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Othelino destina emenda para investimentos na infraestrutura de Vargem Grande 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
destinou R$ 1 milhão de suas emendas parlamentares para o município de Vargem 
Grande. O recurso deve ser utilizado na execução de obras de infraestrutura na cidade. 
A assinatura do convênio aconteceu nesta sexta-feira (10), em reunião com o prefeito 
Carlinhos Barros, vereadores, secretários e lideranças políticas do município. 
 
O deputado Othelino Neto frisou a satisfação em estar destinando a emenda para o 
município de Vargem Grande, que será aplicada na pavimentação de ruas da cidade, 
como uma forma de contribuir para a melhoria de vida das pessoas. O parlamentar 
também já havia colaborado com o município na aquisição de viaturas policiais, 
ambulância e ônibus escolar. 
 
“Essa é a forma do Legislativo e do Poder Executivo ajudar. O governador Flávio Dino já 
disponibilizou, para vários municípios, equipamentos importantes. No caso específico de 
Vargem Grande, já recebeu ambulância, inclusive fruto de emenda parlamentar minha, 
nova viatura policial, ônibus escolar e oito quilômetros do Programa Mais Asfalto. Neste 
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mês de novembro, será inaugurado o Restaurante Popular em Vargem Grande, que será 
o maior em todo o estado e, em dezembro, começará a mais importante de todas as 
obras, que é a ampliação do sistema de abastecimento de água, resolvendo um 
problema que muito incomoda a população, que é a falta d’água”, elencou. 
 
O prefeito Carlinho Barros agradeceu o apoio do deputado Othelino Neto, que, segundo 
ele, tem contribuído fortemente para o desenvolvimento de Vargem Grande. “Nosso 
município já celebrou dois convênios e, nos dois, com participação integral do deputado 
Othelino Neto. Isso nos enriquece e nos dá força para que estejamos mais unidos, 
mostrando que não estamos brincando de prefeito e sim com responsabilidade com a 
sociedade de Vargem Grande”, assinalou. 
 
O secretário de Infraestrutura de Vargem Grande, Barros Filho, classificou a obra de 
pavimentação como de extrema relevância, além de ser um marco para o município, que 
há muitos anos estava impedido de celebrar convênios. “Este ano conseguimos fazer 
com que o município saísse do Cauc para conseguir convênios. Ficamos muito felizes, 
pois o deputado Othelino tem sido bastante atuante e tem ajudado muito o município”, 
completou. 
 
O presidente da Câmara de Vereadores, Germano Barros, também agradeceu o apoio do 
deputado Othelino Neto. “Vargem Grande agradece a todas as emendas parlamentares 
do deputado Othelino. A infraestrutura é o ponto maior da nossa administração. A 
Câmara, hoje, trabalha paralelamente ao governo na fiscalização e, também, aplaudindo 
o convênio que traz benefícios ao nosso município”, finalizou. 
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Deputado Wellington cobra bom senso do Governador Flávio Dino e solicita que provas 
da PM continuem sendo em janeiro 

 
 
Sem justificativa alguma, o Governo do Estado do Maranhão, por meio das instituições 
competentes, retificou, mais uma vez, o edital de concurso da Polícia Militar do 
Maranhão. As provas, antes previstas para o dia 28 de janeiro, agora acontecerão no dia 
17 de dezembro. Foi contra essa situação que o deputado Wellington do Curso (PP) 
recebeu centenas de reclamações e se posicionou ao cobrar “bom senso” por parte do 
Governador Flávio Dino (PC do B). 
 
Ao encaminhar a solicitação, que foi feita em caráter de urgência, o deputado Wellington 
mencionou inúmeros fatores que mostram que a alteração de data prejudicará muitas 
pessoas. 
 
“Aja com bom senso, Governador! Primeiro: por que mudaram a data agora de forma 
repentina? Onde  está o planejamento do Governo do Estado? Vocês não o fizeram antes 
de lançar o edital? Por que tanta desorganização? Segundo: mudaram e não deram 
justificativa alguma para a população. As provas, agora, acontecerão 43 dias antes do 
previsto. Foi feita uma mudança, mas, mudança para prejudicar? Como fica a situação 
dos homens e mulheres que programaram seus estudos para a prova que seria em 
janeiro? Terceiro: entre as fases de inscrição e aplicação de provas os candidatos terão  
apenas 21 dias. Onde está a razoabilidade? Quarto: por que tanta pressa? Não quero 
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acreditar que querem fazer desse concurso um objeto eleitoreiro. Senhor Governador, 
Vossa Excelência prejudicará homens e mulheres que sonham em ingressar na Polícia 
Militar do Maranhão. Em nome dos candidatos, solicitamos que mantenha a data da 
prova em janeiro, conforme divulgação inicial no edital. Seja coerente, já que não tem 
planejamento! Não prejudique a população”, disse o professor e deputado Wellington. 
 
A solicitação do deputado Wellington foi encaminhada, em caráter de urgência, e deve 
ser respondida ainda nos próximos dias. 
 
