, Francisca Primo, Othelino Neto, Professor 
Marco Aurélio e Raimundo Cutrim. 
 
A segunda maior bancada é a do Democratas (DEM), com seis deputados: Antônio 
Pereira, Cabo Campos, Paulo Neto, Rogério Cafeteira, Neto Evangelista e Stênio 
Rezende. 
 
O PDT mantém-se com cinco parlamentares: Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Rafael 
Leitoa, Ricardo Rios e Valéria Macedo. 
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O Partido Verde (PV) também tem três deputados: Adriano Sarney, César Pires e Rigo 
Teles. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) conta agora com três 
parlamentares: Alexandre Almeida, Graça Paz e Wellington do Curso. E o Partido 
Republicano Progressista (PRP) com dois parlamentares: Andrea Murad e Sousa Neto. 
 
Cinco partidos contam com dois deputados: PSB (Bira do Pindaré e Edson Araújo), PR 
(Josimar de Maranhãozinho, Sérgio Frota e Vinícius Louro), MDB (Nina Melo e Roberto 
Costa). 
 
Oito partidos têm apenas um deputado: PT (Zé Inácio), PTC (Edivaldo Holanda), PSD 
(Edilázio Júnior), PMN (Eduardo Braide), PSC (Léo Cunha), PP (Hemetério Weba), PRB 
(Júnior Verde) e SD (Fábio Braga). 
 
O deputado Max Barros, que estava sem partido, liou-se ao PMB (Partido da Mulher 
Brasileira). 
 
Filiações 
 
O Democratas (DEM), comandado no Maranhão pelo deputado federal Juscelino Filho, 
foi um dos partidos que receberam número mais expressivo de liações. O partido ganhou 
a filiação de três deputados: Rogério Cafeteira, Paulo Neto e Neto Evangelista. 
 
Presidido pelo senador Roberto Rocha, o PSDB maranhense também ganhou a filiação 
de três deputados estaduais: Graça Paz, Wellington do Curso e Alexandre Almeida. 
 
Na lista dos 14 deputados que mudaram de partido estão Andrea Murad, que deixou o 
MDB e filiou-se ao PRP, mesmo partido agora de Sousa Neto, que desfiliou-se do Pros; 
Edilázio Júnior, que saiu do PV e entrou no PSD, e ainda Carlinhos Florêncio, que saiu do 
PHS e liou-se ao PCdoB. Também mudaram de partido César Pires (saiu do PEN e entrou 
o PV), Sérgio Frota (saiu do PSDB e entrou no PR) e Hemetério Weba (saiu do PV e entrou 
no PP). 
 
A janela partidária é um período de 30 dias, previsto em lei, em que deputados federais 
e estaduais podem mudar de partido sem a possibilidade de perder o mandato por 
infidelidade partidária. Além disso, até seis meses antes das eleições, os candidatos aos 
mandatos em disputa nas urnas precisam estar filiados ao partido pelo qual vão 
concorrer no pleito. 
 
DEPUTADOS QUE TROCARAM DE PARTIDO 
 
1 – Alexandre Almeida (saiu do PSD, entrou no PSDB) 

2 – Andrea Murad (saiu do MDB, entrou no PRP) 
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3 – Carlinhos Florêncio (saiu do PHS, entrou no PCdoB) 

4 – César Pires (saiu do PEN, entro 

5 – Edilázio Júnior (saiu do PV, entrou no PSD) 

6 – Graça Paz (saiu do PSL, entrou no PSDB) 

7 – Hemetério Weba (saiu do PV, entrou no PP) 

8 – Neto Evangelista (saiu do PSDB, entrou no DEM) 

9 – Paulo Neto (saiu do PSDC, entrou no DEM) 

10 – Wellington do Curso (saiu do PP, entrou no PSDB) 

11 – Rogério Cafeteira (saiu do PSB, entrou no DEM) 

12 – Sérgio Frota (saiu do PSDB, entrou no PRB) 

13 – Sousa Neto (saiu do Pros, entrou no PRP) 

14 – Ricardo Rios (saiu do SDD, entrou no PDT) 
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Deputados repudiam agressões verbais feitas por assessor de Wellington do Curso à 
deputada Manuela D’Ávila nas redes sociais 

 
 
A deputada Francisca Primo (PCdoB) e o deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB), 
repudiaram, na sessão plenária desta quarta-feira (11), uma série de agressões verbais 
direcionadas à deputada estadual Manuela D’Ávila (PCdoB/RS) nas redes sociais, 
proferidas professor da rede estadual de ensino, blogueiro e assessor do deputado 
Wellington do Curso, Hilton Franco. Os parlamentares classificaram a atitude como 
repugnante e prestaram solidariedade à colega de partido. 
 
Primo destacou na tribuna um trecho de um comentário feito pelo assessor de 
Wellington do Curso, em que ofende com palavras de baixo calão a deputada Manuela 
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D’Ávila. Ela ressaltou que não é aceitável esse tipo de postura, pois, assim como 
aconteceu com uma parlamentar, também pode acontecer com qualquer outra mulher. 
 
“Eu quero alertar e deixar o meu repúdio a algo que já é sabido por todos. Discriminação 
é crime e amparado pela Lei Maria da Penha e pelo Código Penal. No dia 09 de abril, 
deste ano, às 19h39, um senhor publicou na sua rede social a seguinte frase: ‘Muito 
ridícula essa mulherzinha, tenho nojo dessa vaca’. Essa frase foi direcionada à deputada 
Manuela D’Ávila, pré-candidata à Presidência, pelo PCdoB. Nós não podemos nos calar. 
Ontem, nós aprovamos aqui o Fundo de Combate à Violência contra a Mulher, então é 
justamente para combater esse tipo de crime que vem acontecendo em redes sociais”, 
assinalou. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio uniu-se à fala da deputada Francisca Primo e 
rechaçou o comentário desrespeitoso direcionado à Manuela D’Ávila. Ele enalteceu as 
qualidades e a atuação da parlamentar, destacando que, no Rio Grande do Sul, ela foi a 
deputada estadual mais votada. “Eu gostaria que de repente essa informação fosse um 
fakenews, fosse algum fake que tivessem utilizando, porque se foi a própria pessoa, é 
uma atitude repugnante, uma atitude que merece todo nosso repúdio”, completou. 
 
O presidente da Assembleia Othelino Neto, igualmente, repudiou a agressão. “Foi 
postagem infeliz, agressiva, preconceituosa e que, independente de coloração 
partidária, merece o repúdio de todos nós”. 
 
A União Brasileira de Mulheres – UBM Maranhão também se manifestou e emitiu uma 
nota contra as atitudes do assessor de Wellington e em solidariedade à Manuela. Veja a 
nota. 
 
A União Brasileira de Mulheres – UBM Maranhão, vem a público manifestar repúdio ao 
recente ataque misógino e machista praticado nas redes sociais pelo Professor da rede 
Estadual de Ensino do Maranhão e Blogueiro HILTON FRANCO, contra a Deputada e Pré 
Candidata a Presidência Manuela D’ávila. 
 
O combate a toda forma de discriminação, incluindo a sexista, também é objetivo 
fundamental da nossa República. E uma vida livre da violência é direito de todas as 
mulheres. 
 
Recentemente Lei 13.642/18 sancionada dia 04 de abril de 2018 que altera a lei 
10.446/02, acrescentou o rol das atribuições da Polícia Federal a apuração de “quaisquer 
crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo 
misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão as mulheres”. 
Portanto, o Estado democrático de direitos expressa que a rede de computadores não 
deve ser mais uma arena de violência contra as mulheres, não mediremos esforços para 
denunciar qualquer tipo de agressão que nos diminua enquanto sujeito de Direitos. 
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Em uma sociedade democrática e que se pretende ser livre, justa e solidária, não há 
como tolerar ataques misóginos a nenhuma mulher. 
 
