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Nota sobre o estado de saúde do presidente da Assembleia, Humberto Coutinho 

 
 
COMUNICADO  
 
Dra. Cleide Coutinho e familiares, em respeito à população de Caxias e do Maranhão, 
informam que Dr. Humberto Coutinho encontra-se em Caxias para dar continuidade ao 
tratamento de um quadro infeccioso e, por determinação da equipe médica, as visitas 
estarão restritas aos familiares. 
 
Informam, ainda, que logo que haja liberação da equipe médica, Dr. Humberto 
retornará a receber todos os seus amigos com a mesma receptividade. 
 
Caxias, 13 de novembro de 2017 
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“Flávio Dino tem uma história que o Brasil inteiro tem admiração”, diz governador do 
Piauí 

 
 
O governador Flávio Dino recebeu nesta segunda-feira (13), em Teresina, o título de 
cidadão piauiense e a Ordem de Mérito Renascença do Piauí. O título foi concedido 
pela Assembleia Legislativa piauiense. Já a ordem de mérito partiu de iniciativa do 
governador do Piauí, Wellington Dias. 
 
O título de cidadão piauense foi sugerido pelo deputado Themistocles Filho, presidente 
da Assembleia, e aprovado por unanimidade no plenário. 
 
A Ordem de Mérito Renascença do Piauí é destinada a personalidades e entidades 
nacionais e estrangeiras que tenham se tornado dignas da gratidão, admiração e 
reconhecimento por parte do povo e do governo do Piauí. É a mais alta comenda do 
Estado. 
 
A cerimônia foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Piauí e contou com a 
presença dos deputados piauenses e líderes políticos locais, além dos deputados 
maranhenses Othelino Neto, Zé Inácio e Rafael Leitoa. 
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Também estiveram presentes o secretário de Estado da Infraestrutura Clayton Noleto, 
o prefeito de Timon, Luciano Leitoa, o deputado federal Osmar Junior e Gastão Vieira. 
 
“Fico muito honrado em receber esse título de Estado-irmão. Compartilhamos uma 
trajetória histórica e cultural há muitos séculos; e também muitas lutas pela criação 
dos serviços públicos. Somos muito gratos pelo fato de o Piauí prover serviços públicos 
para muitos maranhenses, assim como também temos milhares de piauienses que 
trabalham no Maranhão”, disse Flávio Dino. 
 
Apoio mútuo 
 
“Há reciprocamente uma ajuda permanente. Ao mesmo tempo há uma afinidade, 
neste momento da conjuntura brasileira de dificuldades, de busca de caminhos 
democráticos e preservação de direitos”, acrescentou Flávio. 
 
Para o governador Wellington Dias, “Flávio Dino tem uma história pela qual o Brasil 
inteiro tem admiração. É uma pessoa que trabalha muito integrado com as ações do 
Piauí”. Ele deu como exemplo a recente ajuda do Maranhão para combater um 
incêndio no Parque da Capivara, no Piauí. 
 
O deputado Themistocles Filho também destacou a parceria entre os dois Estados: 
“Desde 2015, temos atuado juntos”. Já o deputado federal Osmar Junior afirmou que 
as homenagens “reconhecem o trabalho de fortalecimento desses laços que unem 
Piauí e Maranhão. A relação tem hoje outro status, outro nível”. 
 
“Interpreto essas homenagens como a celebração da fraternidade que cotidianamente 
cidadãos maranhenses e piauienses são testemunhas”, disse Flávio Dino. 
 
Estrada Maranhão-Piauí 
 
Flávio Dino também disse que o início da estrada entre São Bernardo, no Maranhão, a 
Luzilândia, no Piauí, nesta mesma segunda-feira, representa a continuidade da parceria 
entre os dois Estados. São 8,7 quilômetros recuperados na via, que serve de acesso à 
ponte sobre o Rio Parnaíba. 
 
Este era um pedido antigo da região, que vai impulsionar o turismo e ligar os Estados. A 
data foi escolhida simbolicamente, para representar a união dos dois vizinhos. 
 
