
 

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: 
Tudo pronto para o ‘Arraiá do Povo’, que começa nesta 

quinta-feira 

SITE: http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 14/06/2018 

Tudo pronto para o ‘Arraiá do Povo’, que começa nesta quinta-feira 

 
 
Tudo pronto para o ‘Arraiá do Povo’, que acontecerá nesta quinta (14), sexta (15) e 
sábado (16), a partir das 18h30, na área do estacionamento, ao lado do Complexo de 
Comunicação. Quatro barracas foram montadas para a venda de comidas típicas. Além 
de proporcionar ao público delícias características do período junino, toda a verba 
arrecadada será destinada a entidades beneficentes. 
 
As barracas foram cedidas ao Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão 
(Gedema), ao Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa (Sindsalem), ao Centro 
Beneficente Nossa Senhora da Glória e à Paróquia Santo Antônio de Pádua. 
 
O Gedema utilizará toda a renda arrecadada em benefício de instituições e projetos 
beneficentes, que são assistidos pelo grupo em ações sociais realizadas ao longo do ano. 
Já o Sindsalem aplicará os recursos obtidos em projetos desenvolvidos pelo sindicato em 
prol da qualidade de vida dos servidores. O investimento feito na barraca também será 
custeado pelo próprio sindicato. 
 
Localizado no bairro Alemanha, o Centro Beneficente Nossa Senhora da Glória existe há 
25 anos e vive exclusivamente de doações, atendendo 69 crianças e adolescentes 
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carentes, além de 20 idosos do bairro. A instituição oferece três refeições por dia, em 
dois turnos. A entidade destinará a renda arrecadada para o pagamento de encargos de 
funcionários, despesas com infraestrutura e alimentação das crianças, adolescentes e 
idosos acolhidos. A barraca foi cedida pela Associação dos Ex-Deputados Estaduais do 
Maranhão (AEDEM). 
 
A Paróquia Santo Antônio de Pádua, localizada no Cohajap, utilizará os recursos 
arrecadados na conclusão das obras do Centro Pastoral Comunitário Nossa Senhora da 
Paz. 
 
O ‘Arraiá do Povo’ contará, ainda, com amplo estacionamento, um grande palco (onde 
se apresentarão os grupos folclóricos) e playground para crianças, além de mesas e 
cadeiras, que garantirão o conforto do público. 
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Após audiências e ações do deputado Wellington, aprovados no concurso de 
Barreirinhas são convocados 

 
 
Na manhã desta quarta-feira (13), o deputado estadual Wellington do Curso destacou 
mais uma conquista em defesa de aprovados em concurso público no Maranhão. Dessa 
vez, após audiências, articulações e ações na Justiça que foram realizadas pelo deputado 
Wellington no município de Barreirinhas desde fevereiro de 2017, a Prefeitura convocou 
os aprovados no último concurso realizado. 
 
A convocação é resultado de muita luta do deputado Wellington, que desde 2017, se 
reuniu com os aprovados, realizou audiência e, após isso, contou também com a posição 
ativa do Ministério Público para garantir as convocações. 
 
“Após muita luta, conseguimos a convocação dos aprovados no concurso de 
Barreirinhas. Graças à posição ativa do Ministério Público, que também foi crucial para 
esse momento. Nos reunimos desde fevereiro de 2017, quando os aprovados 
realizaram manifestações e ocuparam a sede da Prefeitura como forma de protesto. 
Ouvimos as solicitações de cada aprovado, realizamos audiências e, agora, estamos 
diante da convocação. Continuamos firmes em defesa de cada concursado e servidor 
público do Maranhão”, disse o professor e deputado Wellington. 
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Wellington é o deputado que já realizou audiências em defesa dos concursados e 
acionou a Justiça para que aprovados de diversos de diversos municípios, a exemplo de 
Barreirinhas, Anapurus, Lago Açú, Paraibano, Matões do Norte, Pindaré Mirim, Paço do 
Lumiar e São Luís. 
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Assembleia antecipa pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão antecipou, para esta quarta-feira (13), o 
pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Poder Legislativo. O 
presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), acompanhou o governador Flávio 
Dino, que também anunciou a antecipação ao funcionalismo estadual para amanhã, 
quinta-feira (14). 
 
Segundo Othelino Neto, a antecipação do décimo, bem como o pagamento da folha 
dentro do mês, seguem uma política dinâmica de gestão e, principalmente, de 
valorização dos servidores do Legislativo. 
 
O presidente usou as redes sociais, logo cedo, para informar a antecipação do décimo 
terceiro aos servidores da Assembleia Legislativa. 
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“Vamos lutar para que todas as escolas tenham bibliotecas públicas”, diz Zé Inácio em 
audiência 

O deputado Zé Inácio (PT) e a categoria de bibliotecários realizaram, na última terça-feira 
(12), audiência pública para discutir e cobrar a aplicabilidade da Lei 12.244, de 24 de 
maio de 2010, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dispõe sobre 
a universalização das bibliotecas escolares nas instituições de ensino do Brasil. 
 