A tentativa de desqualificar o protagonismo das mulheres em qualquer campo de 
atuação, mas sobretudo na política, busca intimidar a TODAS que ousam escolher seus 
caminhos e lutar por seus direitos. 
 
Vemos com apreensão o ambiente de ódio instaurado nas redes sociais compreendendo 
que o mesmo avilta a dignidade das mulheres e viola direitos. 
 
Repudiamos a toda e qualquer forma de constrangimento sexista utilizada para tentar 
silenciar mulheres que sonham, lutam e que ousam entrar na política para transformá-
la. Quando uma mulher avança nenhum homem retrocede.  
 
Expressamos nossa total sororidade à Manuela D’ávila nos somando á sua pré 
candidatura, como viabilizadoras de um país mais justo com mulheres e homens. 
 
UBM-MA 
 
São Luís, 11 de Abril de 2018 
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Sete militares devem concorrer a cargos eletivos no Maranhão em 2018 

      
Coronel reformado Ivaldo                                                           Major Janilson 

 
Pelo menos sete militares da ativa e já reformados (aposentados), devem disputar a 
eleição em 2018 no Maranhão. Coincidentemente todos estão pretendendo o cargo de 
deputado estadual. Em 2014, a categoria se uniu em torno do nome do Cabo Campos, 
porém sua atuação não agradou a categoria e uma verdadeira divisão foi criada. As pré-
candidaturas mostram também uma completa divisão entre aliados do governador 
Flávio Dino (PCdoB), da ex-governadora Roseana Sarney (MDB), do deputado estadual 
Eduardo Braide (PMN) e do ex-secretário de Saúde, Ricardo Murad (PRP). 
 

     
Soldado Leite                                                     Coronel Sá 
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No campo do governador Flávio Dino estão o ex-comandante da PMMA, Coronel Pereira 
e o próprio Cabo Campos. Da ex-governadora Roseana Sarney está o Coronel reformado 
Zanoni, que assumiu a presidência do PRTB em Imperatriz. Com o deputado estadual 
Eduardo Braide está o Coronel reformado Ivaldo. Já com o ex-secretário de Saúde, 
Ricardo Murad deve marchar o Coronel Sá. 
 

     
Coronel Pereira                                                                     Coronel reformado Zanoni 

 
Com uma posição independente vai para a disputa o Major Janilson que chegou a ser 
preso no governo Flávio Dino por suposto crime de insubordinação. Soldado Leite 
também deve entrar na disputa, ele foi um dos principais apoiadores do Cabo Campos 
em 2014. 
 
Alguns acreditam que com tantos nomes na disputa, os militares podem acabar não 
elegendo ninguém. Porém também existe a possibilidade dos nomes apresentados se 
reorganizarem e realizarem uma composição, diminuindo o nome de candidatos a 
deputado estadual. 
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Fábio Macedo visita áreas de alagamento em Pedreiras e Trizidela do Vale 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fabio Macedo, esteve nesta quarta-feira 
(11), nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale, vistoriando as áreas de alagamento 
que afetam as cidades devido ao período intenso de chuvas e cheia do rio Mearim. 
 
“Um cenário triste e devastador. É consternador ver os danos que as últimas chuvas 
causaram aos municípios e Pedreiras e Trizidela do Vale, várias famílias desabrigadas, 
que perderam praticamente tudo que conquistaram com tanto trabalho e sacrifício. 
Hoje o meu dia ficou com toda certeza mais triste mas eu vim aqui dizer a população 
que podem contar comigo não só como parlamentar mas como homem e ser humano. 
Vamos lutar para trazer condições mais dignas para essas pessoas e quem sabe 
amenizar um pouco do sofrimento”, disse 
 
Além da visita nas áreas, o parlamentar pedetista anunciou a liberação do fornecimento 
de alimentação para as famílias afetadas pelos alagamentos através do Restaurante 
Popular de Pedreiras, fruto de uma indicação sua, enviada ontem ao Governo do Estado. 
 
“Hoje cedo, recebi a ligação do secretário da Casa Civil, Rodrigo Lago, informando que 
o Governador Flávio Dino, atendeu imediatamente a nossa solicitação para liberar o 
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fornecimento da alimentação para todos as pessoas atingidas pelos alagamentos. O 
Restaurante Popular vai ofertar refeições de qualidade para serem distribuídas nos 
abrigos pelas prefeituras das cidades. É uma medida importante é agradeço ao 
governador por estar atento a está situação, com ações imediatas para benefício dos 
cidadãos”, finalizou Fábio. 
 

 
 
*Com informações do Blog do Carlinhos 
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Sarneyzistas politizam dramas de famílias maranhenses atingidas pelas enchentes 

 
 
Desde que as fortes chuvas começaram a causar estragos em vários municípios 
maranhenses, a mídia, os asseclas e parlamentares ligados à família Sarney usam o 
drama da população para politizar o assunto e atacar o governo. 
 
A grande quantidade de chuvas que cai no estado nos últimos dias tem elevado o nível 
dos rios e causado estragos em cidades do estado. Desde então, o governo vem se 
empenhando em uma força tarefa que conta com Secretarias de Estado, Corpo de 
Bombeiros e Defesa Civil para diminuir os efeitos das catástrofes. 
 
Em vez de ajudar, sarneyzistas estão utilizando seus espaços para politizar o assunto e 
culpar o governo, de alguma forma, por um problema que é decorrente de fenômeno da 
natureza e atinge o estado periodicamente. 
 
Na sessão plenária de hoje na Assembleia Legislativa, os deputados Eduardo Braide e 
Andrea Murad utilizaram a tribuna da Casa para responsabilizar o governo pelas 
enchentes ocorridas no estado. De forma oportunista, os parlamentares sequer 
mencionaram as ações que estão sendo realizadas pela força-tarefa. 
 
A atitude demonstra que a preocupação dos sarneyzistas é somente em atacar o 
governo, e não em se unir em prol da resolução dos problemas causados pelas fortes 
chuvas. 
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Os mesmos que criticam hoje, são os que se calaram diante das denúncias de desvio de 
dinheiro federal destinados às vítimas de enchentes em 2009, quando Roseana Sarney 
era governadora e teria surrupiado R$ 18 milhões da verba federal em conluio com o 
então ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, preso recentemente com um 
bunker com mais de R$ 50 milhões em dinheiro em Salvador. 
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O deputado Rigo Teles (PV) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa na última quarta-
feira (11), para mobilizar o governador Flávio Dino, todos os deputados estaduais e 
federais, senadores e as demais autoridades, para ajudar milhares de pessoas castigadas 
pelas enchentes nos municípios do Maranhão. 

 
 
No discurso, o deputado Rigo Teles citou como exemplo a cidade de Barra do Corda, sua 
terra natal, onde na última sexta-feira (6), o pequeno Gustavo morreu, quando brincava 
nas correntezas e, infelizmente, foi engolido por uma boca de lobo. “A morte de menino 
deixou a população consternada”, disse. 
 
No sábado (7), Rigo Teles visitou Marajá do Sena, acompanhado do governador em 
exercício, Carlos Brandão, do prefeito, Lindomar Araújo, vereadores e lideranças, e viu 
que a cidade vive em estado de calamidade pública. Sensibilizado com o sofrimento, Rigo 
doou 500 botijões de água mineral para o povo. 
 