“Estamos muito felizes pelo governador Flavio Dino estar realizando o sonho do povo 
de São Bernardo e Luzilândia, que vai melhorar o desenvolvimento da região”, afirmou 
a deputada estadual do Piauí Janaína Marques. 
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Presidente passa mal e é mandado para casa… 

Na Assembleia Legislativa o clima é de desencontros, lamentos de alguns, euforias de 
outros. Abaixo, nota da ex-primeira dama de Caxias, ex-deputada Cleide Coutinho, 
esposa do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 

 
 
Comunicado 
 
Dra. Cleide Coutinho e familiares, em respeito à população de Caxias e do Maranhão, 
vem informar que Dr.Humberto Coutinho encontra-se em Caxias, para dar 
continuidade ao taramento de um quadro infeccioso e por determinação da equipe 
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médica, as visitas estarão restritas aos familiares. 
 
Logo que haja liberação da equipe médica, ele retornará a receber todos seus amigos 
com a mesma receptividade. 
 
Caxias, 13 de novembro de 2017 
 

  



 

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: 
Assembleia divulga nota sobre saúde de Humberto 

Coutinho 

SITE: http://www.garrone.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 14/11/2017 

Assembleia divulga nota sobre saúde de Humberto Coutinho 

 
 
Comunicado: 
 
Dra. Cleide Coutinho e familiares, em respeito à população de Caxias e do Maranhão, 
informam que Dr. Humberto Coutinho encontra-se em Caxias para dar continuidade ao 
tratamento de um quadro infeccioso e, por determinação da equipe médica, as visitas 
estarão restritas aos familiares. 
 
Informam, ainda, que logo que haja liberação da equipe médica, Dr. Humberto 
retornará a receber todos os seus amigos com a mesma receptividade. 
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Irmão de Humberto Coutinho revela que estado de saúde do presidente da Assembleia 
é “delicado” 

O irmão do presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho (PDT), postou em 
sua página oficial no Twitter, uma mensagem revelando o verdadeiro estado de saúde 
do deputado estadual. De acordo com Ferdinando Coutinho que é prefeito de Matões, 
o momento é muito “delicado” e pede orações para recuperação do pedetista. 
 

 
 
Humberto Coutinho vem travando a luta contra um câncer de intestino desde o ano de 
2013. Em 2014, ele foi eleito deputado estadual e em 2015, presidente da Assembleia 
Legislativa. Ao longo desses anos, ele sempre conviveu com o drama da doença e vem 
lutando bravamente pela vida. 
 
Nos últimos dias, Humberto Coutinho esteve internado na UTI do Hospital São 
Domingos em São Luís, mas durante o fim de semana foi transferido para casa, onde 
está se recuperando de um quadro infeccioso. 
 
Em uma nota distribuída a imprensa nesta segunda-feira (13), Cleide Coutinho – esposa 
de Humberto – deu informações oficiais sobre o quadro do presidente da Assembleia 
Legislativa. 
 
COMUNICADO 
 
DRA.CLEIDE COUTINHO E FAMILIARES, EM RESPEITO À POPULAÇÃO DE CAXIAS E DO 
MARANHÃO, VEM INFORMAR QUE DR.HUMBERTO COUTINHO ENCONTRA-SE EM 
CAXIAS, PARA DAR CONTINUIDADE AO TARAMENTO DE UM QUADRO INFECCIOSO E 
POR DETERMINAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA, AS VISITAS ESTARÃO RESTRITAS AOS 
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FAMILIARES. 
 
LOGO QUE HAJA LIBERAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA, ELE RETORNARÁ A RECEBER TODOS 
SEUS AMIGOS COM A MESMA RECEPTIVIDADE. 
 
CAXIAS, 13 DE NOVEMBRO DE 2017 
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Zé Inácio destaca entrega de pavimentação da MA-006 que liga Pedro do Rosário a Zé 
Doca 

 
 
O deputado Zé Inácio subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira 
(13) para dar destaque a sua visita a cidade de Pedro do Rosário no último sábado (11), 
onde participou da entrega de 42 km de pavimentação asfáltica da MA – 006, que liga 
Pedro do Rosário ao povoado Cocalinho, no município de Zé Doca. Mais uma 
importante obra da gestão do governador Flavio Dino. 
 
