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Deputado Leonardo Sá emite nota de pesar pelo falecimento de Elisângela Cardoso 

 
 
O deputado estadual, Dr. Leonardo Sá (PL), utilizou suas redes sociais para emitir uma 
nota de pesar pelo falecimento da Secretária-Adjunta Estadual de Direitos Humanos, 
Elisângela Cardoso, neste domingo (14). 
 
Elisângela foi pedagoga e ex-presidente da Fundação da Criança e do Adolescente do 
Maranhão (Funac), onde militava na área de Direitos Humanos há mais de 20 anos, 
tornando-se referência na luta por direitos, em todo o Estado. 
 
“Neste momento me solidarizo com familiares e amigos da Secretária-Adjunta Estadual 
de Direitos Humanos, Elisângela Cardoso, que faleceu neste domingo. Que Deus possa, 
em sua divina misericórdia, consolar a todos, por esta perda irreparável em defesa da 
criança e do adolescente no Maranhão”, lamentou o Dr. Leonardo Sá e família. 
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O deputado federal Eduardo Braide (PMN) lidera pesquisa realizada pela empresa 
JPesquisa, novo instituto que está sendo lançado no mercado pelo Jornal Pequeno. No 
cenário espontâneo, Braide aparece em primeiro lugar, com 32% das intenções de voto. 
Em seguida, está o deputado Duarte Jr.(PCdoB), com 6% das intenções. O deputado 
estadual Neto Evangelista (DEM) e o deputado federal Bira do Pindaré (PSB) aparecem 
empatados com 2%. Logo após, também empatados, estão o deputado estadual 
Wellington do Curso (PSDB) e o ex-prefeito Tadeu Palácio, com 1%. Responderam 
‘ninguém’ 4% e ‘não sabe/não respondeu’ 52%. 
 
No cenário estimulado, a liderança continua sendo do deputado Eduardo Braide, com 
47% das intenções de voto. Em segundo está o deputado Duarte Jr., o comunista 
apresenta 14%. O deputado tucano Wellington do Curso vem em terceiro, onde registra 
10%. O deputado Neto Evangelista aparece em quarto, com 7%; o deputado federal Bira 
do Pindaré em quinto, com 5%. Logo atrás estão o deputado Adriano Sarney (PV) com 
3% e o vereador Osmar Filho (PDT) com 2%. 
 
O deputado Dr. Yglésio (PDT) e o radialista Jeisael Marx pontuam com 1%. Nenhum deles 
4% e NS/NR 6%. 
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No quesito rejeição, 30% dos entrevistados disseram que não votariam em Adriano 
Sarney para prefeito de São Luís; 14% disseram que não querem Bira do Pindaré; 11% 
não afirmaram que não votariam em Wellington do Curso; 8% declararam que não 
desejam ver Osmar Filho comandando a prefeitura da capital. Rubens Jr. somou 5% de 
rejeição, Braide e Duarte 4%; Neto Evangelista, Dr. Yglésio e Jeisael 3% de rejeição. 
 
A pesquisa do Jornal Pequeno tem margem de erro máxima de 3,10% para mais ou pare 
menos e ouviu 1.001 pessoas no período de 1 a 4 de julho em São Luís. 

 

  



 

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: 
Othelino Neto é condecorado com a maior honraria da 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus do SETA 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 15/07/2019 
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Deus do SETA 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), foi homenageado, neste sábado (13), com a comenda “Pastor Luiz de França 
Moreira”, maior honraria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do SETA, entregue 
durante a Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no 
Maranhão (Comadesma). 
 
“Razão de muita alegria para mim e que muito me honra ser condecorado pela Igreja 
Evangélica do SETA. Certamente, saio ainda mais feliz e mais forte espiritualmente, com 
esta importante comenda”, destacou o presidente. 
 
Othelino Neto é a nona autoridade maranhense a receber a honraria em quase 16 anos 
de convenção, pelos relevantes serviços prestados à população maranhense. Apenas 
oito personalidades foram agraciadas, entre elas, o governador Flávio Dino (PC do B). 
 
A homenagem é de autoria do deputado Pastor Cavalcante (Pros), presidente da 
Comadesma. “Uma pessoa de grande representação no Maranhão e de uma liderança 
especial na Assembleia, onde trabalhamos juntos. Uma pessoa que conduz os trabalhos 
com muita classe e respeito aos colegas deputados. Portanto, a Assembleia de Deus se 
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sente honrada e a Comadesma, especialmente, em oferecer a maior comenda que a 
instituição pode dar”, justificou Cavalcante. 
 