 
 
A categoria cobra a execução dessa lei federal, pois em 2020 expira o prazo fixado para 
que todas as escolas públicas possuam bibliotecas que proporcionem não apenas 
educação de qualidade, mas que possa cumprir o seu devido papel social para a 
disseminação do conhecimento, espaço de convivência, formação, informação à cultura 
e ao lazer. 
 
Zé Inácio disse que o caminho para que seja garantida a efetividade da lei é a realização 
de políticas públicas junto aos órgãos municipais e estaduais.  “Iremos lutar pela 
implementação da legislação para que possamos fortalecer ainda mais a educação 
pública e o acesso à leitura e às bibliotecas”, frisou. 
 
Os bibliotecários presentes salientaram que necessitam da implementação de políticas 
públicas com orçamento, assim como a realização de concurso público para o cargo de 
bibliotecário e aprimoramento dos profissionais, por meio da formação continuada. 
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A audiência pública definiu os seguintes encaminhamentos: 1) Que o Ministério Público 
fiscalize os encaminhamentos adotados pela Secretária de Estado da Educação para que 
se cumpra efetivamente a Lei Federal; 2) Indicação ao governador Flávio Dino, ao 
secretário de Estado da Educação e ao reitor dos Iemas para a realização de concurso 
público para o cargo de bibliotecário para atender as bibliotecas escolares; 3) Criação da 
Frente Parlamentar em Defesa das Bibliotecas Públicas do Estado para defender o 
cumprimento da legislação; 4) Solicitação de uma reunião com o secretário de Estado de 
Educação para que sejam apresentados os encaminhamentos  definidos na audiência; 4) 
Propor uma Lei Estadual com base na Lei Federal, para fortalecer ainda mais o seu devido 
cumprimento em todo o Estado. 
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Othelino Neto, Flávio Dino e Luciano Genésio discutem ampliação de benefícios para 
Pinheiro 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
o governador Flávio Dino e o prefeito da cidade de Pinheiro, Luciano Genésio, estiveram 
reunidos, na segunda-feira (11), no Palácio dos Leões, onde discutiram a ampliação de 
diversos benefícios para aquele município, principalmente na área da infraestrutura. 
 

 
 
No encontro, estiveram presentes os deputados federais Weverton Rocha (PDT) e André 
Fufuca (PP); o secretário chefe da Casa Civil, Rodrigo Lago; o ex-secretário de 
Comunicação e Articulação Política, Márcio Jerry; o atual ocupante da pasta, Ednaldo 
Neves; o superintendente de Articulação Política da Regional de Pinheiro, Penaldon 
Jorge; e a primeira-dama daquela cidade, Thaiza Hortegal. 
 
De acordo com o governador Flávio Dino, a reunião definiu a ampliação de vários 
serviços, como a expansão do programa Mais Asfalto, que agora vai chegar a vários 
bairros. Revelou, ainda, que a saúde é outro setor que vai ter mais apoio, por já contar 
com o Hospital Regional “Doutor Jackson Lago”. 
 
“A população de Pinheiro está sendo beneficiada em diversos setores. É uma parceria 
que está dando certo e que, por isso, vai ter ampliação”, garantiu o governador Flávio 
Dino. 
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Segundo o deputado Othelino Neto, Pinheiro está sendo beneficiado com a ampliação 
do Mais Asfalto e com mais ações na área de saúde. Para ele, esse é um dado importante, 
“porque mostra a sensibilidade do governador Flávio Dino em estabelecer ações que 
possibilitem o melhoramento da qualidade de vida dos pinheirenses”, salientou. 
 
O prefeito Luciano Genésio destacou o empenho dos deputados Othelino Neto, André 
Fufuca, Weverton Rocha e do ex-secretário de Articulação Política, Márcio Jerry, quanto 
ao encaminhamento das prioridades do município ao Governo do Estado, ao mesmo 
tempo em que agradeceu ao governador Flávio Dino por atender às suas reivindicações. 
“O presidente Othelino Neto e os deputados federais André Fufuca e Weverton Rocha, 
assim como o ex-secretário Márcio Jerry, nos deram apoio e o governo tem nos ajudado 
muito e vai continuar a nos dar apoio, o que é importante para a nossa população”, disse. 
 

 
 
O superintendente de Articulação Política da Regional de Pinheiro, Penaldon Jorge, 
ressaltou que a população pinheirense está agradecida por conta das ações que estão e 
que serão desenvolvidas pelo Governo do Estado. “É uma demonstração de 
responsabilidade e sensibilidade do governador Flávio Dino para com a cidade de 
Pinheiro. Essa parceria é salutar para todos e se solidifica, mais ainda, com o apoio do 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto”, acrescentou. 

 

  



 

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: 
Fábio Braga lamenta falecimento da sua avó Irene 

Ramos 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 14/06/2018 

Fábio Braga lamenta falecimento da sua avó Irene Ramos 

O deputado Fábio Braga (SD), na sessão desta terça-feira, 12, lamentou o falecimento da 
sua avó Irene Ramos, com 107 anos de idade. Ela deixou filhos, netos, bisnetos e 
tataranetos. 
 