Ouve ainda a entrega de kits de irrigação, de 25 títulos de terras, a inauguração 
simbólica de três sistemas de abastecimento de água, assinatura de termos de 
colaboração com associações comunitárias rurais para execução de pavimentação de 
ruas por meio do programa ‘Rua Digna’. 
 
Em seu discurso o deputado Zé Inácio parabenizou o Governador pelo trabalho que 
vem realizando e ressaltou a importância desse tipo de obra para o desenvolvimento 
do Estado. 
 
“Quero parabenizar o Governador Flavio Dino por mais essa importante obra, que vai 
contribuir para o desenvolvimento não só do município de Pedro do Rosário e Zé 
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Doca, mas também de outros municípios da região”, declarou Zé Inácio. 
 
A obra interligará a região da baixada com a região do Alto Turi/Gurupi, além disso, 
garantirá um acesso mais rápido a capital do Estado, São Luís. 
 
O parlamentar lembrou também que a obra irá ajudar os agricultores familiares, que 
poderão distribuir seus produtos de forma mais rápida, abrangendo uma área maior de 
distribuição. 
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Eduardo Braide não descarta candidatura ao Governo e quer chapa com Hilton Gonçalo 

 
 
Inicialmente o deputado estadual Eduardo Braide (PMN), estava resistente a ideia de 
disputar o Governo do Maranhão, porém após pesquisas quantitativa e qualitativas 
que apontam o desejo de 60% dos maranhenses de votar em um nome diferente de 
Sarney e Dino, o parlamentar vem avaliando a possibilidade de entrar na corrida 
eleitoral em 2018. O presidente do PMN vem se articulando nos bastidores, buscando 
apoiadores, entre eles o prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo, que já desponta como 
uma grande liderança estadual. 
 
Eduardo Braide acredita que é possível criar uma Via Alternativa verdadeira. Com 
nomes novos, que não possuem problemas na Justiça e nem são alvos de escândalos 
de corrupção. O deputado estadual quer explorar uma vertente de evidencie o caráter 
técnico dos novos gestores do Maranhão. 
 
A dobradinha de Braide e Gonçalo surge exatamente com essas características, ambos 
são exemplos de bons representante no legislativo e executivo, respectivamente. 
 



 

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 

Hilton Gonçalo e Eduardo Braide podem fazer uma dobradinha que apresente uma 
candidatura ao governo e outra o Senado Federal. Os dois estão bem alinhados e o 
grupo deve aumentar nas próximas semanas… 
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Rigo Teles prestigia a festa de aniversário de Fernando Falcão e entrega creche 
climatizada 

O deputado Rigo Teles, prestigiou, na sexta-feira (10), as festividades de comemoração 
aos 23 anos de emancipação de Fernando Falcão, um próspero município localizado na 
região Central do Maranhão. A festa foi marcada pela inauguração de obras. 
 

 
 
Na oportunidade, o deputado Rigo Teles participou da inauguração da Creche 
Municipal Antônio Leôncio Almeida, totalmente climatizada, obra iniciada na gestão do 
ex-prefeito, Moacir Santana, e concluída pelo atual prefeito Adailton Cavalcante. 
 
O parlamentar estava acompanhado do deputado federal Hildo Rocha, do prefeito 
Adailton Cavalcante, dos prefeitos Roni Sousa (Mirador) Joãozinho do Dimaizão 
(Itaipava do Grajaú), acompanhados das suas primeiras damas Lucélia, Leoci e 
Socorrinha. 
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 LUTA RECONHECIDA 
 

 
 
Também marcaram presença na festa – coroada com as bandas Mastruz Com Leite, 
Enfermeiras do Funk e Caçulas do Forro e queima de fogos – os ex-prefeitos Moacir 
Santana, Eli Cavalcante, Zeferino Almeida, o vice-prefeito Antônio Neto, vereadores e 
lideranças. 
 