Na ocasião, Rigo Teles constatou que a enchente atingiu os prédios das secretarias de 
educação, saúde, e da prefeitura municipal, que estava com a água quase chegando ao 
telhado. Segundo o deputado, os acervos da prefeitura e dos outros prédios ficaram 
estragados, por conta da água da chuva e da lama. 
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RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS 
 
Sensibilizado com a situação, o deputado Rigo Teles chamou o prefeito Tema de Tuntum 
e o vereador Dr. Alexandre, para que juntos com as autoridades ligadas ao governo do 
Estado doarem colchões, água mineral, mantimentos, cestas básicas, medicamentos, 
além de conseguir a emissão de novos documentos, importantes para recomeçar a vida 
no município de Marajá do Sena. 
 
Em sua fala, Rigo lamentou o sofrimento dos moradores de Tuntum, onde a enchente 
arrasou os bairros Ana Isabel, Vila da Mata, Vila Nova, e o Estádio Municipal, que foi 
reinaugurado há menos de um ano, e teve o muro e o gramado destruídos pelas fortes 
chuvas, que caíram sobre o município da Região Central. 
 
O parlamentar cobrou a recuperação da rodovia que liga a sede o município de Tuntum 
ao entroncamento da BR-226; e da estrada que interliga a sede ao povoado Arara; da 
outra margem no sentido de Barra do Corda, que também que liga à BR-226. As estradas 
foram muito danificadas pelas fortes chuvas. 
 
Por fim, Rigo pediu aos deputados e deputadas que destinassem emendas 
parlamentares para ajudar os ribeirinhos dos municípios que decretarem estado de 
calamidade pública, tais como: Marajá do Sena, Tuntum, Trizidela do Vale, Pedreiras, 
Bacabal, Joselândia, São José dos Basílios e outros.  Teles cobrou, também, a recuperação 
da BR-135, que está interditada entre Dom Pedro e Presidente Dutra. 
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A deputada Andrea Murad apresentou nesta quarta-feira (11) um requerimento pedindo 
que a Assembleia Legislativa crie uma Comissão para que os deputados acompanhem a 
situação das cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas. Ela também está 
encaminhando uma série de pedidos de informações aos órgãos estaduais. 

 
 
“Vou pedir informações juntos aos órgãos competentes, Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Casa Civil, o que foi realizado até agora pelo Comitê de Prevenção e 
Acompanhamento a Inundações no Estado, desde a sua criação, em 2016, até hoje. Em 
paralelo, estou entrando com um pedido para a Assembleia criar uma Comissão que 
visite esses locais e acompanhe o trabalho do poder público nessas áreas, assim como 
propor soluções e garantir que as famílias recebam de forma ágil todo o atendimento 
necessário”, explicou a deputada. 
 
Na sessão plenária, a parlamentar criticou a ausência e a falta de solidariedade do 
governador Flávio Dino nos últimos dias, em relação ao caos gerado pelas fortes chuvas 
no Maranhão. 
 
“Enquanto o Maranhão está agonizando, sofrendo com as inundações e enchentes, ele 
estava lá querendo aparecer na mídia nacional, barrado tentando visitar Lula em 
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Curitiba. Nada contra, desde que ele cumprisse seu papel de governador e olhasse pelos 
maranhenses primeiro, que estão aqui numa crise seríssima, que estão penando, sem 
casas, com suas vidas devastadas. Ao invés de ficar só em postagem em rede social para 
dizer que está trabalhando, devia era dizer o que o comitê de prevenção e 
acompanhamento de inundações, criado por ele em março de 2016, fez nesses dois anos 
para prevenir e amenizar esse caos que hoje assistimos nos municípios maranhenses. 
Tem que largar de blá blá blá em rede social, levantar da cadeira e ir olhar de perto a 
situação. Esse é o papel de um governador”, discursou. 
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Deputado Josimar Maranhãozinho consegue escolas de ensino médio para os municípios 
de Centro do Guilherme, Maracaçumé e Boa Vista do Gurupi 

Um grande sonho está se tornando realidade. Nesta terça feira, 10 de abril, o secretário 
de infraestrutura do estado (SINFRA) Cleyton Noleto assinou, juntamente com o 
secretário de educação Felipe Camarão e o deputado estadual Josimar Maranhãozinho 
a ordem de serviço para construção imediata de escolas de ensino médio nos municípios 
de Centro do Guilherme, Maracaçumé e Boa Vista do Gurupi. 
 

 
 
O parlamentar que estava acompanhado da sua esposa Detinha, do gestor da URE de Zé 
Doca Ezequiel da Silva Almeida e do prefeito de Centro do Guilherme Zé de Dário. 
Maranhãozinho comemorou a conquista. “Esses municípios necessitavam dessas escolas 
de ensino médio, assim como outros também necessitam. Essa é uma conquista para 
toda sociedade.” 
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Othelino Neto completa 100 dias mostrando firmeza, equilíbrio e visão larga no comando 
da Assembleia Legislativa 

 
 
O presidente Othelino Neto tem conduzido com determinação o Poder Legislativo: 
assumiu a interlocução da Casa com o Palácio dos Leões, tem se mostrado um eficiente 
articulador, um eficiente conciliador, tem mantido intacta sua posição política e 
ideológica, não esconde que é linha de frente da aliança partidária liderada pelo 
governador Flávio Dino (PCdoB), e repete com palavras e atos a independência do Poder 
Legislativo e a regras segundo as quais todos os deputados são iguais, 
independentemente da cor política e partidária de cada um. 
 
Essa linha de ação ficou muito clara quando ele convenceu a Mesa Diretora a respaldar 
o projeto de Resolução Nº 001/2018, o primeiro da sua gestão, extinguindo o Auxílio 
Moradia de R$ 3.189,75 para cada deputado, um penduricalho que custava R$ 
1.606,122,50 anuais ao contribuinte. A articulação foi tão bem conduzida que a Mesa 
Diretora abraçou o projeto e o plenário o aprovou por unanimidade. E reforçou a ideia 
de renovação ao nomear sua mulher, Ana Paula Lobato, para a presidência do Grupo de 
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Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), braço social do Poder 
Legislativo. 
 
As últimas semanas de vida do presidente Humberto Coutinho (PDT) criaram em muitos 
a expectativa de que sem ele a Assembleia Legislativa mergulharia numa guerra pelo 
poder. Os que aguardavam tal desfecho, por verem  uma incógnita no 1º vice-presidente, 
foram surpreendidos por um desenrolar oposto: em que pesem alguns movimentos nos 
bastidores, a Assembleia Legislativa sob o comando do deputado Othelino Filho (PCdoB) 
foi mantida rigorosamente nos trilhos, sem rasuras institucionais nem fraturas políticas 
expostas. 
 
Passados 100 dias da ascensão do sucessor à presidência, o que se tem visto é um Poder 
Legislativo respeitando a memória de Humberto Coutinho, mas dando seguidas 
demonstrações de que há uma nova realidade em curso, que vem sendo desenhada por 
um presidente que expressa como poucos o vigor e a ousadia da geração de políticos 
que começa, de fato, a assumir o poder no Maranhão. 
 
Com pouco mais de 40 anos, jornalista e economista por formação e servidor concursado 
do TCE, e com a experiência de ter exercido vários cargos públicos – foi secretário de 
Meio Ambiente no Governo José Reinaldo -, Othelino Neto exerce o segundo mandato 
como um político integral, seguindo seu viés ideológico na esquerda moderada, que se 
encontrou no PCdoB. 
 
No parlamento, vem se destacando como um dos mais duros adversários do Grupo 
Sarney, assumindo ao mesmo tempo posição destacada na aliança comandada por Flávio 
Dino. Chama atenção pelo equilíbrio emocional, o que lhe permite “bater” forte nos 
adversários do Governo Flávio Dino sem gritos ou ofensas pessoais. Nem o duro golpe 
que sofreu com a morte do pai, o renomado jornalista Othelino Filho, que era sua 
referência, alterou sua postura no comando da Casa. 
 