Os deputados estaduais Adelmo Soares (PCdoB) e Rildo Amaral (Solidariedade) 
prestigiaram a homenagem ao presidente Othelino Neto. Os parlamentares destacaram 
a importância das duas Assembleias para o Maranhão. 
 
“Mais uma vez, a Assembleia Legislativa mostra que está presente em todos os 
momentos. Agradecemos ao Pastor Cavalcante pela recepção e, evidentemente, 
parabenizamos nosso presidente Othelino Neto por ter essa visão ampla de não só ficar 
no Legislativo mas, também, de estar presente em todos os eventos importantes para o 
povo do Maranhão”, enfatizou o deputado Adelmo Soares. 
 
“As duas Assembleias mostram a importância do Maranhão, uma de maneira política e 
a outra levando a palavra de Deus. O pastor Cavalcante está de parabéns pelo grande 
evento evangélico da Região Tocantina e sul do Maranhão”, ressaltou o deputado Rildo 
Amaral. 
 
Comadesma  
 
A Comadesma realiza a Assembleia Geral Ordinária (AGO) com consagrações de 
evangelistas, ordenação e transferência de pastores, e organização de igrejas, marcada 
por diversas ações evangélicas, como cultos de adoração, louvores, e ministração da 
palavra. 
 
No início deste ano, a entidade chegou a receber cerca de dois mil pastores e reuniu mais 
de cinco mil fieis vindos de 78 igrejas de outros 35 municípios da região sul e de 14 
estados do país, um recorde de público desde a primeira convenção, que teve início há 
15 anos. 
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Série Estado Quebrado – Pedaladas e Apropriações 

 
 
Por Adriano Sarney 
 
Em mais um artigo desta série, relatarei com números oficiais o drama vivido pelo 
governo do estado do Maranhão. Por falta de dinheiro, os comunistas se apropriaram 
de um dos maiores vetores da nossa economia, o Porto do Itaqui. 
 
Ao invés de atuar em ações pragmáticas de avanços operacionais e comerciais, 
preocupam-se em maquiar apresentações de resultados financeiros com o objetivo de 
mostrar que realizam uma gestão eficiente, mas na prática o que assistimos é outra 
realidade. 
 
Enquanto isso, toda a produção dos estados do Tocantins e do Mato Grosso, que deveria 
ser escoada pelo Itaqui, está indo diretamente para o porto Vila do Conde, em Barcarena, 
no Pará. Porque não foram construídos os berços que expandiriam a capacidade de 
operação do nosso Porto. E sabem porque?  Foram aproximadamente 150 milhões de 
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reais desviados do convenio federal, por saques indevidos para suprir a 
irresponsabilidade e desequilíbrio das contas públicas do estado. 
 
Diante disso, a Câmara dos Deputados atendeu um pedido do deputado Edilázio Junior, 
que propôs uma vistoria da Comissão de Fiscalização e Controle por ¨sérias acusações, 
dentre as quais, apropriação indevida de recursos do Porto do Itaqui, em flagrante 
descumprimento às cláusulas contratuais firmadas e por serem objeto de processos 
administrativos e judiciais¨. 
 
O pedido do Deputado foi acatado pela Câmara Federal, embasado nos seguintes 
argumentos: desrespeitar o convenio firmado com o governo federal, apropriar-se de 
recursos oriundos do Porto do Itaqui sem respaldo legal, à revelia de ordens já emitidas, 
infringindo as leis e por se negar a fornecer informações aos órgãos competentes, tal 
como a ANTAQ. 
 
De tão graves as acusações, tramita em âmbito judicial, a ação popular nº 1003590-
28.2018.4.01.3700, na 3ª Vara Federal, pedindo a revogação dos atos administrativos 
que reduziu o capital social da EMAP e de transferências irregulares para o Tesouro 
Estadual. 
 
De acordo com a denúncia, a Emap só poderia fazer aumento de capital com recursos 
repassados pelo Tesouro do Estado, haja vista que as receitas portuárias não são 
próprias, apenas administradas, assim como os lucros apurados nos finais de cada 
exercício financeiro. Estes são recursos da União, não do Estado. 
 
Por outro lado, a Advocacia Geral da União (AGU) diz que nem a Emap e o Governo do 
Maranhão poderiam dar destinação diversa aos recursos obtidos na exploração (nem 
aos ganhos financeiros deles decorrentes), sob pena de incorrerem em grave violação 
do convênio de delegação, bem assim da Lei que viabilizou a descentralização dos portos. 
 