DESORGANIZAÇÃO 
 
Inicialmente, as inscrições do concurso estavam previstas para começarem no dia 16 de 
outubro, o que não aconteceu. Posteriormente, a data da prova foi definida para o dia 
21 de janeiro. Por meio de outra retificação, alteraram a data para o dia 28 também do 
mês de janeiro. Agora, de forma repentina e já na 4ª retificação do edital, as provas serão 
aplicadas com 43 dias de antecedência, isto é, no dia 17 de dezembro, prejudicando 
inúmeros maranhenses que programaram seus estudos de acordo com o Edital 
divulgado e todo remendado. 
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Eduardo Braide falando como governador… 

Recado de Braide: O Maranhão precisa olhar para frente! 
 
Eduardo Braide fala como candidato a governador, falou pouco e disse tudo: “o 
Maranhão pode crescer de verdade, sem aumentar impostos de forma abusiva, onde a 
segurança, saúde e educação são de verdade e não propagandas, funcionem de verdade. 
 

 
 
Nas inserções do PMN, o jovem deputado Eduardo Braide, que foi revelação das eleições 
de 2016, falou como candidato a governador. As palavras do jovem deputado foram no 
ponto certo. O povo quer novidade, quer que o Maranhão desenvolva. 
 
Confira abaixo, o recado de Braide: 
 
Veja... 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8BQ6BTRHAAo
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Othelino Neto destina emenda para investimentos na infraestrutura do município de 
Vargem Grande 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
destinou R$ 1 milhão de suas emendas parlamentares para o município de Vargem 
Grande. O recurso deve ser utilizado na execução de obras de infraestrutura na cidade. 
A assinatura do convênio aconteceu nesta sexta-feira (10), em reunião com o prefeito 
Carlinhos Barros, vereadores, secretários e lideranças políticas do município. 
 
O deputado Othelino Neto frisou a satisfação em estar destinando a emenda para o 
município de Vargem Grande, que será aplicada na pavimentação de ruas da cidade, 
como uma forma de contribuir para a melhoria de vida das pessoas. O parlamentar 
também já havia colaborado com o município na aquisição de viaturas policiais, 
ambulância e ônibus escolar. 
 
“Essa é a forma do Legislativo e do Poder Executivo ajudar. O governador Flávio Dino 
já disponibilizou, para vários municípios, equipamentos importantes. No caso 
específico de Vargem Grande, já recebeu ambulância, inclusive fruto de emenda 
parlamentar minha, nova viatura policial, ônibus escolar e oito quilômetros do 
Programa Mais Asfalto. Neste mês de novembro, será inaugurado o Restaurante 
Popular em Vargem Grande, que será o maior em todo o estado e, em dezembro, 
começará a mais importante de todas as obras, que é a ampliação do sistema de 
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abastecimento de água, resolvendo um problema que muito incomoda a população, 
que é a falta d’água”, elencou. 
 
O prefeito Carlinho Barros agradeceu o apoio do deputado Othelino Neto, que, segundo 
ele, tem contribuído fortemente para o desenvolvimento de Vargem Grande. “Nosso 
município já celebrou dois convênios e, nos dois, com participação integral do 
deputado Othelino Neto. Isso nos enriquece e nos dá força para que estejamos mais 
unidos, mostrando que não estamos brincando de prefeito e sim com responsabilidade 
com a sociedade de Vargem Grande”, assinalou. 
 
O secretário de Infraestrutura de Vargem Grande, Barros Filho, classificou a obra de 
pavimentação como de extrema relevância, além de ser um marco para o município, que 
há muitos anos estava impedido de celebrar convênios. “Este ano conseguimos fazer 
com que o município saísse do Cauc para conseguir convênios. Ficamos muito felizes, 
pois o deputado Othelino tem sido bastante atuante e tem ajudado muito o 
município”, completou. 
 
O presidente da Câmara de Vereadores, Germano Barros, também agradeceu o apoio do 
deputado Othelino Neto. “Vargem Grande agradece a todas as emendas parlamentares 
do deputado Othelino. A infraestrutura é o ponto maior da nossa administração. A 
Câmara, hoje, trabalha paralelamente ao governo na fiscalização e, também, 
aplaudindo o convênio que traz benefícios ao nosso município”, finalizou. 
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Deputado Wellington cobra bom senso do Governador Flávio Dino e solicita que provas 
da PM continuem sendo em janeiro 

 
 
Sem justificativa alguma, o Governo do Estado do Maranhão, por meio das instituições 
competentes, retificou, mais uma vez, o edital de concurso da Polícia Militar do 
Maranhão. As provas, antes previstas para o dia 28 de janeiro, agora acontecerão no dia 
17 de dezembro. Foi contra essa situação que o deputado Wellington do Curso (PP) 
recebeu centenas de reclamações e se posicionou ao cobrar “bom senso” por parte do 
Governador Flávio Dino (PC do B). 
 
Ao encaminhar a solicitação, que foi feita em caráter de urgência, o deputado Wellington 
mencionou inúmeros fatores que mostram que a alteração de data prejudicará muitas 
pessoas. 
 