Na ocasião, Rigo reconheceu que o prefeito Adailton Cavalcante vem revolucionando o 
município, com obras focadas na melhoria da qualidade de vida da população, 
especialmente dos mais carentes, que têm recebido a devida atenção da Prefeitura 
Municipal. 
 
O prefeito Adailton Cavalcante destacou o trabalho de parceria com Rigo Teles, que 
vem lutando pela população de Fernando Falcão na Assembleia e nas demais esferas 
de poder, para levar benefícios na saúde, educação, segurança, infraestrutura e outros. 
 

  



 

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: 
Júnior Verde destaca avanços no I Fórum Estadual de 

Pesca Artesanal do Maranhão 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 14/11/2017 

Júnior Verde destaca avanços no I Fórum Estadual de Pesca Artesanal do Maranhão 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) participou do I Fórum Estadual de Pesca 
Artesanal do Maranhão, nesta sexta (10), no auditório Fernando Falcão, na Assembleia 
Legislativa. O evento reuniu presidentes de Colônias, Sindicatos e Associações do setor. 
 
Em seu discurso, o parlamentar falou dos avanços que aconteceram na pesca durante 
seu mandato, e quando ainda era superintendente estadual. “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 e das garantias de direitos às entidades, colônias e associações”, 
destacou. 
 
Júnior Verde resgatou projetos por ele desenvolvidos como o caminhão do peixe e os 
esforços para a regularização da situação do trabalhador por meio da internet, dando 
mais segurança para que o recebimento seja feito pelo próprio pescador. “Temos a 
preocupação de dar mais segurança jurídica àqueles trabalhadores que realmente 
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vivem da pesca. Precisamos manter esses trabalhadores e por isso o sistema precisa 
garantir esses direitos, evitando fraudes”, ressaltou. 
 
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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Presidente Humberto Coutinho permanece em Caxias em tratamento 

COMUNICADO 
 
DRA.CLEIDE COUTINHO E FAMILIARES, EM RESPEITO À POPULAÇÃO DE CAXIAS E DO 
MARANHÃO, VEM INFORMAR QUE DR.HUMBERTO COUTINHO ENCONTRA-SE EM 
CAXIAS, PARA DAR CONTINUIDADE AO TARAMENTO DE UM QUADRO INFECCIOSO E 
POR DETERMINAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA, AS VISITAS ESTARÃO RESTRITAS AOS 
FAMILIARES. 
LOGO QUE HAJA LIBERAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA, ELE RETORNARÁ A RECEBER TODOS 
SEUS AMIGOS COM A MESMA RECEPTIVIDADE. 
 
CAXIAS, 13 DE NOVEMBRO DE 2017 
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Flávio Dino e o sonho de ser Sarney… 

Governador que se elegeu sob o manto da crítica a tudo que representa o ex-
presidente, hoje tem entre seus quadros mais próximos exatamente os oriundos do 
grupo Sarney que ele tanto diz odiar. 
 

 
QUERO SER VOCÊ. A imagem reflete o sonho de criança de Flávio Dino em relação a Sarney 

 
Editorial 
 
Este blog sempre disse que o governador Flávio Dino tem um sonho: ser igual ao ex-
presidente José Sarney (PMDB). 
 
Filho do ex-deputado e poeta sarneysista Sálvio Dino, o comunista cresceu nas 
cercanias do Palácio dos Leões, convivendo com Sarney desde criança. 
 
E sempre alimentou o sonho de ser igual ao ex-presidente. 
 
No comando do governo, Flávio Dino vai, ao menos, atraindo sarneysistas históricos, 
mantendo aliados do ex-presidente em postos estratégicos e transformando seu 
governo “da mudança” numa continuidade daquilo que ele disse combater. 
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A carona do ex-ministro Gastão Vieira (Pros) em seu helicóptero, na tarde de segunda-
feira, 13, foi apenas mais um gesto do comunista na direção que ele diz combater. 
 