 
 
Ao lamentar – em nome da sua mãe e de todos os familiares – o deputado também 
agradeceu as menções de pesar pelo falecimento da sua avó. “Lamento que nesse último 
mês tive a perda, além de minha avó, da minha amiga Nini Barros, de Vargem Grande. 
Para mim foi um mês de perdas imensas; eu acredito que se Deus fez nesse momento, 
fez na sabedoria e no entendimento de que nós – os familiares – vamos ser confortados 
pela vontade do Todo Poderoso”, disse o deputado. 
 
Fábio Braga acentuou ainda que o legado e toda trajetória de sua avó Irene ficará 
compartilhada entre os amigos, familiares e de todos aqueles que conviveram com ela 
ao longo desses 107 anos. Ele lembrou que compartilhou boa parte da infância com sua  
avó onde aprendeu os sentimentos de gratidão, carinho e afeto às pessoas. 
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“O falecimento dela não deixa, de maneira alguma, nossa família triste. Deixa uma 
alegria imensa de ter vivido mais de 100 anos. Deixa o sentimento de que ela cumpriu o 
seu dever na terra que, ao longo desses 107 anos, criou e viu também partir muitos dos 
familiares dela. Entendo que ao chegar nessa idade, ela teve um comprometimento com 
o tempo e que esse tempo ela teve um compromisso de viver cada vez mais, e viveu”, 
observou Fábio Braga, saudando também todas as pessoas que acompanharam sua avó 
nos últimos dias de sua vida, dentre eles, os médicos, enfermeiros e todos que prestaram 
assistência. 
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Fábio Braga lamenta falecimento da sua avó Irene Ramos… 

 
 
O deputado Fábio Braga (SD), na sessão desta terça-feira, 12, lamentou o falecimento da 
sua avó Irene Ramos, com 107 anos de idade. Ela deixou filhos, netos, bisnetos e 
tataranetos. 
 
Ao lamentar – em nome da sua mãe e de todos os familiares – o deputado também 
agradeceu as menções de pesar pelo falecimento da sua avó. 
 
“Lamento que nesse último mês tive a perda, além de minha avó, da minha amiga Nini 
Barros, de Vargem Grande. Para mim foi um mês de perdas imensas; eu acredito que se 
Deus fez nesse momento, fez na sabedoria e no entendimento de que nós – os familiares 
– vamos ser confortados pela vontade do Todo Poderoso”, disse o deputado. 
 
Fábio Braga acentuou ainda que o legado e toda trajetória de sua avó Irene ficará 
compartilhada entre os amigos, familiares e de todos aqueles que conviveram com ela 
ao longo desses 107 anos. Ele lembrou que compartilhou boa parte da infância com sua 
avó onde aprendeu os sentimentos de gratidão, carinho e afeto às pessoas. 
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“O falecimento dela não deixa, de maneira alguma, nossa família triste. Deixa uma 
alegria imensa de ter vivido mais de 100 anos. Deixa o sentimento de que ela cumpriu o 
seu dever na terra que, ao longo desses 107 anos, criou e viu também partir muitos dos 
familiares dela. Entendo que ao chegar nessa idade, ela teve um comprometimento com 
o tempo e que esse tempo ela teve um compromisso de viver cada vez mais, e viveu”, 
observou Fábio Braga, saudando também todas as pessoas que acompanharam sua avó 
nos últimos dias de sua vida, dentre eles, os médicos, enfermeiros e todos que prestaram 
assistência. 
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“Vamos lutar para que todas as escolas tenham bibliotecas públicas”, disse Zé Inácio 

 
 
O Deputado Estadual Zé Inácio (PT) e a categoria de bibliotecários realizaram nesta terça-
feira 12/06, Audiência Pública para discutir e cobrar a aplicabilidade da Lei nº 12.244, de 
24 de maio de 2010, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dispõe 
sobre a universalização das bibliotecas escolares nas instituições de ensino do Brasil. 
 
A categoria cobra a execução dessa Lei Federal, que em 2020, expira o prazo fixado para 
que todas as escolas públicas possuam bibliotecas que proporcionem não apenas 
educação de qualidade, mas que possa cumprir o seu devido papel social para 
disseminação de conhecimento, espaço de convivência, formação, informação à cultura 
e ao lazer. 
 
O Deputado Estadual Zé Inácio falou que o caminho para que seja garantida a efetividade 
da Lei é a realização de políticas junto aos órgãos municiais e estaduais. “Iremos lutar 
pela implementação da legislação para que possamos fortalecer ainda mais a educação 
pública e o acesso à leitura e as bibliotecas”, disse. 
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Os bibliotecários pontuaram que necessitam da implementação de políticas públicas 
com orçamento, assim como a realização de concurso público para o cargo de 
bibliotecário, e aprimoramento dos profissionais por meio da formação continuada. 
 