“Aja com bom senso, Governador! Primeiro: por que mudaram a data agora de forma 
repentina? Onde está o planejamento do Governo do Estado? Vocês não o fizeram 
antes de lançar o edital? Por que tanta desorganização? Segundo: mudaram e não 
deram justificativa alguma para a população. As provas, agora, acontecerão 43 dias 
antes do previsto. Foi feita uma mudança, mas, mudança para prejudicar? Como fica a 
situação dos homens e mulheres que programaram seus estudos para a prova que seria 
em janeiro? Terceiro: entre as fases de inscrição e aplicação de provas os candidatos 
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terão apenas 21 dias. Onde está a razoabilidade? Quarto: por que tanta pressa? Não 
quero acreditar que querem fazer desse concurso um objeto eleitoreiro. Senhor 
Governador, Vossa Excelência prejudicará homens e mulheres que sonham em 
ingressar na Polícia Militar do Maranhão. Em nome dos candidatos, solicitamos que 
mantenha a data da prova em janeiro, conforme divulgação inicial no edital. Seja 
coerente, já que não tem planejamento! Não prejudique a população”, disse o 
professor e deputado Wellington. 
 
A solicitação do deputado Wellington foi encaminhada, em caráter de urgência, e deve 
ser respondida ainda nos próximos dias. 
 
DESORGANIZAÇÃO 
 
Inicialmente, as inscrições do concurso estavam previstas para começarem no dia 16 de 
outubro, o que não aconteceu. Posteriormente, a data da prova foi definida para o dia 
21 de janeiro. Por meio de outra retificação, alteraram a data para o dia 28 também do 
mês de janeiro. Agora, de forma repentina e já na 4ª retificação do edital, as provas serão 
aplicadas com 43 dias de antecendência, isto é, no dia 17 de dezembro, prejudicando 
inúmeros maranhenses que programaram seus estudos de acordo com o Edital 
divulgado e todo remendado. 
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Júnior Verde destinará emenda para a construção de uma praça em Brejo de Areia 

Durante inauguração da Unidade Básica de Saúde Vereador Araquem Vieira, nesta sexta 
(10), em Brejo de Areia, o deputado estadual Júnior Verde (PRB) anunciou que destinará 
emenda para a construção de uma praça no município. O parlamentar prestigiou a 
entrega do posto a convite do prefeito de Brejo de Areia, Chico Eduardo. A nova Unidade 
foi construída no povoado Brejo Novo, e vai beneficiar centenas de famílias da região. 
 

 
 
Acompanhado de vereadores, secretários municipais e líderes comunitários, o 
parlamentar destacou a gestão do prefeito, que tem investido em áreas como Educação, 
Saúde, Infraestrutura e Assistência Social. 
 
“Um gestor comprometido, que tem enfrentado desafios mas tem conseguido avanços, 
como este empreendimento humano que agora entrega aos povoados do município”, 
destacou. 
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Chico Eduardo agradeceu a presença do deputado, que recentemente destinou emenda 
ao município para a área da Cultura. Na ocasião, Verde anunciou a destinação de mais 
emendas para o município. Desta vez, para a construção de uma praça. 
 

 
 
“Brejo de Areia comemora 20 anos de emancipação política e seu povo ganha em 
realizações. E nós continuaremos contribuindo, somando, sendo parceiros para o 
desenvolvimento de Brejo de Areia, por isso, a pedido do prefeito, a emenda que 
destinaremos será para a um espaço digno de lazer para as famílias do município”, 
garantiu o deputado. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Diretoria de Comunicação lança primeira edição da 

Revista Rangedor 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/11/2017 

Diretoria de Comunicação lança primeira edição da Revista Rangedor 

A Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa lançou, nesta quinta-feira (9), a 
Revista Rangedor, que em sua primeira edição traz um pouco das manifestações 
culturais, religiosas e os sabores do Maranhão. A publicação, de periodicidade trimestral, 
foi bastante elogiada pelos parlamentares, que parabenizaram a diretoria pela iniciativa. 
 

 
 
Nesta primeira edição, a revista traz reportagens sobre o tradicional abacaxi de Turiaçu; 
o Ritual da Menina-Moça da aldeia indígena Guajajara; a obra de construção do Parque 
Estadual do Sítio Rangedor; a Festa do Divino Espírito Santo de Alcântara; entre outras 
matérias especiais sobre a cultura maranhense. 
 
“É uma excelente iniciativa da Diretoria de Comunicação da Assembleia e gostaria, 
inclusive, de parabenizar pelo nome da Revista Rangedor. Achei bastante interessante, 
porque identifica bem a Casa e, sobretudo, esse projeto grandioso que está sendo 
trazido pelo Governo do Maranhão”, destacou o deputado Bira do Pindaré (PSB). 
 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

Já o deputado Cabo Campos (DEM) classificou a publicação como mais uma ferramenta 
de comunicação com o povo. “A equipe de comunicação da Assembleia Legislativa marca 
mais um golaço com essa revista, onde está trazendo a questão da cultura maranhense”, 
afirmou. 
 