A Justiça Federal já proibiu nova retirada de recursos da receita portuária e agora estão 
discutindo como farão a devolução desses recursos. Segundo informações, além da 
gestão estadual, as tratativas contam com a participação da AGU. 
 
Ao admitir a retirada dos valores e ao negociar com o governo federal, os comunistas 
querem afastar qualquer probabilidade de responder por improbidade administrativa, 
impedindo mais um escândalo a nível nacional do governo Flávio Dino. Com isso, cai por 
terra o argumento antes defendido de que não havia efetuado qualquer tipo de saque 
da Emap. 
 
Assim sendo, o que realmente interessa aos maranhenses é a eficiência e o crescimento 
deste tesouro prospectado há cerca de 50 anos. O que interessa é que esteja nas mãos 
da melhor gestão, seja ela estadual ou federal. 
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Continuarei cumprindo com o meu papel de fiscalizar os atos do governo para impedir 
que mais irregularidades sejam cometidas, e principalmente para evitar que o Porto do 
Itaqui, que gera receita para o Maranhão, tenha a sua operação prejudicada. 
 
Adriano Sarney 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
 
Twitter: @AdrianoSarney 
 
Facebook: @adriano.sarney 
 
Instagram: @adrianosarney 
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Deputado Leonardo Sá emite nota de pesar pelo falecimento de Elisângela Cardoso 

 
 
O deputado estadual, Dr. Leonardo Sá (PL), utilizou suas redes sociais para emitir uma 
nota de pesar pelo falecimento da Secretária-Adjunta Estadual de Direitos Humanos, 
Elisângela Cardoso, neste domingo (14). 
 
Elisângela foi pedagoga e ex-presidente da Fundação da Criança e do Adolescente do 
Maranhão (Funac), onde militava na área de Direitos Humanos há mais de 20 anos, 
tornando-se referência na luta por direitos, em todo o Estado. 
 
“Neste momento me solidarizo com familiares e amigos da Secretária-Adjunta Estadual 
de Direitos Humanos, Elisângela Cardoso, que faleceu neste domingo. Que Deus possa, 
em sua divina misericórdia, consolar a todos, por esta perda irreparável em defesa da 
criança e do adolescente no Maranhão”, lamentou o Dr. Leonardo Sá e família. 

 



 

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: 
Braide segue na liderança e Duarte aparece como 

melhor nome do grupo de Flávio Dino 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 15/07/2019 

Braide segue na liderança e Duarte aparece como melhor nome do grupo de Flávio Dino 

 
 
Pesquisa divulgada neste domingo (14), pelo Jornal Pequeno sobre as intenções de voto 
para prefeito de São Luís em 2020 indica que o deputado federal Eduardo Braide (PMN) 
poderia vencer ainda no primeiro turno se a votação fosse hoje. Num dos cenários de 
pergunta estimulada, com o deputado estadual Duarte Júnior (PCdoB) como 
concorrente, ele aparece com 47%, e no outro, com a entrada de Rubens Júnior (PCdoB), 
ele aparece com 51%, o que evidencia que o deputado estadual é o nome mais viável do 
partido do governador Flávio Dino. 
 
Este é o primeiro levantamento da JPesquisa, empresa pertencente ao mesmo grupo 
que edita o Jornal Pequeno. De acordo com as informações do instituto, foram ouvidas 
1.081 pessoas no período de 1º a 4 de julho, com margem de erro de 3,10 pontos, para 
mais ou para menos. 
 
De acordo com os números, Duarte Júnior seria o adversário a ser mais temido por 
Eduardo Braide, mas ainda assim estaria a uma grande distância, já que pontuou apenas 
14%. Depois dele, Wellington do Curso (PSDB) seria o segundo melhor concorrente. No 
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cenário em que Duarte é substituído por Rubens Júnior, o tucano ocupa o segundo lugar 
com 11%. 
 

 
 
A pesquisa também analisou o índice de rejeição dos pré-candidatos e o deputado 
Adriano Sarney (PV) lidera nesse quesito, pois 30% não votariam nele, enquanto 14% 
não votariam em Bira do Pindaré, 11% em Wellington do Curso, 8% em Osmar Filho 
(PDT), 5% em Rubens Júnior. O líder das intenções de votos aparece com 4% de rejeição, 
mesmo percentual dado a Duarte Júnior. 
 