Nestes 100 dias, o deputado Othelino Neto mostrou personalidade e consciência do seu 
papel tão logo se tornou presidente. Sem se deixar impressionar por fuxicos que 
inundaram os bastidores tentando incompatibilizá-lo com seus pares, assumiu 
plenamente o controle administrativo do Poder Legislativo, nomeando técnicos da sua  
confiança para os cargos-chave, a exemplo do experiente jornalista Edwin Jinkins, a 
quem entregou a Diretoria de Comunicação com carta branca para reordenar a política 
de divulgação da instituição. 
 
No delicado campo institucional, estreitou o relacionamento com o governador Flávio 
Dino e estabeleceu bases sólidas para uma convivência normal com o Poder Judiciário, 
tendo mantido uma série de encontros com o também novo presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. 
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Desde que assumiu, tem cumprindo uma movimentada agenda  com secretários de 
Estado, políticos, empresários e lideres corporativistas.  Um exemplo: o secretário de 
Segurança, Jefferson Portela, o procurou várias vezes para pedir a sua mediação para 
solucionar impasses relacionados com o projeto de reorganização da Polícia Civil. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa não esquece a sua condição de deputado e de 
que tem uma eleição se aproximando. Daí a maratona que vem cumprindo nos 
municípios onde tem bases eleitorais. De Janeiro para cá, já visitou Vargem Grande, 
Conceição do Lago Açu, Urbano Santos, Pinheiro, Nova Iorque, Magalhães de Almeida, 
Nova Olinda, Junco do Maranhão, Paulino Neves, entre outros, além de São Luís, onde 
mantém contatos diretos com o prefeito Edivaldo Jr. (PDT), sempre pleiteando melhorias 
para bairros, como o João de Deus, por exemplo. 
 
Como político engajado, além da defesa intransigente do projeto do governador Flávio 
Dino para o Maranhão, o presidente Othelino Neto é um crítico duro do processo que 
levou o ex-presidente Lula da Silva para a cadeia, defendendo ainda que o líder petista 
seja inocentado e possa participar da corrida para a presidência da República. Tanto que 
não exitou em participar da reunião que, realizada no seu gabinete, criou a “Frente de 
Defesa da Democracia e pelo Direito de Lula ser candidato”. E não pensou duas vezes 
para reunir em na sua residência os chefes dos partidos da base governista – PP, PSB, 
PPS, PTB, SD, PROS, PR, PT, PDT, PTC, DEM e PCdoB – para reforçar a aliança dinista. Mais 
recentemente, prestigiou um encontro de vereadores cujo objetivo é fortalecer as 
Câmaras Municipais. Essa consciência parlamentar ele fez questão de enfatizar na sua 
posse – um ato formal realizado no seu gabinete, no dia 4 de Janeiro, quando declarou: 
 
– Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são debates no campo 
das ideias e com respeito. Eu tenho orgulho de ser político, de ser deputado estadual. 
 
PONTO & CONTRAPONTO 
 
Deputados de todas as cores aprovam o desempenho de Othelino Neto na presidência 
do Legislativo 
 
O desempenho do deputado Othelino Neto na presidência da Assembleia Legislativa 
vem surpreendendo aos gregos e aos troianos no parlamento estadual. Os que o 
conhecem já esperavam que ele fosse bem-sucedido, mas mesmo assim avaliam que ele 
está indo além do esperado. Já os que não tinham muita aproximação, se dizem 
surpresos com o seu desempenho e a sua capacidade de articular, o que faz com 
frequência, e de conciliar, quando necessário. O jornalista Djalma Rodrigues ouviu 11 
deputados governistas e oposicionista e o que registrou foi o seguinte: 
 
Léo Cunha (PTC): “A atuação de Othelino Neto merece elogios sob todos os aspectos. Ele 
surpreendeu pela serenidade na condução dos trabalhos, pela sua larga visão, apesar de 
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ser muito jovem e por estabelecer parâmetros democráticos, sem dispensar tratamento 
diferenciado a ninguém”. 
 
Zé Inácio (PT): “Othelino Neto se traduz como uma excelente surpresa. Ele tem tratado 
todos os colegas com muito respeito, muito diálogo. Ele faz a casa se movimentar de 
forma dinâmica, dando apoio às comissões e a todos os componentes do Legislativo 
Maranhense”. 
 
César Pires (PEN): “Ele ganhou experiência no ano passado, quando assumiu por diversas 
vezes em lugar do Humberto Coutinho. Esteve conosco aqui na planície e agora está no 
planalto, e vem se saindo muito bem na condução da direção do nosso Legislativo. Não 
faz distinção entre parlamentar do governo e nem da oposição. Seu trabalho é louvável”. 
 
Edvaldo Holanda (PTC): “É um deputado muito jovem, que vem mostrando competência 
muito antes de chegar a esta Casa, seja em assessorias, ou em secretarias do Estado e 
do município. Tem desempenhado um trabalho admirável. É uma grande esperança, não 
só para este poder, mas para o futuro do Maranhão”. 
 
Rafael Leitoa (PDT): “A administração do presidente Othelino Neto é proveitosa, 
democrática e extremamente salutar. É um jovem político que vem mostrando muita 
maturidade pelo cargo que ocupa e sua atuação recebe pleno apoio de todos nós. Ele 
vem se transformando numa verdadeira unanimidade entre os componentes da 
Assembleia Legislativa”. 
 
Roberto Costa (MDB): “Othelino já vinha ajudando o nosso saudoso Humberto Coutinho. 
Com a morte do Humberto ele assumiu dando continuidade ao trabalho dele. Mas já 
tinha uma experiência como secretário de Estado, secretário municipal e vem colocando 
sua experiência a serviço deste poder. Eu fui o autor da proposta que permitiu que 
concorresse à presidência após a morte do Humberto. Não me arrependo. Vem se 
conduzindo como um autêntico líder, um grande companheiro”. 
 
Cabo Campos (DEM): “É uma grata surpresa o deputado Othelino na presidência da 
Assembleia. Apesar da pouca idade, é um homem centrado no trabalho que executa. 
Tem administrado de maneira correta. A democracia pulsa em toda sua plenitude aqui 
nesta Casa sob o comando dele. Tem praticamente a unanimidade de seus pares”. 
Rogério Cafeteira ( DEM) – “Olha, temos que analisar desde quando o deputado Othelino 
Neto era vice-presidente desta Casa, sob a presidência do saudoso Humberto Coutinho. 
Sempre exerceu, de forma interina, a direção deste Parlamento acatando às 
determinações do titular, mesmo com ele convalescendo. Agora, de forma democrática 
e republicana, vem executando um excelente trabalho. Vem se comportando de forma 
exemplar. Tem mostrado sabedoria e respeito com relação ao alinhamento partidário e 
ideológico de cada um. Atua como autêntico magistrado”. 
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Levy Pontes (PC do B ): “Avalio o deputado Othelino Neto pelo seu DNA. Seu avô e seu 
pai, os saudosos jornalistas Othelino Nova Alves e Othelino Filho, foram profissionais que 
se destacaram em defesa das liberdades, que travaram o bom combate. Como vice-
presidente atuou com muita competência e humildade. Agora, exerce um trabalho que 
se destaca pela serenidade, estabeleceu a paz, é um grande presidente”. 
Sérgio Frota (PSDB): “O Othelino já vinha assumindo a presidência, com os problemas de 
saúde enfrentados pelo Humberto Coutinho, nosso saudoso ex-presidente. Suas ações 
são democráticas, são transparentes. O governo tem uma base muito forte aqui na Casa, 
mas ele vem estabelecendo um trabalho de fortalecimento do nosso Legislativo. Ele vem 
prestigiando os colegas, independentemente de cores ideológicas e partidárias. Não 
tenho nada o que reclamar do trabalho do Othelino como presidente”. 
 