A deputada Graça Paz (PSL) também elogiou a iniciativa. “Está de parabéns a nossa 
Assembleia, que tem uma comunicação maravilhosa. Quero parabenizar o presidente 
Humberto Coutinho, que prima por isso”, assinalou. 
 
O deputado Marcos Caldas (PSDB) disse que espera que as publicações continuem, para 
que a população possa ter acesso a toda essa informação. “Gostei muito da revista, vou 
levar para casa e mostrar para a minha família, pois acho que é muito importante para 
nós que somos do Maranhão”, declarou. 
 
Jacivaldo Guajajara garantiu o seu exemplar para mostrar a toda a aldeia indígena a 
reportagem sobre o Ritual da Menina-Moça, tradição secular da tribo. “É bom nossa 
cultura ser vista não só dentro da aldeia, mas fora também. A revista é importante, pois 
o povo branco vai ler e saber como é a festa e ter interesse de conhecer, pois o povo 
indígena está um pouco esquecido”, assinalou. 
 
A Revista Rangedor é uma produção do Núcleo de Jornalismo Impresso da Diretoria de 
Comunicação, que é responsável também pela produção de jornais mensais e edição de 
três livros sobre a história do parlamento maranhense. “Infelizmente, até então, não 
tínhamos nenhum registro físico do que acontece na Assembleia Legislativa. Agora, 
temos um jornal mensal, uma revista trimestral e publicações de livros, como o que fala 
sobre a legislatura 2015-2019, o livro das parlamentares maranhenses e, também, de 
histórias que envolvem o parlamento”, ressaltou Carlos Alberto Ferreira, diretor de 
Comunicação da AL. 
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Júnior Verde destaca avanços no I Fórum Estadual de Pesca Artesanal do Maranhão 

 
Júnior Verde em palestra durante o fórum da pesca 

 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) foi aplaudido de pé pelo público que participou 
do I Fórum Estadual de Pesca Artesanal do Maranhão, na sexta-feira, 10. O evento foi 
realizado no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa, e reuniu presidentes 
de Colônias, Sindicatos e Associações do setor. 
 
Em seu discurso, o parlamentar falou dos avanços que aconteceram na pesca durante 
seu mandato. 
 
“É uma bandeira que carrego há muito tempo, antes mesmo de ser deputado. Aqui na 
Assembleia, concentramos ainda mais nossos esforços em busca de melhorias para 
esses trabalhadores, como a inovação do seguro digital”, destacou. 
 
Júnior Verde discutiu também os problemas decorrentes da falta de manutenção, e que 
será necessário a aplicação do novo sistema onde as entidades possam, via internet, 
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fazer todas as manutenções e digitações necessárias para a SEAP sem que trabalhador 
saia da sua cidade. 
 
Participaram do Fórum o secretário adjunto da Pesca do Maranhão, Márcio Costa; o 
presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA), Walzenir 
Falcão; o deputado federal Cleber Verde, que é presidente da Frente Parlamentar da 
Pesca na Câmara Federal; o Secretário Nacional de Aquicultura e Pesca da Presidência 
da República, Davyson Franklin Souza; o secretário municipal de Agricultura e Pesca, 
Ivaldo Rodrigues; o coordenador nacional do Ministério Público do Trabalho, Augusto 
Crieco; e o representante da Superintendência do Nordeste do INSS, Francisco Osimar 
da Silva. 
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Weverton Rocha faz a entrega de equipamentos agrícolas em Codó… 

 
 
O deputado federal Weverton Rocha (PDT) entregou ao município de Codó, neste 
sábado (11), equipamentos agrícolas e kits de irrigação, adquiridos por meio de emenda 
individual de sua autoria ao Orçamento da União. A entrega foi feita em um evento 
realizado pelo prefeito Francisco Nagib, que contou com grande participação popular. 
 
“É uma satisfação ser recebido nessa festa cívica. Quero parabenizar o prefeito, jovem 
e promissor, que está fazendo um grande trabalho. A gente tem orgulho de ter um 
prefeito jovem do PDT que está fazendo história em Codó”, afirmou Weverton. 
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Além dos kits de irrigação, foram entregues uma patrulha agrícola mecanizada, que inclui 
trator e carreta agrícola, grade aradora de controle remoto, bombas d’ água elétricas 
submersas, caixa d’ água de 500 litros, tanques de resfriamento de leite e um caminhão 
F-400 com carroceria de madeira, que vão auxiliar o município na agricultura familiar e 
na produção local. 
 
A aquisição foi feita por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), órgão ligado ao Ministério da Integração Nacional. 
 
Participaram da entrega o secretário estadual de Articulação Política e Comunicação, 
Márcio Jerry, o deputado César Pires e o prefeito Zito Rolim. 
 

 
 
Saúde 
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Weverton Rocha também acompanhou o prefeito Francisco Nagib em uma visita ao 
hospital da cidade, que recebeu R$ 350 mil de recursos de emenda individual do 
parlamentar para custeio da saúde. 
 
“Se o Legislativo e os Executivos Federal, Estadual e Municipal fizerem a sua parte, não 
tenho dúvida que conseguimos melhorar as condições de vida da população”, ressaltou 
Weverton. 
 