A Audiência Pública definiu os seguintes encaminhamentos: 
 
1) que o Ministério Público fiscalize os andamentos que estão sendo adotados pela 
Secretária de Estado da Educação para que se cumpra efetivamente a Lei Federal; 
 
2) realizar indicação ao Governador Flávio Dino, ao Secretário de Estado da Educação e 
ao reitor dos Iemas para a realização de concurso público para o cargo de bibliotecário 
para atender as bibliotecas escolares; 
 
3) criação da Frente Parlamentar em Defesa das Bibliotecas Públicas do Estado para 
defender o cumprimento da legislação; 
 
4) solicitar uma reunião com o Secretário de Estado de Educação para que sejam 
apresentados os encaminhamentos que foram definidos na Audiência Pública; 
 
5) e por último propor uma Lei Estadual com base na Lei Federal, a fim de fortalecer 
ainda mais o seu devido cumprimento em todo o Estado. 
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“Vamos lutar para que todas as escolas tenham bibliotecas públicas”, anuncia Zé Inácio, 
em audiência pública com bibliotecários 

 
Zé Inácio disse que o caminho para garantir a efetividade da lei é a implementação de políticas junto aos  
órgãos municiais e estaduais 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) e a categoria de bibliotecários realizaram, nessa 
terça-feira 12/06, audiência pública para discutir e cobrar a aplicabilidade da Lei nº 
12.244, de 24 de maio de 2010, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares nas instituições de ensino 
do Brasil. 
 
A categoria cobra a execução dessa Lei Federal, que em 2020, expira o prazo fixado para 
que todas as escolas públicas possuam bibliotecas que proporcionem não apenas 
educação de qualidade, mas que possa cumprir o seu devido papel social para 
disseminação de conhecimento, espaço de convivência, formação, informação à cultura 
e ao lazer. 
 
O deputado estadual Zé Inácio falou que o caminho para que seja garantida a efetividade 
da Lei é a realização de políticas junto aos órgãos municiais e estaduais. “Iremos lutar 
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pela implementação da legislação para que possamos fortalecer ainda mais a educação 
pública e o acesso à leitura e as bibliotecas”, disse. 
 

 
Deputado Zé Inácio se comprometeu a apoiar a causa defendida pelos bibliotecários maranhenses 

 
Os bibliotecários pontuaram que necessitam da implementação de políticas públicas 
com orçamento, assim como a realização de concurso público para o cargo de 
bibliotecário, e aprimoramento dos profissionais por meio da formação continuada. 
 
A audiência pública definiu os seguintes encaminhamentos: 1) que o Ministério Público 
fiscalize os andamentos que estão sendo adotados pela Secretária de Estado da 
Educação para que se cumpra efetivamente a Lei Federal; 2) realizar indicação ao 
Governador Flávio Dino, ao Secretário de Estado da Educação e ao reitor dos Iemas para 
a realização de concurso público para o cargo de bibliotecário para atender as bibliotecas 
escolares; 3) criação da Frente Parlamentar em Defesa das Bibliotecas Públicas do Estado 
para defender o cumprimento da legislação; 4) solicitar uma reunião com o Secretário 
de Estado de Educação para que sejam apresentados os encaminhamentos que foram 
definidos na Audiência Pública; 4) e por último propor uma Lei Estadual com base na Lei 
Federal, a fim de fortalecer ainda mais o seu devido cumprimento em todo o Estado. 
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Deputado Wellington cobra do governo aplicação de lei que garante bibliotecas em 
escolas públicas do MA 

 
Wellington defendeu e cobrou a instalação de bibliotecas dignas em todas as escolas 
públicas do Estado 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB), que é presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, esteve 
presente, na manhã dessa terça-feira, dia 12, em audiência pública para discutir a Lei Nº 
12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
escolares nas instituições de ensino do Brasil. 
 
Ao abordar o tema, o deputado Wellington destacou a necessidade de se efetivar a 
aplicação da lei e garantir bibliotecas nas escolas públicas do Maranhão. 
 
“Por meio do nosso projeto ‘De Olho nas Escolas’, visitamos as escolas públicas do 
Maranhão e sabemos da realidade vivenciada por professores e alunos. Sabemos 
também que falta sim biblioteca, falta incentivo à leitura e isso deve ser aprimorado. 
Sempre estudei em escola pública e, na Assembleia, como deputado, defendemos e 
cobramos a implantação de bibliotecas dignas em todas as escolas públicas do nosso 
estado. Além disso, tenho feito uma defesa de realização de concurso público para a 
função de bibliotecário. Sei da importância da leitura e, por isso, aprovei na Assembleia 
o Projeto de Lei de 65/2016, que incentiva a doação de livros. Como educador, continuo 
firme em defesa da educação”, disse o professor e deputado Wellington. 
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PT fora do lançamento da candidatura de Eliziane Gama ao Senado 

 
O deputado José Inácio e o presidente do PT, Augusto Lobato, não participação do  
lançamento de candidatura de Eliziane 

 
Os dirigentes do Partido dos Trabalhadores não comparecerão ao lançamento da 
candidatura de Eliziane Gama (PPS) ao Senado, neste sábado (16), no Rio Poty Hotel. 
Segundo o presidente estadual do PT, não faz sentido participar do evento com o partido 
reivindicando a segunda vaga de senador na coligação e pela postura da parlamentar 
durante o processo de impeachment da presidente Dilma. 
 