Fábio Braga (SD): “Com a morte do Humberto Coutinho, ele soube manter a eficiência 
da Casa, manter a tranquilidade, em todas as áreas, como no fortalecimento das 
comissões, realizações das audiências, encaminhamentos de propostas e o bom 
relacionamento com outras instâncias de poder, além do atendimento ao povo. Ele está 
sabendo se conduzir com extrema competência, com muita sabedoria, embora sendo 
um político muito jovem”. 
Paulo Neto (DEM): “O deputado Othelino nos surpreendeu, por ser um jovem político, 
mas que vem se comportando como se fosse um veterano. Ele vem estabelecendo a paz 
e a harmonia aqui na Casa. Tem desenvoltura, tem sensibilidade e muito conhecimento 
político, conseguindo aglutinar forças. Ele tem aprovação quase unânime entre seus 
colegas”. 
 
Bira do Pindaré (PSB)- “Na realidade, não me surpreende muito a performance do 
deputado Othelino Neto, ele sempre mostrou posições firmes, na aprovação de 
propostas polêmicas, como foi a extinção do auxílio-moradia, que é uma pauta nacional, 
e ele conseguiu número suficiente para aprovar a matéria. 
A atuação do presidente Othelino é diferenciada, ele vem conseguindo êxito e apoio e 
espero que continue com o mesmo desempenho”. 
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Júnior Verde consegue investimentos para o sistema de distribuição de água de 
Paraibano 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) reuniu-se nesta segunda-feira, 09, com o 
presidente da CAEMA, Carlos Rogério, para apresentar demandas de investimentos para 
o município de Paraibano. O parlamentar estava acompanhado do vice-presidente da 
Câmara Municipal, vereador Ricardo Campos, e ouviu do gestor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão a destinação de 3,2 milhões de reais em 
construção de redes de distribuição, poços artesianos e revitalização do sistema de 
abastecimento de água no município. 
 

 
 
A visita ao presidente da CAEMA foi destaque do pronunciamento de Júnior Verde na 
Assembleia Legislativa. O deputado informou ter apresentado quatro Indicações 
somente para Paraibano, além de ter destinado emenda para obras de calçamento. 
 
“Elas refletem o que nós hoje fazemos durante os nossos finais de semana, agendas 
intensas de trabalho dedicadas sempre aos municípios maranhenses. Foi por isso que 
ontem destacamos as diversas agendas que tivemos a oportunidade de ter em várias 
Secretarias de Estado”, destacou. 
 



 

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 

Carlos Rogério comprometeu-se a realizar a revitalização do sistema de abastecimento 
de água na Vila Maurício, que atende três bairros: Vila Maurício, Subestação e Vila 
Guilhermino Brito. Um técnico da Companhia já foi designado para uma análise. 
 
“Já serão feitas algumas intervenções como limpeza e desobstrução da rede nessa 
região, mas a CAEMA também já tem um procedimento licitatório, no Processo 
12.010/2018, que prevê a ampliação do sistema de distribuição com 6.500 metros de 
rede e limpeza de oito poços artesianos, beneficiando mais de 350 famílias. Política de 
resultados é o que nós queremos, isto é, que de fato possamos transformar as nossas 
proposições. Foi o que aconteceu”, comemorou Júnior Verde. 
 

 
 
Serviços que serão realizados para a ampliação do sistema de água de Paraibano: 
 
– 6.500 m de rede de distribuição 
 
– limpeza de 08 poços 
 
– 350 ligações 
 
– perfuração de 02 poços de 500 m de profundidade 
 
– reconstrução do prédio da CAEMA 
 
– urbanização das áreas da CAEMA 
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Eduardo Braide no calcanhar de Flávio Dino… 

 
Na tribuna da Assembleia Legislativa, Braide tem sido efetivo contra o governo Flávio Dino 

 
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN) intensificou suas ações políticas desde o fim 
da janela partidária, com atuação intensa na oposição ao governo Flávio Dino (PCdoB) 
na Assembleia Legislativa. 
 
E com ações políticas fora do parlamento. 
 
A vitória da aliada Luana Costa (PSC) para a coordenação da bancada federal 
maranhense, por exemplo, também é um desses atos que fortalecem a posição de 
Braide. 
 

 
A vitória da aliada Luana Costa na bancada em Brasília foi simbólico para Eduardo Braide 
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O deputado tem sido o mais efetivo membro da oposição na Assembleia, com atuação 
técnica contra Flávio Dino – sempre exibindo documentos para provar o que diz sobre o 
governo comunista. 
 
E se fortalece com alianças pontuais em grandes colégios eleitorais, sobretudo com 
participação efetiva de aliados como o ex-governador José Reinaldo Tavares (PSDB). 
 

 
No interior, o deputado tem conseguido alianças importantes, como a de Celsinho, ex-prefeito de São João dos Patos 

 
Braide quer chegar às convenções com a base da candidatura consolidada nas principais 
regiões do interior. 
 
E com o discurso afiado para desconstruir o comunista na propaganda eleitoral. 
 
E tudo com base documental… 
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Deputado é a primeira liderança política a ir efetivamente aos locais de risco no interior 
do estado, e descreve a situação como “um cenário triste e devastador” 

 
Fábio Macedo navegou nas áreas de inundações, ao lado da imprensa… 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fabio Macedo, esteve nesta quarta-feira 
(11), nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale, vistoriando as áreas de alagamento 
que afetam as cidades devido ao período intenso de chuvas e cheia do rio Mearim. 
 
“Um cenário triste e devastador. É consternador ver os danos que as últimas chuvas 
causaram aos municípios e Pedreiras e Trizidela do Vale, várias famílias desabrigadas, 
que perderam praticamente tudo que conquistaram com tanto trabalho e sacrifício. Hoje 
o meu dia ficou com toda certeza mais triste mas eu vim aqui dizer a população que 
podem contar comigo não só como parlamentar mas como homem e ser humano. 
Vamos lutar para trazer condições mais dignas para essas pessoas e quem sabe amenizar 
um pouco do sofrimento”, disse. 
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Os riscos são maiores nas áreas de alagamento por causa da grande quantidade de sujeira na água,  
o que pode gerar doenças graves 

 
Além da visita nas áreas, o parlamentar pedetista anunciou  a liberação do fornecimento 
de alimentação para as familias afetadas pelos alagamentos através do Restaurante 
Popular de Pedreiras, fruto de uma indicação sua, enviada ontem  ao Governo do Estado. 
 
“Hoje cedo, recebi a ligação do secretário da Casa Civil, Rodrigo Lago, informando que o 
Governador Flávio Dino, atendeu imediatamente a nossa solicitação para liberar o 
fornecimento da alimentação para todos as pessoas atingidas pelos alagamentos. O 
Restaurante Popular vai ofertar refeições de qualidade para serem distribuídas nos 
abrigos pelas prefeituras das cidades. É uma medida importante é agradeço ao 
governador por estar atento a está situação, com ações imediatas para benefício dos 
cidadãos”, finalizou Fábio. 
 
Da assessoria 
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Roberto Costa propõe Frente para prestar assistência nas áreas de enchentes… 

 
Roberto Costa apresentou propostas efetivas para acompanhamento das áreas de enchentes 

 
O deputado estadual Roberto Costa (MBD) preocupado com a situação de milhares de 
famílias que foram desabrigadas devido às enchentes nos municípios, por causa das 
fortes chuvas no estado, propôs a criação de uma Frente Parlamentar, nesta quarta-feira 
(11), para acompanhar e prestar assistência às cidades maranhenses atingidas.  
 
Roberto Costa ressaltou a importância da Frente Parlamentar para acompanhar a 
população que foi afetada por esta situação de calamidade. 
  