Leia também: 
 
“Flávio Dino cada vez mais Sarney… 
“A relação histórica de Flávio Dino com os Sarney… 
“JP orienta Flávio Dino a ser como Sarney… 
 
Além de Gastão, compõem o governo comunista – pessoalmente ou por indicações – 
os sarneysistas Waldir Maranhão (PP), Pedro Fernandes (PTB), Stênio Rezende (DEM), 
Rogério Cafeteira (PSB), Luis Fernando Silva (PSDB) dentre outros. 
 
Sem falar que a própria existência política de Flávio Dino se deu pelas mãos de um 
sarneysista, o ex-governador José Reinaldo Tavares. 
 
O ex-presidente José Sarney construiu uma das carreiras políticas mais brilhantes da 
República, ocupando todos os postos de destaque no poder. 
 
Flávio Dino tenta seguir os seus passos, tentando repetir a história com os mesmos 
personagens. 
 
Mas a história só se repete como tragédia. 
 
Ou como farsa… 
 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2014/11/07/flavio-dino-cada-vez-mais-sarney/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2014/08/06/a-relacao-de-amor-e-odio-de-flavio-dino-por-sarney/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2014/04/14/jornal-alinhado-a-flavio-dino-orienta-o-comunista-a-ser-como-sarney/
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Flávio Dino cria cargos para usar politicamente, denuncia Braide… 

Deputado questionou o fato de o governador determinar, por decreto, o 
remanejamento para a Secretaria de Governo de 24 dos 63 cargos criados há menos de 
um mês para o Iprev. 
 

 
Eduardo Braide denunciou o uso político de cargos por Flávio Dino, o que foi confirmado pelo próprio Dino 

 
 
 
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN) denunciou na Assembleia Legislativa 
manobra do governo Flávio Dino (PCdoB) para se apossar politicamente de cargos 
criados há menos de um mês para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
(Iprev). 
 
De acordo com Eduardo Braide, Dino pretende utilizar politicamente esses cargos. 
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– Esta Casa criou 63 cargos em comissão somente para o Iprev e 39 cargos em 
comissão para o Conselho de Administração do Funben. São mais de 100 cargos. Nós 
denunciamos nesta tribuna que seriam cargos para utilização política. E sabe o que 
aconteceu? Os cargos ainda nem foram nem ocupados e, por meio do Decreto n.º 
33.592, de 8 de novembro de 2017, o governador remaneja 24 desses cargos para a 
Secretaria de Governo, Segov – revelou Braide. 
 
De fato, Braide denunciou o uso político dos cargos ainda durante a discussão da 
criação do Iprev, o que foi confirmado agora pelo próprio Dino. 
 
Para o deputado, a atitude de Flávio Dino revela o interesse em utilizar politicamente 
os cargos. 
 
E o Maranhão paga a conta… 
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Stenio Rezende participa da comemoração de 23 anos de Feira Nova do MA… 

 
 
O deputado estadual Stenio Rezende (DEM), participou no último sábado, 11, da 
grande festa de aniversário de Feira Nova do Maranhão.  
 
O parlamentar atendeu ao convite feito pessoalmente pelo prefeito do município, 
Tiago Dantas, e marcou presença ao lado do ex-prefeito de Sambaíba, João Dantas, do 
ex-prefeito de Loreto, Germano Coelho, do vice-prefeito de São Raimundo das 
Mangabeiras, Júnior Batateira,do vereador de Balsas, Paulo Jr., lideranças e vereadores 
locais. 
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Na oportunidade, o deputado ressaltou a satisfação em estar presente em uma data 
tão significativa para a cidade, e se comprometeu em continuar ajudando o município 
com emendas. 
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Deputado, que pretende concorrer ao Governo do Estado, estuda convidar a pré-
candidata a senadora para uma espécie de caravana pelo interior maranhense, 
mostrando um novo perfil político aos eleitores 

 
NOVA POLÍTICA. Eduardo Braide quer ter Eliziane ao seu lado em uma peregrinação pelo interior do estado 

 
Motivado a entrar na disputa pelo Governo do Estado, o deputado Eduardo Braide 
(PMN) vai começar uma caravana pelo interior maranhense. 
 