“Nós avançamos ao decidirmos no último encontro apoiar a candidatura de Flávio Dino 
ao Governo, agora vamos discutir a questão do Senado no encontro marcado para o dia 
7 de julho. Nesta quinta-feira teremos reunião com os 52 membros do diretório estadual 
para discutir a chapa de deputado federal e estadual”, observou Lobato. 
 
A mesma linha de raciocínio é compartilhada pelo deputado José Inácio, líder da corrente 
majoritária CNB (Construindo um Novo Brasil). O parlamentar petista também anunciou, 
nesta manhã de quarta-feira (13), que não tem motivos para participar do ato de Eliziane 
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pelos mesmo motivos alegados por Lobato: “Como posso participar de um evento se 
estamos reivindicando a vaga?”, disse o parlamentar. 
 
Numa roda de conversa com jornalistas nesta manhã de quarta-feira (13), no plenário 
da Assembleia Legislativa, José Inácio reafirmou que o partido continua reivindicando 
participação na chapa majoritária, embora a resolução tirada no último encontro petista 
tenha deliberado por aliança com Flávio Dino. O parlamentar observou que os petistas 
não criarão problema para a coligação, mas que se acham no direito de pleitear a vaga. 
 
Os dois dirigentes do PT advertem, no entanto, que independente de conseguir de 
estarem presentes ou não chapa majoritária de senador, a aliança com Flávio Dino está 
consolidada. 
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Fábio Braga lamenta falecimento da sua avó, Irene Ramos 

 
 
O deputado Fábio Braga (SD), na sessão de terça-feira (12), lamentou o falecimento da 
sua avó Irene Ramos, com 107 anos de idade. Ela deixou filhos, netos, bisnetos e 
tataranetos. 
 
Em nome da sua mãe e de todos os familiares, o deputado também agradeceu às 
menções de pesar pelo falecimento da sua avó. O parlamentar frisou ainda a tristeza 
pela perda da minha amiga Nini Barros, de Vargem Grande. “Para mim, foi um mês de 
perdas imensas. Eu acredito que, se Deus fez nesse momento, fez na sabedoria e no 
entendimento de que nós – os familiares – vamos ser confortados pela vontade do 
Todo Poderoso”, disse. 
 
Fábio Braga acentuou, ainda, que o legado e toda trajetória de sua avó Irene ficará 
compartilhada entre os amigos, os familiares e todos aqueles que conviveram com ela 
ao longo desses 107 anos. Ele lembrou que compartilhou boa parte da infância com sua 
avó, onde aprendeu os sentimentos de gratidão, carinho e afeto às pessoas. 
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“O falecimento dela não deixa, de maneira alguma, nossa família triste. Deixa uma 
alegria imensa de ter vivido mais de 100 anos. Deixa o sentimento de que ela cumpriu 
o seu dever na terra que, ao longo desses 107 anos, criou e viu também partir muitos 
dos familiares dela”, observou Fábio Braga, saudando, também, todas as pessoas que 
acompanharam sua avó nos últimos dias de sua vida, dentre eles, os médicos, 
enfermeiros e todos que prestaram assistência. 
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Assembleia antecipa pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores… 

 
Deputado Othelino Neto 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão antecipou, para esta quarta-feira (13), o 
pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Poder Legislativo. O 
presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), acompanhou o governador Flávio 
Dino, que também anunciou a antecipação ao funcionalismo estadual para amanhã, 
quinta-feira (14). 
 
Segundo Othelino Neto, a antecipação do décimo, bem como o pagamento da folha 
dentro do mês, seguem uma política dinâmica de gestão e, principalmente, de 
valorização dos servidores do Legislativo. 
 
O presidente usou as redes sociais, logo cedo, para informar a antecipação do décimo 
terceiro aos servidores da Assembleia Legislativa. 
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Murad cobra da PM informações sobre sindicância da espionagem 

 
 
O ex-deputado Ricardo Murad, pré-candidato a governador pelo PRP, encaminhou 
ontem (13) ao Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão, um pedido formal de 
informações sobre a sindicância instaurada para apurar a denúncia de que a corporação 
estava sendo usada para fins eleitorais. 
 
Em abril, O Estado revelou o teor de memorandos contendo determinação para que 
comandos da PM no interior do estado promovessem o fichamento e monitoramento 
de adversários políticos do governador Flávio Dino (PCdoB). Até autoridades como juízes 
e promotores, de acordo com os documentos, seriam alvo da espionagem. 
 
A cúpula da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) – depois de tentar fazer 
parecer que o caso tratava-se de sabotagem política – anunciou a abertura de uma 
sindicância, com prazo de conclusão de 30- dias. 
 