“Temos vários municípios maranhenses que estão passando por esta situação como 
Bacabal, Trizidela do Vale, Pedreiras, Imperatriz, Marajá do Sena, Tuntum e outros. 
Precisamos dar esse apoio urgente para as famílias, não somente levá-las para quadras 
ou ginásios esportivos, temos que acompanhar, oferecer uma estrutura, levar assistência 
com alimentos, medicamentos, atender suas necessidades. Por isso, proponho essa 
Frente Parlamentar para que junto com o Governo do Estado e Governo Federal 
possamos fazer essa articulação e prestar toda assistência a essas famílias”. 
 
Segundo Roberto Costa os municípios não podem ficar como Bacabal, sem um Plano 
Emergencial para garantir condições necessárias as famílias desabrigadas. 
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 “Minha preocupação com a cidade de Bacabal que tem famílias e crianças sendo 
deslocadas para quadras esportivas, mas que no local, não há estrutura e assistência de 
boa qualidade a elas. Temos que dar alimentos, condições de higiene, assistência social. 
Mas isso, não está ocorrendo no município de Bacabal. Desse modo, devemos articular 
com as autoridades competentes para que todos os municípios possam ser 
acompanhados e assistidos, inclusive Bacabal”. 
 
A Frente Parlamentar tem como finalidade prestar assistência humanitária à população 
atingida, fazer o reestabelecimento dos serviços essenciais e a recuperação de áreas 
atingidas, mapear áreas atingidas e efetuar ações preventivas. Será constituída por 
representantes de todas as correntes de opinião política da Assembleia Legislativa do 
Maranhão. 
 
Da assessoria 
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Inércia do governador – que preferiu visitar Lula em Curitiba, no mesmo dia em que 
vários municípios sofreram com as enchentes – foi desmascarada na Assembleia 
Legislativa 

 
Andrea cobrou do comitê de enchentes 

 
Os deputados estaduais Eduardo Braide (PMN) e Andrea Murad (PRP) criticaram nesta 
quarta-feira, 11, a postura do governador Flávio Dino (PCdoB) diante das inundações 
causadas pelas chuvas em vários municípios. 
 
Ontem, quando as enchentes faziam estragos no interior, Dino estava em Curitiba, 
fazendo “sala” para o ex-presidente Lula, em Curitiba. 
 
“Enquanto o Maranhão está agonizando, sofrendo com as inundações e enchentes, ele 
estava lá querendo aparecer na mídia nacional, barrado tentando visitar Lula em 
Curitiba. Nada contra, desde que ele cumprisse seu papel de governador e olhasse pelos 
maranhenses primeiro, que estão aqui numa crise seríssima, que estão penando, sem 
casas, com suas vidas devastadas. Ao invés de ficar só em postagem em rede social para 
dizer que está trabalhando, devia era dizer o que o comitê de prevenção e 
acompanhamento de inundações, criado por ele em março de 2016, fez nesses dois anos 
para prevenir e amenizar esse caos que hoje assistimos nos municípios maranhenses. 
Tem que largar de blá blá blá em rede social, levantar da cadeira e ir olhar de perto a 
situação. Esse é o papel de um governador”, discursou Andrea Murad. 
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Braide exibiu o documento de criação do comitê 

 
Eduardo Braide, por sua vez, lembrou da criação do Comitê de Prevenção e 
Acompanhamento de Inundações, criado em 2016, mas sem qualquer resposta efetiva 
até hoje. 
 
“O Decreto assinado pelo governador é claro. Desde 2016, o Maranhão deveria ter um 
plano de contingência e o mapeamento das áreas de risco atualizados, justamente para 
evitar que centenas de maranhenses fiquem desabrigados sem ter a quem recorrer ou 
para onde ir. É óbvio que não se pode ter controle sobre as ações da natureza. Contudo, 
é de responsabilidade do Governo do Estado proteger, amparar os maranhenses que 
enfrentem essas situações. E olha que há cidades que historicamente passam pela 
mesma situação todos os anos”, afirmou Eduardo Braide ao mostrar fotos das cidades 
alagadas. 
 
Os dois parlamentares anunciaram que vão cobrar respostas do governo sobre as ações 
do comitê… 
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Deputado Wellington apoia manifestação estudantil contra descaso do governo com 
escola na Cohab 

 
Deputado Wellington ouve queixas de alunos sobre a situação precária da escola pública onde estudam 

 
Alunos do Centro de Ensino Joaquim Gomes de Sousa interditaram a Avenida Jerônimo 
de Albuquerque, na tarde da última terça-feira (10), para cobrar condições dignas no 
local em que estudam. De acordo com estudantes e professores, que entraram em 
contato com o deputado Wellington, a escola não tem merenda escolar, não tem 
ventilação, iluminação, falta professor, possui salas totalmente desestruturadas e, além 
disso, há mato em toda a escola, o que contribui para a insegurança no local. 
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Deputado constata, em sala de aula, má conservação de carteiras usadas por estudantes 

 
Ao encontrar os estudantes, o deputado Wellington, que desenvolve o projeto “De Olho 
nas Escolas”, afirmou que cobraria, em caráter de urgência, uma ação por parte da 
Secretaria de Educação do Estado. 
 

 
Acompanhado por policiais, Wellington se embrenhou no matagal que torna escola ainda mais insegura 
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“O nosso projeto ‘De Olho nas Escolas’ consiste em ter esse contato direto com os alunos 
e professores. Recebemos a solicitação e visitamos o local. Constatamos, ali na escola, 
um espaço totalmente abandonado, sem qualquer estrutura para receber estudantes e 
professores. O Governador Flávio Dino faz tanta propaganda de ‘escolas dignas’, mas na 
realidade o que encontramos é um espaço como esse, totalmente abandonado e sem 
estrutura. Amanhã logo cedo estaremos encaminhando a solicitação à Secretaria de 
Educação para que, em caráter de urgência, adote providências quanto ao caso. Afinal, 
com educação pública não se brinca”, afirmou Wellington. 
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Deputado Wellington volta a defender contratados da saúde de Imperatriz e São Luís 

 
Contratados da saúde estadual protestam em frente ao prédio da superintendência, em Imperatriz 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) utilizou a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, na manhã desta terça-feira (10), para retomar seu 
posicionamento em defesa de inúmeros contratados por meio da Secretaria da Saúde 
do Maranhão. As problemáticas envolvem tanto o município de São Luís quanto 
Imperatriz. No último caso, são mais de 70 contratados que foram demitidos sem 
qualquer verba indenizatória, apenas no município de Imperatriz. 
 



 

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 

 
Profissionais exibem faixa em via interditada parda cobrar pagamento imediato 

 
Após receber os funcionários na Assembleia Legislativa, Wellington utilizou a tribuna 
para solicitar que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, se 
pronunciasse sobre a situação dos mais de 10 mil contratados para trabalhar na saúde 
do Estado do Maranhão. 
 
“Sabemos que a situação é de contratados, mas isso não isenta o Estado do Maranhão 
de ter responsabilidade, ainda que em um segundo plano. Em respeito aos 
trabalhadores, que são maranhenses, inclusive, aguardamos um posicionamento da 
Secretaria de Saúde. Isso é respeitar quem prestou serviço para o Maranhão e garantir 
os direitos trabalhistas de quem os possui”, disse Wellington. 
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Em outra faixa, profissionais de saúde denunciam extinção de 20 leitos em hospital 

 
De acordo com os contratos, que foram demitidos há mais de 3 meses, desde então, não 
houve pagamento de nenhuma verba por parte da STI, que foi quem contratou os 
funcionários. A alegação da empresa é de que não houve repasse por parte do Estado. 
Em virtude da ausência de informação, agendou-se uma reunião preparatória para 
audiência que acontecerá na próxima semana. A reunião acontecerá nesta quinta-feira, 
dia 12, a partir das 8h, na Assembleia Legislativa. 
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Presidente da Assembleia e vários deputados repudiam agressões verbais de professor 
do Curso Wellington 

 
Presidente da Assembleia, Othelino Neto 

 
Um ato verbalmente agressivo de um professor identificado como Hilton Franco, do 
Curso Wellington, gerou grande revolta na Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Por meio da rede social, o professou utilizou palavras de baixo calão contra a deputada 
estadual pelo Rio Grande do Sul e pré-candidata à presidência da República, Manuela 
D’ávila (PCdoB). Ele chamou a parlamentar de “vaca”, “vagabunda” e “mulherzinha”. 
 