Intenções de voto espontâneas 
 
Eduardo Braide (PMN) – 32% 
Duarte Júnior (PCdoB) – 06% 
Neto Evangelista (DEM) – 02% 
Bira do Pindaré (PSB) – 02% 
Wellington do Curso (PSDB) – 1% 
Tadeu Palácio (sem partido) – 1% 
Ninguém – 04% 
Não sabe/não respondeu – 52% 
Intenções de voto estimulada (com Duarte Júnior na disputa): 
 
Eduardo Braide (PMN) – 47% 
Duarte Júnior (PCdoB) – 14% 
Wellington do Curso (PSDB) – 10% 
Neto Evangelista (DEM) – 07% 
Bira do Pindaré (PSB) – 05% 
Adriano Sarney (PV) – 03% 
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Osmar Filho (PDT) – 02% 
Dr. Yglésio (PDT) – 01% 
Jeisael Marques – 01% 
Nenhum – 04% 
Não sabe/não respondeu – 06% 
Intenções de voto estimulada (com Rubens Júnior na disputa): 
 
Eduardo Braide (PMN) – 51% 
Wellington do Curso (PSDB) – 11% 
Neto Evangelista (DEM) – 09% 
Bira do Pindaré (PSB) – 07% 
Adriano Sarney (PV) – 04% 
Rubens Júnior (PCdoB) – 02% 
Osmar Filho (PDT) – 02% 
Dr. Yglésio (PDT) – 01% 
Jeisael Marx – 01% 
Nenhum – 06% 
Não sabe/não respondeu – 06% 
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Duarte Júnior doa parte do seu salário para ações do CastraMóvel 

 
 
O deputado estadual Duarte Jr abriu mão de parte do seu salário e doou o valor de R$ 
3.200 para ajudar na realização das ações do CastraMóvel. Esse valor será destinado para 
alimentação dos profissionais, parte hidráulica, eletricidade, aluguel de cadeiras e 
mesas, bem como materiais que se fizerem necessários ali de imediato na ação de 
castração deste fim de semana, no Shopping Pátio Norte. Esta é mais uma promessa de 
campanha sendo cumprida por parte do parlamentar. 
 
Duarte Júnior reafirma seu compromisso com o reitor Gustavo Costa, com a UEMA e o 
curso de Medicina Veterinária. A cada ação, ele fará a doação desse mesmo valor ou até 
superior, para garantir um adequado controle de zoonoses e efetivar políticas públicas 
em São Luís. 
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A corrente interna do PT, Construindo um Novo Brasil (CNB), realizou neste sábado (13) 
o Encontro Regional Cocais/Médio Mearim, que reuniu diversas lideranças políticas do 
Partido. 

 
 
Além do Deputado Zé Inácio, representantes de 50 municípios do Maranhão estiveram 
presentes com o propósito de debater sobre o Processo de Eleições Diretas do PT 
(PED/PT), a conjuntura política nacional e local, e o fortalecimento da campanha ‘Lula 
Livre’. 
 
Uma das questões abordadas no Encontro foi a possibilidade de aliança da CNB/MA com 
outra corrente interna do PT ou a tese de candidatura própria, ficando decidido que a 
CNB apresentará sua chapa própria dialogando com os campos políticos na direção de 
compor com os atores que quiserem construir a Unidade Partidária, pautada em 
princípios como autonomia do PT, respeito à base, fortalecimento das regionais e 
construção de chapas municipais em 2020 que valorizem as lideranças, apresentando 
nos principais colégios eleitorais candidaturas majoritárias que fortaleçam a luta do 
Partido dos Trabalhadores. 
 
O nome escolhido para representar a chapa da CNB/MA como candidato a presidente 
foi o do companheiro Raimundo Monteiro, sindicalista e militante do PT no Maranhão. 
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Othelino Neto é condecorado com a maior honraria da Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus do SETA 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), foi homenageado, neste sábado (13), com a comenda “Pastor Luiz de França 
Moreira”, maior honraria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do SETA, entregue 
durante a Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no 
Maranhão (Comadesma). 
 

 
 
“Razão de muita alegria para mim e que muito me honra ser condecorado pela Igreja 
Evangélica do SETA. Certamente, saio ainda mais feliz e mais forte espiritualmente, com 
esta importante comenda“, destacou o presidente. 
 