E quer ter ao seu lado a deputada federal Eliziane Gama (PPS), que é pré-candidata a 
senadora. 
 
O parlamentar quer apresentar ao eleitor um novo perfil político, uma nova forma de 
fazer e agir no contato com o eleitor; e vê em Eliziane Gama a parceira ideal para este 
propósito. 
 
O problema é o vínculo quase inquebrantável que Eliziane mantém com o governador 
Flávio Dino (PCdoB), mesmo diante de todo o desprezo que o comunista demonstra 
por ela. 
 
Se conseguir romper a dependência emocional que tem de Dino, Eliziane poderá 
incorporar, de fato, ao lado de Braide, a terceira via política nas eleições de 2018. 
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Braide é hoje para as eleições estaduais o que a própria Eliziane foi em 2014. 
 
Caberá a Eliziane perceber este momento e se movimentar corretamente no tabuleiro. 
 
É aguardar e conferir… 
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Zé Inácio destaca entrega de trecho pavimentado da MA-006 entre Pedro do Rosário a 
Zé Doca 

 
Zé Inácio ressaltou a importância de obras rodoviárias para o desenvolvimento do Maranhão 

 
O deputado Zé Inácio subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira 
(13) para dar destaque a sua visita a cidade de Pedro do Rosário no último sábado (11), 
onde participou da entrega de 42 km de pavimentação asfáltica da MA – 006, que liga 
Pedro do Rosário ao povoado Cocalinho, no município de Zé Doca. Mais uma 
importante obra da gestão do governador Flavio Dino. 
 
Ouve ainda a entrega de kits de irrigação, de 25 títulos de terras, a inauguração 
simbólica de três sistemas de abastecimento de água, assinatura de termos de 
colaboração com associações comunitárias rurais para execução de pavimentação de 
ruas por meio do programa ‘Rua Digna’. 
 
Em seu discurso o deputado Zé Inácio parabenizou o Governador pelo trabalho que 
vem realizando e ressaltou a importância desse tipo de obra para o desenvolvimento 
do Estado. 
 
“Quero parabenizar o Governador Flavio Dino por mais essa importante obra, que vai 
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contribuir para o desenvolvimento não só do município de Pedro do Rosário e Zé Doca, 
mas também de outros municípios da região. ”. 
 
A obra interligará a região da baixada com a região do Alto Turi/Gurupi, além disso, 
garantirá um acesso mais rápido a capital do Estado, São Luís. 
 
O parlamentar lembrou também que a obra irá ajudar os agricultores familiares, que 
poderão distribuir seus produtos de forma mais rápida, abrangendo uma área maior de 
distribuição. 
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Humberto Coutinho faz tratamento em Caxias 

 
 
Em nota distribuída na noite desta segunda-feira (13), a ex-deputada e esposa de 
Humberto Coutinho, Cleide Coutinho, informa sobre o estado de saúde do presidente 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, que passa por tratamento, em Caxias para 
curar um quadro infeccioso. 
 
“Dra. Cleide Coutinho, e familiares, em respeito à população de Caxias e do Maranhão, 
informam que Dr. Humberto Coutinho encontra-se em Caxias para dar continuidade ao 
tratamento de um quadro infeccioso e, por determinação da equipe médica, as visitas 
estarão restritas aos familiares”. 
 
Drª Cleide Informam, ainda, que logo que haja liberação da equipe médica, Dr. 
Humberto retornará a receber todos os seus amigos com a mesma receptividade. 
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“Flávio Dino tem uma História que o Brasil inteiro tem admiração”, diz Governador do 
Piauí 

 
Wellington Dias, Flávio Dino e Themistocles Filho durante homenagem no Piauí 

 
O governador Flávio Dino recebeu nesta segunda-feira (13), em Teresina, o título de 
cidadão piauiense e a Ordem de Mérito Renascença do Piauí. O título foi concedido 
pela Assembleia Legislativa piauiense. Já a ordem de mérito partiu de iniciativa do 
governador do Piauí, Wellington Dias. 
 