O presidente do Poder Legislativo, Othelino Neto (PCdoB), foi o primeiro a se manifestar. 
Em seu Twitter, Othelino disse que a atitude do professor foi uma “estupidez, 
desinformação, desrespeito e preconceito. Lamentável!”. 
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Presidente da Assembleia, Othelino Neto, usa sua rede social para repudiar ato machista 

 
Além do presidente da Assembleia, o líder do governo Rogério Cafeteira também se 
manifestou pelas suas redes sociais com indignação. Cafeteira disse que a declaração do 
professor foi “nojenta”. 
 
Durante a sessão plenária de ontem, dia 11, os deputados Professor Marco Aurélio 
(PCdoB) e Francisca Primo (PCdoB) repudiaram as agressões verbais do professor contra 
a deputada nas redes sociais. 
Os parlamentares classificaram a atitude como repugnante e prestaram solidariedade à 
colega de partido. 
 
O professor Hilton Franco tem um blog que utiliza para defender o deputado Wellington 
do Curso, que ainda não se manifestou sobre o ato do seu defensor. 
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Deputado Wellington do Curso e o professor Hilton Franco 

 
Abaixo as agressões do professor: 
 

 
 
Clique e veja o discurso da deputada Francisca Primo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfBtM171vn0
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Eleições: Marcelo Poeta anuncia apoio a Othelino Neto e Márcio Jerry… 

 
Vereador Marcelo Poeta vai apoiar Othelino e Márcio Jerry nas eleições deste ano 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), foi 
apresentado, na noite de quarta-feira (11), num encontro no Anil, pelo vereador Marcelo 
Poeta (PC do B), a lideranças comunitárias, daquele e de outros bairros, como o seu pré-
candidato a deputado estadual. Na mesma ocasião, o vereador também destacou o 
presidente estadual do PC do B, o ex-secretário de Comunicação e Articulação Política, 
Márcio Jerry, como pré-candidato à Câmara Federal. 
 
O deputado disse que se sente muito honrado com esse apoio. “Sei que o vereador 
Marcelo Poeta tinha compromisso com o hoje secretário Ednaldo Neves, que deixou de 
ser candidato para substituir ao Márcio Jerry na pasta da Comunicação e Articulação 
Política. O Marcelo Poeta é um grande companheiro, que votou comigo em 2014”, 
afirmou Othelino Neto. 
 
“Eu e minha família votamos nele para vereador e todos sabem que ele é um atuante 
parlamentar, que muito tem feito pelo Anil. Temos um compromisso que é o de reeleger 
o governador Flávio Dino. Firmo aqui um compromisso com vocês e com o vereador, de 
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continuarmos ajudando não só o Anil, mas todos os bairros aqui representados”, afirmou 
o deputado. 
 
Márcio Jerry, por sua vez, elencou uma série de ações que colocam o governador Flávio 
Dino como o mais produtivo, lembrando inclusive um levantamento feito pelo portal da 
Globo. Também destacou o trabalho de Marcelo Poeta e garantiu que, na Câmara 
Federal, dará total apoio aos bairros que estavam compondo o encontro. 
 
Marcelo Poeta disse aos participantes da reunião, que estava apresentando Othelino 
Neto e Márcio Jerry como seus pré-candidatos, em razão do alinhamento ideológico com 
ambos, pela confiança e por serem dignos de sua confiança. 
 
Várias lideranças se manifestaram durante o encontro, a exemplo do presidente da 
União de Moradores do Itapera, Renato Vicente Melo, o Neto; Domingos Matos, 
dirigente da Associação de Moradores da Vila Isabel Cafeteira, Professor Celso Antonio 
Castro, que coordena o Curso Pré-Vestibular Renascer, mantido pelo gabinete do 
vereador; Eloadir Sousa Júnior, coordenador do Movimento Grande Anil, voltado para a 
área do esporte e Francivaldo Santos Gomes, que coordena o projeto Movimenta Tibiri. 
 
Todos eles se manifestaram, destacando as ações desenvolvidas em seus respectivos 
bairros, por meio do vereador Marcelo Poeta, e se mostraram otimistas quanto aos 
trabalhos que deverão ser realizados por Othelino Neto e Márcio Jerry a partir do 
próximo ano. 
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Francisca Primo e Marco Aurélio repudiam agressões verbais à deputada Manuela 
D’Ávila nas redes sociais 

 
Francisca Primo e Marco Aurélio se manifestaram nas redes sociais 

 
A deputada Francisca Primo (PCdoB) e o deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB) 
repudiaram, na sessão plenária desta quarta-feira (11), uma série de agressões verbais 
direcionadas à deputada estadual Manuela D’Ávila (PCdoB/RS) nas redes sociais. Os 
parlamentares classificaram a atitude como repugnante e prestaram solidariedade à 
colega de partido. 
 
Primo destacou na tribuna um trecho de um comentário feito por um usuário, em que 
ofende com palavras de baixo calão a deputada Manuela D’Ávila. Ela ressaltou que não 
é aceitável esse tipo de postura, pois, assim como aconteceu com uma parlamentar, 
também pode acontecer com qualquer outra mulher. 
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“Eu quero alertar e deixar o meu repúdio a algo que já é sabido por todos. Discriminação 
é crime e amparado pela Lei Maria da Penha e pelo Código Penal. No dia 09 de abril, 
deste ano, às 19h39, um senhor publicou na sua rede social a seguinte frase: “Muito 
ridícula essa mulherzinha, tenho nojo dessa vaca”. Essa frase foi direcionada à deputada 
Manuela D’Ávila, pré-candidata à Presidência, pelo PCdoB. Nós não podemos nos calar. 
Ontem, nós aprovamos aqui o Fundo de Combate à Violência contra a Mulher, então é 
justamente para combater esse tipo de crime que vem acontecendo em redes sociais”, 
assinalou. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio uniu-se à fala da deputada Francisca Primo e 
rechaçou o comentário desrespeitoso direcionado à Manuela D’Ávila. Ele enalteceu as 
qualidades e a atuação da parlamentar, destacando que, no Rio Grande do Sul, ela foi a 
deputada estadual mais votada. “Eu gostaria que de repente essa informação fosse um 
fakenews, fosse algum fake que tivessem utilizando, porque se foi a própria pessoa, é 
uma atitude repugnante, uma atitude que merece todo nosso repúdio”, completou. 
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Roberto Costa propõe frentede apoio a municípios afetados por enchentes 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa (MBD), preocupado com a situação de milhares de 
famílias desabrigadas devido às enchentes nos municípios, causadas pelas fortes chuvas 
no estado, propôs a criação de uma Frente Parlamentar, nesta quarta-feira (11), para 
acompanhar e prestar assistência às cidades maranhenses atingidas. 
 