Othelino Neto é a nona autoridade maranhense a receber a honraria em quase 16 anos 
de convenção, pelos relevantes serviços prestados à população maranhense. Apenas 
oito personalidades foram agraciadas, entre elas, o governador Flávio Dino (PC do B). 
 
A homenagem é de autoria do deputado Pastor Cavalcante (Pros), presidente da 
Comadesma. “Uma pessoa de grande representação no Maranhão e de uma liderança 
especial na Assembleia, onde trabalhamos juntos. Uma pessoa que conduz os trabalhos 



 

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 

com muita classe e respeito aos colegas deputados. Portanto, a Assembleia de Deus se 
sente honrada e a Comadesma, especialmente, em oferecer a maior comenda que a 
instituição pode dar”, justificou Cavalcante. 
 
Os deputados estaduais Adelmo Soares (PCdoB) e Rildo Amaral (Solidariedade) 
prestigiaram a homenagem ao presidente Othelino Neto. Os parlamentares destacaram 
a importância das duas Assembleias para o Maranhão. 
 
“Mais uma vez, a Assembleia Legislativa mostra que está presente em todos os 
momentos. Agradecemos ao Pastor Cavalcante pela recepção e, evidentemente, 
parabenizamos nosso presidente Othelino Neto por ter essa visão ampla de não só ficar 
no Legislativo mas, também, de estar presente em todos os eventos importantes para o 
povo do Maranhão”, enfatizou o deputado Adelmo Soares. 
 
“As duas Assembleias mostram a importância do Maranhão, uma de maneira política e 
a outra levando a palavra de Deus. O pastor Cavalcante está de parabéns pelo grande 
evento evangélico da Região Tocantina e sul do Maranhão”, ressaltou o deputado Rildo 
Amaral. 
 
 Comadesma  
 
A Comadesma realiza a Assembleia Geral Ordinária (AGO) com consagrações de 
evangelistas, ordenação e transferência de pastores, e organização de igrejas, 
marcada por diversas ações evangélicas, como cultos de adoração, louvores, e 
ministração da palavra. 
 
No início deste ano, a entidade chegou a receber cerca de dois mil pastores e reuniu mais 
de cinco mil fieis vindos de 78 igrejas de outros 35 municípios da região sul e de 14 
estados do país, um recorde de público desde a primeira convenção, que teve início há 
15 anos. 
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Assembleia aprova projeto de lei que reorganiza o Conselho Estadual de Esporte e Lazer 

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão de quinta-feira (11), o Projeto de Lei 035/19, 
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual 
de Esporte e Lazer do Maranhão – CONESP. O projeto, que agora segue para sanção 
governamental, visa melhorar a qualidade de vida da população maranhense, em 
especial, valorizando o esporte e o lazer. 
 

 
 
Ao justificar o projeto, o Governo do Estado destacou a edição da Lei nº 9.878, de 18 de 
julho de 2013, que, inspirada nas diretrizes e orientações da II Conferência Nacional de 
Esporte, ocorrida em 2006, criou o Conselho.  Ocorre que, mesmo antes da edição da 
referida lei estadual, foi realizada, em 2010, a III Conferência Nacional do Esporte, que 
trouxe novas orientações para a implementação das políticas públicas relativas ao 
esporte e ao lazer, dentre elas, a determinação de que o CONESP integrará o Sistema 
Nacional de Esporte e Lazer, órgão ainda inexistente no plano federal. 
 
“À vista da ausência de competência do Estado para dispor sobre o funcionamento de 
organismo federal, bem como das disposições inconstitucionais acerca da composição 
do Conselho, o projeto de lei propõe a reorganização do CONESP, a partir dos normativos 
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federais vigentes, e em estrita observância à Constituição da República”, diz a mensagem 
governamental. 
 
Órgão colegiado 
 
O CONESP, criado em 2006, é órgão colegiado de caráter consultivo, fiscalizador e 
orientador de políticas públicas de esporte e lazer, composto por representantes dos 
mais diversos segmentos. 
 
Além da proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional e local, 
caberá ao Conselho incentivar o lazer como forma de promoção social e, também, 
promover a acessibilidade, a descentralização, a intersetorialidade e a 
multidisciplinaridade das ações desportivas e de lazer. 
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Vereador Diegão da Madeireira intensifica ações sociais em Vargem Grande 

O vereador Diegão da Madeireira tem sido um batalhador incansável em favor das lutas 
pela melhoria de vida da população de Vargem Grande, notadamente dos mais 
necessitados. São ações sociais que beneficiem milhares de pessoas e agora busca trazer 
para o município uma ambulância através da deputada Detinha. 
 