O título de cidadão piauense foi sugerido pelo deputado Themistocles Filho, presidente 
da Assembleia, e aprovado por unanimidade no plenário. 
 
A Ordem de Mérito Renascença do Piauí é destinada a personalidades e entidades 
nacionais e estrangeiras que tenham se tornado dignas da gratidão, admiração e 
reconhecimento por parte do povo e do governo do Piauí. É a mais alta comenda do 
Estado. 
 
A cerimônia foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Piauí e contou com a 
presença dos deputados piauenses e líderes políticos locais, além dos deputados 
maranhenses Othelino Neto, Zé Inácio e Rafael Leitoa. 
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Também estiveram presentes o secretário de Estado da Infraestrutura Clayton Noleto, 
o prefeito de Timon, Luciano Leitoa, o deputado federal Osmar Junior e Gastão Vieira. 
 
“Fico muito honrado em receber esse título de Estado-irmão. Compartilhamos uma 
trajetória histórica e cultural há muitos séculos; e também muitas lutas pela criação 
dos serviços públicos. Somos muito gratos pelo fato de o Piauí prover serviços públicos 
para muitos maranhenses, assim como também temos milhares de piauienses que 
trabalham no Maranhão”, disse Flávio Dino. 
 
Apoio mútuo – “Há reciprocamente uma ajuda permanente. Ao mesmo tempo há uma 
afinidade, neste momento da conjuntura brasileira de dificuldades, de busca de 
caminhos democráticos e preservação de direitos”, acrescentou Flávio. 
 
Para o governador Wellington Dias, “Flávio Dino tem uma história pela qual o Brasil 
inteiro tem admiração. É uma pessoa que trabalha muito integrado com as ações do 
Piauí”. Ele deu como exemplo a recente ajuda do Maranhão para combater um 
incêndio no Parque da Capivara, no Piauí. 
 
O deputado Themistocles Filho também destacou a parceria entre os dois Estados: 
“Desde 2015, temos atuado juntos”. Já o deputado federal Osmar Junior afirmou que 
as homenagens “reconhecem o trabalho de fortalecimento desses laços que unem 
Piauí e Maranhão. A relação tem hoje outro status, outro nível”. 
 
“Interpreto essas homenagens como a celebração da fraternidade que cotidianamente 
cidadãos maranhenses e piauienses são testemunhas”, disse Flávio Dino. 
 
Estrada Maranhão-Piauí – Flávio Dino também disse que o início da estrada entre São 
Bernardo, no Maranhão, a Luzilândia, no Piauí, nesta mesma segunda-feira, representa 
a continuidade da parceria entre os dois Estados. São 8,7 quilômetros recuperados na 
via, que serve de acesso à ponte sobre o Rio Parnaíba. 
 
Este era um pedido antigo da região, que vai impulsionar o turismo e ligar os Estados. A 
data foi escolhida simbolicamente, para representar a união dos dois vizinhos. 
 
“Estamos muito felizes pelo governador Flavio Dino estar realizando o sonho do povo 
de São Bernardo e Luzilândia, que vai melhorar o desenvolvimento da região”, afirmou 
a deputada estadual do Piauí Janaína Marques. 
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Flávio Dino maltrata família Macedo 

 
Hernando, Fábio, Flávio Dino e Dedé Macedo 

 
A família Macedo vive um sentimento de revolta com o governador do Maranhão, 
Flávio Dino (PCdoB). 
 
Um dos maiores apoiadores da campanha de Flávio, o patriarca e empresário Dedé 
Macedo sente indignação pelo tratamento que vem recebendo do governo. 
 
Seus filhos, ex-prefeito Hernando Macedo e o deputado Estadual Fábio Macedo, não 
escondem de ninguém a insatisfação que estão tendo com Dino. 
 