Roberto Costa ressaltou a importância da Frente Parlamentar para acompanhar a 
população afetada nesta que considera uma situação de calamidade. “Temos vários 
municípios maranhenses nessa situação, como Bacabal, Trizidela do Vale, Pedreiras, 
Imperatriz, Marajá do Sena, Tuntum e outros. Precisamos dar esse apoio urgente às 
famílias. Não somente levá-las para quadras ou ginásios esportivos, mas acompanhá-las, 
oferecer estrutura, prestar assistência com alimentos, medicamentos, atendendo suas 
necessidades. Por isso, proponho essa Frente Parlamentar para que, juntos com o 
Governo do Estado e o Governo Federal, possamos fazer essa articulação”. 
 
Segundo Roberto Costa, os municípios não podem ficar como Bacabal, sem um plano 
emergencial para garantir condições necessárias às famílias desabrigadas. “É 
preocupante a situação de Bacabal, que tem famílias e crianças deslocadas para quadras 
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esportivas, mas sem estrutura e assistência de boa qualidade a elas. Temos de dar 
alimentos, condições de higiene, assistência social. Mas isso não está ocorrendo em 
Bacabal. Desse modo, devemos articular com as autoridades competentes para que 
todos os municípios possam ser acompanhados e assistidos, inclusive Bacabal”. 
 
A Frente Parlamentar tem como finalidade prestar assistência humanitária à população 
atingida, fazer o reestabelecimento dos serviços essenciais e recuperar áreas atingidas, 
mapear essas áreas e efetuar ações preventivas. Será constituída por representantes de 
todas as correntes de opinião política da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
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Deputado Zé Inácio também repreende funcionário de Wellington do Curso 

 
 
E não é que o professor do Curso Wellington e blogueiro Hilton Franco é 
verdadeiramente um machista. Fazendo uma rápida pesquisa em sua linha do tempo nas 
redes sociais, os internautas descobriram diversos ataques covardes a mulheres. 
 
Antes agredir a pré-candidata à Presidência e Deputada Estadual Manuela D’Ávila 
(PCdoB), do Rio Grande do Sul e ser repudiado publicamente pela mesma, o porta-voz 
do dono do curso Wellington, já tinha atacado a Senadora Gleisi Hoffmann (PT). 
 
O “professor’ chamou a presidente do Partido dos Trabalhadores de vagabunda e lambe 
botas. Na sessão plenária desta quarta (11), ele foi repreendido pelos deputados Marco 
Aurélio, Othelino Neto e Francisca Primo pela agressão a Manuela. 
 
Pelas redes sociais o “professor” foi repreendido por todo movimento de mulheres e 
pelo deputado estadual Zé Inácio (PT). “Nenhuma manifestação que tente ridicularizar 
ou rebaixar as mulheres deve ser aceita! A democracia permite divergências, mas 
sempre com respeito e tolerância”, protestou o parlamentar. 
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Veja a Nota de Zé Inácio: 
 
NOTA DE REPÚDIO 
 
Repudio veementemente as manifestações machistas e misóginas do blogueiro 
maranhense Hilton Franco contra a Senadora Gleisi Hoffmann (PT) e a pré-candidata à 
Presidência e Deputada Estadual Manuela D’Ávila (PCdoB), do Rio Grande do Sul. 
 
Nenhuma manifestação que tente ridicularizar ou rebaixar as mulheres deve ser aceita! 
A democracia permite divergências, mas sempre com respeito e tolerância. 
 
As mulheres a cada dia se tornam protagonistas em todos os espaços, inclusive na 
política. Desqualificá-las por suas posições ideológicas é inaceitável e fere de morte o 
Estado Democrático de Direito. 
 
Toda forma de manifestação machista e agressiva contra as mulheres será combatida! 
Solidariedade à Senadora Gleisi, à Deputada Manuela e a todas as mulheres. 
 
Zé Inácio 
 
Deputado Estadual (PT/MA) 
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Max Barros se filia ao PMB e coligação de Roseana deve cinco quatro partidos 

 
Max Barros vai para o Partido da Mulher Brasileira e consegue mais uma legenda para a  
coligação de Roseana 

 
Estava passando meio despercebida a filiação do deputado estadual Max Barros, que 
havia prometido se filiar ao PV. Mas conseguiu uma jogada de última hora e se filiou ao 
Partido da Mulher Brasileira (PMB). 
 
O PMB no Maranhão estava sob controle da ex-vereadora Rose Sales, que, sem mandato, 
estava no ocaso e o partido à deriva. Foi capturado pelo ex-peemdebista. Mesmo sendo 
um partido nanico, é uma agremiação a mais para a coligação da ex-governadora 
Roseana Sarney. 
 
Assim, Roseana deve ter em sua coligação MDB, PSD, PV, PRP e PMB. 
 
Isto porque é dado quase como certo na classe política que Ricardo Murad não deve ser 
candidato a governador, como vem pregando. O PRP saindo sozinho não faria nenhum 
deputado federal e nenhum deputado estadual, matando a filha de Ricardo, Andrea 
Murad, e o genro, Souza Neto. O ex-secretário de saúde do estado não trocaria os 
mandatos de seus por ter alguns segundos de palanque para defender sua gestão na 
saúde do Maranhão. 
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Marcelo Poeta apresenta Othelino Neto e Márcio Jerry a lideranças da região do Anil 

 
Poeta, Othelino, Jerry e lideranças… 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), foi 
apresentado, na noite de quarta-feira (11), num encontro no Anil, pelo vereador Marcelo 
Poeta (PC do B), a lideranças comunitárias, daquele e de outros bairros, como o seu pré-
candidato a deputado estadual. Na mesma ocasião, o vereador também destacou o 
presidente estadual do PC do B, o ex-secretário de Comunicação e Articulação Política, 
Márcio Jerry, como pré-candidato à Câmara Federal. 
 
O deputado disse que se sente muito honrado com esse apoio. “Sei que o vereador 
Marcelo Poeta tinha compromisso com o hoje secretário Ednaldo Neves, que deixou de 
ser candidato para substituir ao Márcio Jerry na pasta da Comunicação e Articulação 
Política. O Marcelo Poeta é um grande companheiro, que votou comigo em 2014”, 
afirmou Othelino Neto. 
 
“Eu e minha família votamos nele para vereador e todos sabem que ele é um atuante 
parlamentar, que muito tem feito pelo Anil. Temos um compromisso que é o de reeleger 
o governador Flávio Dino. Firmo aqui um compromisso com vocês e com o vereador, de 
continuarmos ajudando não só o Anil, mas todos os bairros aqui representados”, afirmou 
o deputado. 
 
Márcio Jerry, por sua vez, elencou uma série de ações que colocam o governador Flávio 
Dino como o mais produtivo, lembrando inclusive um levantamento feito pelo portal da 
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Globo. Também destacou o trabalho de Marcelo Poeta e garantiu que, na Câmara 
Federal, dará total apoio aos bairros que estavam compondo o encontro. 
 
Marcelo Poeta disse aos participantes da reunião, que estava apresentando Othelino 
Neto e Márcio Jerry como seus pré-candidatos, em razão do alinhamento ideológico com 
ambos, pela confiança e por serem dignos de sua confiança. 
 
Várias lideranças se manifestaram durante o encontro, a exemplo do presidente da 
União de Moradores do Itapera, Renato Vicente Melo, o Neto; Domingos Matos, 
dirigente da Associação de Moradores da Vila Isabel Cafeteira, Professor Celso Antonio 
Castro, que coordena o Curso Pré-Vestibular Renascer, mantido pelo gabinete do 
vereador; Eloadir Sousa Júnior, coordenador do Movimento Grande Anil, voltado para a 
área do esporte e Francivaldo Santos Gomes, que coordena o projeto Movimenta Tibiri. 
 
Todos eles se manifestaram, destacando as ações desenvolvidas em seus respectivos 
bairros, por meio do vereador Marcelo Poeta, e se mostraram otimistas quanto aos 
trabalhos que deverão ser realizados por Othelino Neto e Márcio Jerry a partir do 
próximo ano. 

 