Outras agendas 
 
O deputado cumpre uma intensa agenda de visitas ao Maranhão neste final de semana. 
No sábado pela manhã ele esteve em Trizidela do Vale, onde foi recebido pelo prefeito 
Fred Maia e o vice-prefeito Davison Bale, em evento do qual participaram também os 
deputados Vítor Mendes, e Vinícius Louro. 
 

 
 
Em seguida viajou a Bernardo do Mearim, onde foi recebido pela prefeita Eudina e 
diversas lideranças locais. 
 
Ainda no final de semana estão previstas agendas em Conceição do Lago Açu, e Porto 
Rico e Pedro do Rosário. 
 
Na sexta-feira, Weverton partcipou dos eventos de aniversário do município da Raposa, 
com a prefeita, Talita Laci, e de Alto Alegre do Maranhão, com o prefeito Maininho. 
 
Esteve também em Matões do Norte, onde foi recebido pelo prefeito Padre Domingos e 
diversas lideranças locais. 
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Júnior Verde destinará emenda para a construção de praça em Brejo de Areia… 

 
Júnior Verde na inauguração da escola em Brejo de Areia… 
 
Durante inauguração da Unidade Básica de Saúde Vereador Araquem Vieira, na sexta-
feira, 10, em Brejo de Areia, o deputado estadual Júnior Verde (PRB) anunciou que 
destinará emenda para a construção de uma praça no município. O parlamentar 
prestigiou a entrega do posto a convite do prefeito de Brejo de Areia, Chico Eduardo. 
 
A nova Unidade foi construída no povoado Brejo Novo, e vai beneficiar centenas de 
famílias da região.  
 
Acompanhado de vereadores, secretários municipais e líderes comunitários, o 
parlamentar destacou a gestão do prefeito, que tem investido em áreas como Educação, 
Saúde, Infraestrutura e Assistência Social. 
 
“Um gestor comprometido, que tem enfrentado desafios mas tem conseguido 
avanços, como este empreendimento humano que agora entrega aos povoados do 
município”, destacou. 
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...E em discurso aos populares e lideranças participantes da inauguração 

 
Chico Eduardo agradeceu a presença do deputado, que recentemente destinou emenda 
ao município para a área da Cultura. Na ocasião, Verde anunciou a destinação de mais 
emendas para o município. Desta vez, para a construção de uma praça. 
 
“Brejo de Areia comemora 20 anos de emancipação política e seu povo ganha em 
realizações. E nós continuaremos contribuindo, somando, sendo parceiros para o 
desenvolvimento de Brejo de Areia, por isso, a pedido do prefeito, a emenda que 
destinaremos será para a um espaço digno de lazer para as famílias do município”, 
garantiu o deputado. 
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Deputada estadual reafirma apoio ao senador Roberto Rocha, faz uma análise das 
demais candidaturas e prega o ajuntamento de toda a oposição em torno de qualquer 
candidato que vá para um confronto direto com Flávio Dino 

 
Graça Paz vê com bons olhos o surgimento de tantas candidaturas competitivas no cenário de 2018 

 
A deputada Graça Paz (PSL) destacou a chegada do senador Roberto Rocha ao PSDB 
como um livramento do partido da condição de apêndice do PSDB. 
 
– O PSDB estava sendo apêndice do PCdoB, e não é isso que o Geraldo Alckimin, o 
Tasso Jereissati e toda a direção nacional querem. O PSDB tem candidato a presidente; 
e agora tem também candidato a governador – disse a deputada, em entrevista ao 
jornalista Juraci Filho, do Portal Assembleia. 
 
Analisando o cenário político atual, Graça Paz pontuou a importância do lançamento das 
pré-candidaturas de Roseana Sarney (PMDB), Roberto Rocha, Ricardo Murad (PRP) e 
também Maura Jorge. 
 
– O tabuleiro está formado. A certeza que a gente já tem é que a eleição vai para o 
segundo turno. E todo o Maranhão sabe que todos esses partidos vão se juntar em 
torno de uma candidatura – pregou ela, deixando claro seu posicionamento político. 
 
– Meu candidato é o senador Roberto Rocha. Eu e o meu marido Clodomir Paz 
estaremos com ele, no primeiro e no segundo turno. Se ele não for para o segundo 
turno, nós iremos para onde ele for apoiar – afirmou a deputada. 
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Deputado apela para o bom senso do governo Flávio Dino para que as provas continuem 
sendo no mês de janeiro, e não antecipadas para dezembro, como anunciado esta 
semana 

 
Wellington do Curso criticou alteração do concurso 

 
O deputado Wellington do Curso (PP) criticou a decisão do governo de antecipar de 
janeiro para dezembro as provas do concurso da Polícia Militar do Maranhão. 
 
O certame ocorreria em 28 de janeiro, mas o governo decidiu antecipar para o dia 17 de 
dezembro. 
 