Agora, em junho, mais de 45 dias depois, o resultado dessa apuração oficial ainda não 
foi informado, o que motivou o pedido de informações de Murad, com base na lei de 
Acesso à Informação (LAI). 
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“O requerente […], alvo certo do monitoramento, tem o direito de ter pleno 
conhecimento de todo o processo der sindicância”, destaca o pré-candidato na petição, 
endereçada ao comandante-geral da PM, coronel Jorge Luongo. 
 
Coordenador 
 
No início dos trabalhos da sindicância, ainda em abril, a TV Mirante revelou que pelo 
menos dois policiais militares confirmaram que um coronel filiado ao PCdoB era quem 
pressionava comandantes da corporação para o levantamento de dados sobre 
adversários de Dino (relembre). 
 
Coronel Heron Santos é filiado ao mesmo partido do governador e foi candidato a 
deputado estadual nas eleições de 2014. É ex-comandante de Policiamento do Interior 
e foi citaram pelos tenentes Juarez Martins Coelho e Josué Alves Aguiar, em 
depoimentos ao comando da PMMA. Ambos deram a mesma versão: Heron cobrava 
pessoalmente a compilação dos dados. 
 
O advogado do tenente-coronel Emerson Farias, que assina o primeiro memorando com 
a ordem para fichamento, disse que o cliente nega ter tomado a decisão por conta 
própria. As informações acabaram jogando por terra toda a tese da SSP, de que o 
comando da PMMA não sabia de nada e que os oficias que pediram informações sobre 
adversários do governo haviam agido por conta própria. 
 
Investigação 
 
Além da sindicância, ainda não há informações sobre a conclusão de uma investigação 
aberta pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) do Maranhão. 
 
O órgão instaurou Procedimento Preparatório Eleitoral para apurar o procedimento do 
Comando do Policiamento Interior da Polícia Militar do Maranhão no caso do envio da 
circular determinando o fichamento de oposicionistas (reveja). 
 
À época, o procurador regional eleitoral, Pedro Henrique Castelo Branco, disse que “o 
memorando não esclarece ou motiva de forma idônea as razões da necessidade do 
‘levantamento eleitoral’ solicitado e não observa direitos fundamentais presentes na 
Constituição da República Federativa do Brasil, que garantem a liberdade de 
manifestação e de expressão, bem como o livre exercício da convicção política”, afirmou. 
 
Desde o início do mês O Estado cobra do governo uma resposta sobre a conclusão da 
sindicância, mas nunca houve retorno. 
 
Mais 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/04/26/coronel-do-pcdob-era-quem-pressionava-por-fichamento-de-adversarios-do-governo/
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O deputado estadual Sousa Neto (PRP) também tem cobrado do Governo do Estado o 
resultado da sindicância que investigava a emissão de uma circular da Polícia Militar 
determinando o levantamento de dados de adversários de Flávio Dino (PCdoB) que 
pudessem atrapalhar o processo eleitoral. O parlamentar questionou se a sindicância foi 
concluída e, se foi, qual o resultado. 
 
Correlata 
PRP pede acesso a contas do PCdoB 
O PRP protocolou no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) um pedido de 
acesso integral às contas de campanha do PCdoB e do então candidato Flávio Dino 
referentes à eleição de 2014. 
O partido político quer, ainda, que o PCdoB entregue todas as suas prestações de contas 
referentes aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 
Segundo a petição, “há manifestos indícios de cometimento de crimes”. 
“Sem o acesso amplo às contas de campanha de 2014 e anuais do partido, a partir de 
2014 até 2018, não poderá o requerente [PRP], se for o caso, representar/reclamar a 
este egrégio Tribunal para requerer a devida fiscalização e adoção de medidas cabíveis”, 
alega a sigla. 
A decisão do PRP de pedir acesso irrestritos às contas de campanha e do partido – 
incluindo notas fiscais e extratos bancários – foi tomada depois de o PCdoB afirmar, em 
nota, dos R$ 1.380.000,00 declarados como despesa de campanha à Aldoimagem, 
apenas R$ 500 ml foram pagos, assumindo os comunistas uma dívida de R$ 880 mil. 
“A empresa de fato prestou serviços para a campanha, conforme consta em contrato e 
na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral – e aprovada. Parte dos serviços 
foi paga à época e o restante consta de assunção de dívida pelo partido, tudo nos marcos 
da legislação eleitoral e partidária”, diz o comunicado. 
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Comissão discute fornecimento de água em Paço do Lumiar e São José de Ribamar 

 
 
A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa iniciou, na manhã desta 
quarta-feira (13), uma agenda de discussão sobre o fornecimento de água em localidades 
abrangidas pelo consórcio intermunicipal de Paço do Lumiar e São José de Ribamar. 
 
O presidente da Comissão, deputado Bira do Pindaré (PSB), destacou a importância 
desse debate, iniciado com a discussão específica sobre problemas enfrentados por 
moradores das comunidades Jardim Araçagi, Alvorada, Itaguará e adjacências. 
 