Na Assembleia Legislativa, Fábio já comentou com seus colegas de parlamento, 
inclusive com os de oposição. 
 
Por terem ajudado financeiramente Flávio Dini durante campanha eleitoral, os 
Macedos acharam que fossem ter tratamento vip do governo. 
 
Ocorre que Dino está tratamento eles como adversários, inclusive o próprio Márcio 
Jerry que vivia na casa de Hernando Macedo. 
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Assembleia emite comunicado sobre estado de saúde de Humberto Coutinho 

 
Ex-deputada Cleide Coutinho ao lado do marido Humberto Coutinho 

 
O portal da Assembleia Legislativa do Maranhão divulgou um comunicado sobre o 
estado de saúde do presidente do Poder Legislativo, deputado Humberto Coutinho 
(PDT). 
 
No comunicado, assinado pela ex-deputada Cleide Coutinho e familiares, diz que 
Humberto “encontra-se em Caxias para dar continuidade ao tratamento de um 
quadro infeccioso”. 
 
Por determinação dos médicos, o presidente da Assembleia só pode receber visita dos 
seus familiares. Abaixo o comunicado: 
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Nota – Humberto Coutinho está em Caxias para tratamento de saúde… 

 
A nota informa ainda que, logo após liberação médica, o presidente Humberto Coutinho retornará a receber todos  
os amigos com a mesma receptividade de sempre 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Humberto 
Coutinho (PDT), encontra-se em Caxias para dar continuidade a um tratamento de um 
quadro infeccioso. Por determinação médica, segundo nota emitida pela esposa do 
parlamentar, Cleide Coutinho, as visitas estarão restritas à família. 
 
A nota informa ainda que, logo após liberação médica, o presidente Humberto 
Coutinho retornará a receber todos os amigos com a mesma receptividade de sempre. 
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COMUNICADO  
 
Dra. Cleide Coutinho e familiares, em respeito à população de Caxias e do Maranhão, 
informam que Dr. Humberto Coutinho encontra-se em Caxias para dar continuidade ao 
tratamento de um quadro infeccioso e, por determinação da equipe médica, as visitas 
estarão restritas aos familiares. 
 
Informam, ainda, que logo que haja liberação da equipe médica, Dr. Humberto 
retornará a receber todos os seus amigos com a mesma receptividade. 
 
Caxias, 13 de novembro de 2017 
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Zé Inácio destaca entrega de pavimentação da MA-006 que liga Pedro do Rosário a Zé 
Doca 

 
Em seu discurso, Zé Inácio parabenizou o governador pelo trabalho que vem realizando 

 
O deputado estadual Zé Inácio subiu à tribuna da Assembleia Legislativa, nesta 
segunda-feira (13), e destacou a entrega de 42 km de pavimentação asfáltica da MA – 
006, que liga Pedro do Rosário ao povoado Cocalinho, no município de Zé Doca. Mais 
uma importante obra da gestão do governador Flavio Dino (PCdoB). 
 
Houve ainda a entrega de kits de irrigação, de 25 títulos de terras, a inauguração 
simbólica de três sistemas de abastecimento de água, assinatura de termos de 
colaboração com associações comunitárias rurais para execução de pavimentação de 
ruas por meio do programa ‘Rua Digna’. 
 
Em seu discurso, Zé Inácio parabenizou o governador pelo trabalho que vem realizando 
e ressaltou a importância desse tipo de obra para o desenvolvimento do Estado. 
 
“Quero parabenizar o governador Flavio Dino por mais essa importante obra, que vai 
contribuir para o desenvolvimento, não só do município de Pedro do Rosário e Zé Doca, 
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mas também de outros municípios da região. ”. 
 
A obra interligará a região da Baixada com a região do Alto Turi/Gurupi. Além disso, 
garantirá um acesso mais rápido à capital do Estado, São Luís. 
 
O parlamentar lembrou também que a obra irá ajudar os agricultores familiares, que 
poderão distribuir seus produtos de forma mais rápida, abrangendo uma área maior de 
distribuição. 
 