– Aja com bom senso, governador! Primeiro: por que mudaram a data agora de forma 
repentina? Onde está o planejamento do Governo do Estado? Vocês não o fizeram 
antes de lançar o edital? Por que tanta desorganização? Segundo: mudaram e não 
deram justificativa alguma para a população. As provas, agora, acontecerão 43 dias 
antes do previsto. Foi feita uma mudança, mas, mudança para prejudicar? Como fica a 
situação dos homens e mulheres que programaram seus estudos para a prova que seria 
em janeiro? Terceiro: entre as fases de inscrição e aplicação de provas os candidatos 
terão apenas 21 dias. Onde está a razoabilidade? Quarto: por que tanta pressa? Não 
quero acreditar que querem fazer desse concurso um objeto eleitoreiro. Senhor 
Governador, Vossa Excelência prejudicará homens e mulheres que sonham em 
ingressar na Polícia Militar do Maranhão. Em nome dos candidatos, solicitamos que 
mantenha a data da prova em janeiro, conforme divulgação inicial no edital. Seja 
coerente, já que não tem planejamento! Não prejudique a população – cobrou 
Wellington. 
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 Inicialmente, as inscrições do concurso estavam previstas para começarem no dia 16 de 
outubro, o que não aconteceu. Posteriormente, a data da prova foi definida para o dia 
21 de janeiro. Por meio de outra retificação, alteraram a data para o dia 28 também do 
mês de janeiro. 
 
Agora, de forma repentina e já na 4ª retificação do edital, as provas serão aplicadas com 
43 dias de antecedência, isto é, no dia 17 de dezembro. 
 
O governo não se manifestou sobre as críticas de Wellington… 
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Othelino destina R$ 1 milhão em emendas para Vargem Grande… 

 
Othelino com Carlinho e auxiliares da Prefeitura de Vargem Grande 

 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
destinou R$ 1 milhão de suas emendas parlamentares para o município de Vargem 
Grande. 
 
O recurso deve ser utilizado na execução de obras de infraestrutura na cidade. 
 
A assinatura do convênio aconteceu nesta sexta-feira, 10, em reunião com o prefeito 
Carlinhos Barros (PCdoB), vereadores, secretários e lideranças políticas do município. 
 
– Essa é a forma do Legislativo e do Poder Executivo ajudar. O governador Flávio Dino 
já disponibilizou, para vários municípios, equipamentos importantes. No caso 
específico de Vargem Grande, já recebeu ambulância, inclusive fruto de emenda 
parlamentar minha, nova viatura policial, ônibus escolar e oito quilômetros do 
Programa Mais Asfalto. Neste mês de novembro, será inaugurado o Restaurante 
Popular em Vargem Grande, que será o maior em todo o estado e, em dezembro, 
começará a mais importante de todas as obras, que é a ampliação do sistema de 
abastecimento de água, resolvendo um problema que muito incomoda a população, 
que é a falta d’água – elencou. 
 
O prefeito Carlinho Barros agradeceu o apoio do deputado Othelino Neto, que, segundo 
ele, tem contribuído fortemente para o desenvolvimento de Vargem Grande. 
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– Nosso município já celebrou dois convênios e, nos dois, com participação integral do 
deputado Othelino Neto. Isso nos enriquece e nos dá força para que estejamos mais 
unidos, mostrando que não estamos brincando de prefeito e sim com responsabilidade 
com a sociedade de Vargem Grande – assinalou. 
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Em reunião com a presença dos maranhenses César Pires, Jota Pinto e Júnior Marreca, 
conselho político da legenda estabeleceu o dia 11 de dezembro para que qualquer filiado 
oficialize interesse em concorrer à presidência, o que força uma tomada de decisão do 
parlamentar carioca que, até agora, não se filiou 

 
BOLSONARO NA PAREDE. Júnior Marreca, Jota Pinto e César Pires com os dirigentes nacionais do PEN 

 
O Conselho Político do Partido Ecológico Nacional (PEN) abriu prazo até dia 11 de 
dezembro próximo para que qualquer um de seus filiados possa manifestar interesse em 
ser pré-candidato a presidente da República nas eleições de 2018. 
 
A medida foi tomada em reunião ocorrida quarta-feira, 9, em Brasília, da qual 
participaram os deputados maranhenses César Pires e Júnior Marreca, e o presidente da 
legenda no Maranhão, Jota Pinto. 
 
Com essa medida, os dirigentes do PEN querem forçar o deputado federal Jair Bolsonaro 
a oficializar ou não a sua filiação ao partido, já que ele havia manifestado o interesse de 
disputar a Presidência da República em 2018 pelo PEN, mas até agora não se filiou. 
 
– Essa expectativa de ingresso do Bolsonaro gerou uma situação de instabilidade no 
partido, já que foi acertado previamente que, como presidente de honra, ele teria 
plenos poderes para deliberar sobre as candidaturas do PEN no próximo ano – 
informou César Pires. 
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Além de estabelecer prazo para a manifestação de filiados, os dirigentes do PEN 
decidiram que o pré-candidato só poderá falar em nome do partido depois que sua pré-
candidatura for avaliada e aceita pelo Conselho Político. 
 