A reunião contou com a presença de representantes da BRK, da Caema e de moradores 
do Jardim Araçagi. Representantes da comunidade reclamaram dos valores das tarifas e 
dos serviços prestados pela BRK. 
 
Técnicos da BRK, questionados pelo deputado Bira do Pindaré, forneceram informações 
e esclareceram dúvidas sobre custos operacionais para o fornecimento de água aos 
municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. Representantes da Caema 
forneceram informações sobre sistemas pertencentes à Companhia e que continuam 
abastecendo localidades do interior da Ilha. 
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Ao final da reunião, o deputado Bira do Pindaré sugeriu que a BRK, em face das 
reclamações sobre tarifas cobradas pela empresa, mantenha tarifa mínima, enquanto se 
aprofunda a discussão para eliminar divergências, que ainda existem sobre bens e 
equipamentos pertencentes à Caema e sobre área de abrangência da BRK. 
 
“A ideia foi abrir este diálogo com a BRK, a Caema e a comunidade, cujos moradores 
vieram a esta Casa para expressar suas inquietações e reivindicações sobre fornecimento 
de serviços de água. O espírito deste debate é justamente o de buscar soluções que 
sejam boas para todas as partes envolvidas”, ressaltou o parlamentar. 
 
Segundo ele, o debate sobre o tema será ampliado na agenda das próximas reuniões da 
Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa. 
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Imperatriz: Flávio Dino lidera com folga e Weverton Rocha e Edison Lobão estão na 
frente para o Senado 

 
Flávio Dino lidera com folga, seguido de Roseana Sarney,  
Roberto Rocha. Maura Jorge, Eduardo Braide e Ricardo Murad  
em Imperatriz, segundo pesquisa do Data 3 

 
A se confirmarem os percentuais de intenções de voto encontrados por pesquisa 
realizada em Imperatriz pelo Instituto Data 3, o governador Flávio Dino (PCdoB) sairá das 
urnas de lá com nada menos que  57,4% dos votos, seguido da candidata do MDB, ex-
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governadora Roseana Sarney  com 17,1%, do senador Roberto Rocha (PSDB) com 7,3%, 
e da ex-prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge (PSL), com 3%, num cenário em que o 
deputado estadual Eduardo Braide (PMN) aparece com 1% e o ex-deputado Ricardo 
Murad, com 0,8%. No levantamento espontâneo – aquele em que se pergunta ao 
entrevistado em quem ele vai votar sem mostrar-lhe a relação de candidato -, o 
governador Flávio Dino aparece com 45,6% das intenções de voto, contra 9,6% de 
Roseana Sarney e 3% de Roberto Rocha. Nessa amostra, Eduardo Braide, Maura Jorge e 
Ricardo Murad não chegaram a 1%.  E a posição do governador Flávio Dino é reforçada 
por 67,8% de aprovação em Imperatriz. 
 
No levantamento para identificar as tendências do eleitorado imperatrizense na corrida 
para as duas vagas do Senado, os números encontrados pelo Data 3 surpreendem com 
a liderança do deputado federal Weverton Rocha (PDT), que aparece destacado na 
liderança com 24,7% das intenções de voto, seguido do senador Edison Lobão (MDB) 
com 18,4%, do deputado federal Sarney Filho (PV), que aparece em terceiro lugar com 
9,8%, do ex-governador e atual deputado federal José Reinaldo Tavares com 9,1%, da 
deputada federal Eliziane Gama (PPS) com 4,3% e do deputado estadual Alexandre 
Almeida (PSDB) com 4,0%. 
 
Os números de Imperatriz, que é o segundo maior colégio eleitoral do Maranhão, com 
mais de 160 mil votos, costumam ser decisivos nas eleições majoritárias do Maranhão, 
principalmente se o líder das intenções de voto tiver bom desempenho em São Luís e 
em Caxias, por exemplo. Na corrida ao Palácio dos Leões, o Data 3 confirma os números 
encontrados por outros institutos, apontando o governador Flávio Dino cacifado para 
liquidar a fatura já no primeiro turno. Tendo a pesquisa como base, o eleitorado da 
Princesa do Tocantins parece disposto a repetir o posicionamento de 2014, quando 
sufragou a candidatura de Flávio Dino com mais de 60% dos votos sobre o pemedebista 
Lobão Filho, candidato apoiado pela então governadora Roseana Sarney. Naquela 
eleição, o candidato a senador apoiado por Flávio Dino, Roberto Rocha, então no PSB, 
deixou o então pemedebista Gastão Vieira para atrás. 
 
O cenário da disputa pelas duas vagas do Senado em Imperatriz exibe situações 
surpreendentes, a começar pelo desempenho do deputado federal Weverton Rocha 
como detentor da maior fatia de intenções de voto, deixando para trás, por exemplo, o 
ex-governador José Reinaldo e o deputado federal e ex-ministro Sarney Filho. A posição 
do senador Edison Lobão reflete o peso do seu nome na região onde começou, no final 
dos anos 70 do século passado. Chama a atenção o fraco desempenho da deputada 
federal Eliziane Gama em Imperatriz, uma vez nos levantamentos feitos em todo o 
estado ela aparece como líder das intenções de voto. 
 