– Esse Conselho reafirma o compromisso incondicional com o respeito democrático às 
instâncias do partido, respaldadas nos princípios e normas constitucionais – diz a nota 
expedida ao final da reunião em Brasília. Um novo encontro foi marcado para o dia 11 
de dezembro, data em que haverá uma deliberação sobre a pré-candidatura do PEN à 
Presidência da República. 
 
Também participaram da reunião o presidente nacional do PEN, Adilson Barroso; o 
presidente do Conselho Político, deputado federal Walney Rocha (RJ); os deputados 
Erivelton Santana (BA), Rafael Favatto (ES), Raimundo Santos (PA) e Fred Costa (MG); e 
o secretário geral Nilton Silva. 
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Ex-prefeito de Nina Rodrigues faleceu esta semana e teve o nome lembrado pelo 
parlamentar em discurso na Assembleia Legislativa 

 
Fábio Braga emocionou-se ao falar do amigo na tribuna da Assembleia 

 
O deputado estadual Fábio Braga ressaltou em discurso na Assembleia Legislativa a 
grandeza de caráter, e capacidade de trabalho de Almir Mesquita, também conhecido 
como Almir Macedo, ex-prefeito de Nina Rodrigues, falecido esta semana. 
 
– Hoje venho a esta tribuna para lamentar a morte de Almir Mesquita, ex-prefeito de 
Nina Rodrigues. E mesmo com pesar, não poderia deixar de fazer um relato da sua luta 
política pela cidade, em razão da admiração e da relação de amizade dele e da sua 
família com a minha família na região de Vargem Grande e de Nina Rodrigues – disse o 
deputado Fábio Braga abrindo sua fala. 
 
Braga contou que, antes do desmembramento da cidade de Nina Rodrigues, ainda Vila 
da Manga, no final de 1961, ela pertencia ao município de Vargem Grande e esta, na 
época, era governada pelo filho do coronel Zé Firmino, que tinha como vice-prefeito João 
de Araújo Braga, avô do parlamentar. 
 
– Lamento aqui profundamente a morte do ex-prefeito Almir Mesquita e relato esses 
fatos para manter viva sua memória entre nós e mostrar gratidão do povo da minha 
terra e dos meus familiares aos seus entes queridos, como filhos, noras, genros, 
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irmãos, enfim, a todos aqueles que choram uma perda tão irreparável, porque Almir 
era uma pessoa rara, portanto, fica aqui o lamento meu e de todos que o conheciam e 
que de certa forma tiveram o privilégio de privar da sua amizade, como eu – finalizou. 
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Wellington cobra bom senso de Flávio Dino e pede que provas da PM sejam mantidas 
para janeiro 

 
Wellington protesta contra mudanças no edital, que foi todo remendado 

 
Sem justificativa alguma, o Governo do Estado do Maranhão, por meio das instituições 
competentes, retificou, mais uma vez, o edital de concurso da Polícia Militar do 
Maranhão. As provas, antes previstas para o dia 28 de janeiro, agora acontecerão no dia 
17 de dezembro. Foi contra essa situação que o deputado Wellington do Curso (PP) 
recebeu centenas de reclamações e se posicionou ao cobrar “bom senso” por parte do 
governador Flávio Dino (PC do B). 
 
Ao encaminhar a solicitação, feita em caráter de urgência, o deputado Wellington 
mencionou inúmeros fatores que mostram que a alteração de data prejudicará muitas 
pessoas. 
 
“Aja com bom senso, governador! Primeiro: por que mudaram a data agora de forma 
repentina? Onde está o planejamento do Governo do Estado? Vocês não o fizeram antes 
de lançar o edital? Por que tanta desorganização? Segundo: mudaram e não deram 
justificativa alguma para a população. As provas, agora, acontecerão 43 dias antes do 
previsto. Foi feita uma mudança, mas, mudança para prejudicar? Como fica a situação 
dos homens e mulheres que programaram seus estudos para a prova que seria em 
janeiro? Terceiro: entre as fases de inscrição e aplicação de provas os candidatos terão 
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apenas 21 dias. Onde está a razoabilidade? Quarto: por que tanta pressa? Não quero 
acreditar que querem fazer desse concurso um objeto eleitoreiro. Senhor governador, 
vossa excelência prejudicará homens e mulheres que sonham em ingressar na Polícia 
Militar do Maranhão. Em nome dos candidatos, solicitamos que mantenha a data da 
prova em janeiro, conforme divulgação inicial no edital. Seja coerente, já que não tem 
planejamento! Não prejudique a população”, disse o professor e deputado Wellington. 
 
A solicitação do deputado Wellington foi encaminhada, em caráter de urgência, e deve 
ser respondida ainda nos próximos dias. 
 
DESORGANIZAÇÃO 
 
Inicialmente, as inscrições do concurso estavam previstas para começarem no dia 16 de 
outubro, o que não aconteceu. Posteriormente, a data da prova foi definida para o dia 
21 de janeiro. Por meio de outra retificação, alteraram a data para o dia 28, também do 
mês de janeiro. Agora, de forma repentina, e já na quarta retificação do edital, as provas 
serão aplicadas com 43 dias de antecedência, isto é, no dia 17 de dezembro, 
prejudicando inúmeros maranhenses que programaram seus estudos de acordo com o 
edital divulgado e todo remendado. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Deputado Sousa Neto chama retaliação de Flávio Dino a 

delegada de “ato abusivo, covarde e medíocre” 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/11/2017 

Deputado Sousa Neto chama retaliação de Flávio Dino a delegada de “ato abusivo, 
covarde e medíocre” 

 
Sousa Neto diz que voltará a abordar o assunto na tribuna 

 
Como uma espécie de ‘punição’ e ‘retaliação’ por ter denunciado, nas redes sociais, às 
péssimas condições de trabalho, Flávio Dino removeu a delegada Virgínia Loiola do 4º 
Distrito Policial de Imperatriz para Delegacia da Mulher de Açailândia. Na época, fiz um 
pronunciamento sobre o caso e da insatisfação da polícia na Assembleia Legislativa, o 
que gerou grande repercussão na imprensa em todo o Estado, face a incompetência do 
secretário Jefferson Portela e do Governo Comunista em gerenciar o Sistema de 
Segurança, atestada pelos alarmantes índices de criminalidade e violência que afetam a 
sociedade. 
 
Mais uma vez, estamos assistindo a um ato abusivo, covarde e medíocre, como inúmeros 
já denunciados pela Oposição, de um governo ridículo, que tem como lema ‘perseguir 
os opositores e beneficiar protegidos’. Flávio Dino, respeite os profissionais que têm, 
verdadeiramente, o compromisso de bem servir o Estado; ao contrário de sua ‘curriola’, 
que só sabe maltratar nossa população 
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Sousa Neto repudiou retaliação do governador a delegada, transferida de Imperatriz para Açailândia 

 
Na segunda-feira (13), voltarei a tratar desse assunto na sessão plenária, e farei 
encaminhamentos pela Comissão de Segurança, solicitando que haja providências desta 
Casa para dar garantia de trabalho aos servidores da Segurança Pública e para frear esses 
desmandos, como temos visto nestes três anos do Governo Flávio Dino, contra aqueles 
que ‘ousam’ ir contra o domínio comunista. 
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Othelino Neto destina emenda para investimentos na infraestrutura de Vargem Grande 

 
A assinatura da emenda parlamentar foi feita nesta sexta-feira 

 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
destinou R$ 1 milhão de suas emendas parlamentares para o município de Vargem 
Grande. O recurso deve ser utilizado na execução de obras de infraestrutura na cidade. 
A assinatura do convênio aconteceu nesta sexta-feira (10), em reunião com o prefeito 
Carlinhos Barros, vereadores, secretários e lideranças políticas do município. 
 
O deputado Othelino Neto frisou a satisfação em estar destinando a emenda para o 
município de Vargem Grande, que será aplicada na pavimentação de ruas da cidade, 
como uma forma de contribuir para a melhoria de vida das pessoas. O parlamentar 
também já havia colaborado com o município na aquisição de viaturas policiais, 
ambulância e ônibus escolar. 
 
“Essa é a forma do Legislativo e do Poder Executivo ajudar. O governador Flávio Dino já 
disponibilizou, para vários municípios, equipamentos importantes. No caso específico de 
Vargem Grande, já recebeu ambulância, inclusive fruto de emenda parlamentar minha, 
nova viatura policial, ônibus escolar e oito quilômetros do Programa Mais Asfalto. Neste 
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mês de novembro, será inaugurado o Restaurante Popular em Vargem Grande, que será 
o maior em todo o estado e, em dezembro, começará a mais importante de todas as 
obras, que é a ampliação do sistema de abastecimento de água, resolvendo um 
problema que muito incomoda a população, que é a falta d’água”, elencou. 
 
O prefeito Carlinho Barros agradeceu o apoio do deputado Othelino Neto, que, segundo 
ele, tem contribuído fortemente para o desenvolvimento de Vargem Grande. “Nosso 
município já celebrou dois convênios e, nos dois, com participação integral do deputado 
Othelino Neto. Isso nos enriquece e nos dá força para que estejamos mais unidos, 
mostrando que não estamos brincando de prefeito e sim com responsabilidade com a 
sociedade de Vargem Grande”, assinalou. 
 
O secretário de Infraestrutura de Vargem Grande, Barros Filho, classificou a obra de 
pavimentação como de extrema relevância, além de ser um marco para o município, que 
há muitos anos estava impedido de celebrar convênios. “Este ano conseguimos fazer 
com que o município saísse do Cauc para conseguir convênios. Ficamos muito felizes, 
pois o deputado Othelino tem sido bastante atuante e tem ajudado muito o município”, 
completou. 
 
O presidente da Câmara de Vereadores, Germano Barros, também agradeceu o apoio do 
deputado Othelino Neto. “Vargem Grande agradece a todas as emendas parlamentares 
do deputado Othelino. A infraestrutura é o ponto maior da nossa administração. A 
Câmara, hoje, trabalha paralelamente ao governo na fiscalização e, também, aplaudindo 
o convênio que traz benefícios ao nosso município”, finalizou. 

 

 