O levantamento do Data 3 em Imperatriz chega num momento em que, na falta de 
números, as especulações ganham os bastidores e começam a rascunhar cenários 
absolutamente fora da realidade. Serve, portanto, de um lado, para o governador Flávio 
Dino manter a segurança e a confiança de que será bem votado na maior cidade do 
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interior do Maranhão. Serve também como alerta vermelho para a ex-governadora 
Roseana Sarney, cujas relações com Imperatriz sempre foram de altos e baixos. Em 
relação ao Senado, os recados mais fortes da pesquisa vão para o ex-ministro Sarney 
Filho, que até agora não liderou nenhum levantamento, aparecendo sempre em terceiro 
lugar, e para a deputada federal Eliziane Gama, que precisa investir ali para sair do quinto 
lugar. 
 
Em Tempo: A pesquisa Data 3 foi contratada pela TV Difusora, entrevistou 397 eleitores 
entre os dias 4 e 6 desta mês e foi está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o 
protocolo Nº 09455/2018. 
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Deputado Glalbert Cutrim participa de assinatura de convênio para reforma do Hospital 
de Lago Verde 

 
Para Glalbert, o auxílio do Governo do Estado, demonstra a sensibilidade do Governador e  
confiança na gestão do prefeito. 

 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) e o pré-candidato a deputado federal Gil 
Cutrim (PDT), acompanhados do prefeito de Lago Verde, Dr. Francisco (PPS) e sua 
comitiva, formada por secretários e oito, dos onze vereadores do município, assinaram 
nesta quarta-feira (13) na Secretaria de Infraestrutura do Estado, convênio para reforma 
e modernização do Hospital de Lago Verde. 
 
Clayton Noleto, Secretário de Infraestutura, explicou que a reforma é uma determinação 
do governador Flávio Dino (PCdoB) e atende ao pedido do deputado Glalbert Cutrim, 
que no ano passado, junto com o prefeito Dr. Francisco solicitaram auxilio do Governo 
para viabilizar a reforma do Hospital Municipal que atende não só a população de Lago 
Verde, mas de vários municípios vizinhos. 
 
Para Glalbert, o auxílio do Governo do Estado, demonstra a sensibilidade do Governador 
e confiança na gestão do prefeito. “Mesmo sendo um Hospital Municipal, o Governador 
Flávio Dino atendeu nosso pedido e irá reformar esse importante instrumento público 
que atende vários municípios do entorno. A transparência e responsabilidade como Dr. 
Francisco vem administrando Lago Verde foi fundamental para concretizar essa parceria 
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e realizar o sonho de voltar a ter um Hospital digno para a população”, destacou o 
deputado. 
 
Participaram da comitiva os vereadores Jackson (PTB), Burrego (PROS), Edilsa do Diá 
(PSB), Leandro Cajado (PV), Professor Zaqueu (PRP), Irmã Vera (PROS) e Geovani Costa 
(PDT); os Secretários Marquinhos Lêra (Administração), Paulo (Finanças) e o ex-
presidente do STTR – Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Diá. 
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Glalbert Cutrim participa do tradicional batizado do Boi Pirilampo 

 
Emocionado, Glalbert parabenizou os integrantes da brincadeira e agradeceu pelo convite… 

 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT), acompanhado de sua esposa, Elidania Coimbra 
Cutrim, participaram no último sábado, 09, do tradicional Batizado do Boi Pirilampo, na 
sede do novilho, na Cohab. Moradores, brincantes históricos e artistas locais foram 
prestigiar a cerimonia que dá início a temporada junina da brincadeira. 
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Este ano, o Presidente do Boi, Renato Dionísio escolheu o deputado Glalbert Cutrim para 
ser o padrinho da brincadeira. “O Glalbert tem fortes ligações com nossa brincadeira que 
já vem de sua raiz, e para gente é um grande prazer ter um jovem deputado neste 
momento tão importante do Boi Pirilampo”; Destacou o Presidente do Boi. 
 
Apaixonado por São João, o vereador licenciado Ivaldo Rodrigues (PDT), falou da escolha 
do nome de Glalbert para ser o padrinho do Boi e agradeceu o deputado. “Quero dar, 
também, o testemunho de gratidão a esse que é o nosso pré-candidato a deputado 
estadual, meu querido Glalbert Cutrim”. Agradeceu Ivaldo. 
 
Emocionado, Glalbert parabenizou os integrantes da brincadeira e agradeceu pelo 
convite. “Eu não tenho dúvida que este ano, pelo que vi hoje aqui, vai ser novamente 
um grande sucesso do nosso São João em todo o Estado. Confesso que não imaginava 
que ficaria tão emocionado como fiquei. Essa é minha estreia como padrinho de boi, e 
não poderia ser melhor, muito obrigado pelo carinho que recebi de todos”. Disse o 
deputado. 
 

 
 