Conhecido como político que promete e cumpre e de homem de resultados que 
atendem as demandas das comunidades, Diegão fez a entrega de 3.500 quilos de peixes 
na última Semana Santa e a doação de 2.500 fardas escolares para estudantes carentes. 
 
E as ações sociais não param por aqui. Além de cadeiras de rodas, moletas, 
medicamentos para povoados mais distantes e doação de canoa para povoados ilhados 
pelas enchentes. 
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O vereador mais popular de Vargem Grande esteve reunido com a deputada Detinha 
buscando trazer para a cidade uma ambulância que possa suprir as necessidades de 
atendimentos hospitalares aos que moram em povoados mais distantes. 
 

 
 



 

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: 
Dr. Leonardo Sá destaca o excelente desempenho de 
Carlos Lula na gestão da saúde pública no Maranhão 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 15/07/2019 

Dr. Leonardo Sá destaca o excelente desempenho de Carlos Lula na gestão da saúde 
pública no Maranhão 

Na Assembleia Legislativa do Maranhão, na última terça-feira (9), em sessão especial 
sobre a implantação de consórcios intermunicipais de saúde, o deputado estadual Dr. 
Leonardo Sá (PL), destacou o excelente desempenho da gestão do secretário estadual 
de Saúde, Carlos Lula. 
 

 
 
O deputado pontuou o apoio que recebeu do Governo do Estado, por meio da Secretaria 
de Saúde, na gestão de Carlos Lula. Época em que foi diretor geral do Hospital Regional 
Dr. Jackson Lago, em Pinheiro. O primeiro e único na Baixada Maranhense, a partir de 
sua inauguração, em 2015. 
 
A implantação do hospital foi um marco no serviço médico de qualidade, com 122 leitos 
de internação com atendimento de média e alta complexidade em diversas 
especialidades, como clínica médica, cirurgia, ortopedia, cardiologia, 
otorrinolaringologia, mastologia, pediatria, nefrologia, anestesia, gastroenterologia, 
neurologia, oftalmologia, serviço e apoio diagnóstico com laboratório, tomografia, RX, 
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ultrassonografia, endoscopia e serviços de oftalmologia, assim como a primeira UTI, 
beneficiando 34 cidades em toda a região. 
 

 
 
“Gostaria, de antemão, de parabenizar o secretário Carlos Lula. Sem sombra de dúvidas, 
o seu trabalho frente à Secretaria é um dos melhores do Brasil. Uma das maiores redes 
no país de assistência hospitalar encontra-se hoje no Maranhão. O que seria da Baixada 
Maranhense, por exemplo, uma região com quase um milhão de pessoas, sem o Hospital 
Macroregional Dr. Jackson Lago? Sou testemunha de quantas vidas foram salvas a partir 
da inauguração daquele hospital, que seria inviável se fosse depender da transferência 
do paciente para a capital, com a última saída do ferry-boat às 22h30. Não poderia jamais 
deixar de destacar sua brilhante atuação na condução da saúde do Estado”, enfatizou o 
parlamentar. 
 
O secretário relembrou a excelente atuação do deputado como médico e gestor na 
Baixada Maranhense. “Dr. Leonardo Sá foi referência de excelência na direção do 
Hospital Regional Dr. Jackson Lago, modelo seguido em outras regiões no Maranhão”. 
 
A sessão especial foi um momento de diálogo sobre a importância da integração de 
forma sistêmica, nas ações de rede dos municípios, para criar um círculo de cooperação 
com um sistema de saúde democrático, inclusivo e bom para todos, via Consórcio 
Intermunicipal de Saúde. 
 
Confira a sessão especial na íntegra sobre a implantação de consórcios intermunicipais 
de saúde: 
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https://www.youtube.com/watch?v=pirp6OBAjfg
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Aprovado projeto de Andreia Rezende que estabelece diretrizes para a implantação da 
Patrulha Rural no MA 

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aprovou, por unanimidade, na manhã 
desta quarta-feira (10), o Projeto de Lei 263/2019, de autoria da deputada Andreia 
Martins Rezende (DEM), que estabelece diretrizes para a implantação da Patrulha Rural, 
no âmbito do Estado do Maranhão. 
 

 
 
Visando estabelecer mecanismos para a efetivação de um policiamento ostensivo 
específico para a zona rural, o PL 263/2019 contém 7 artigos que estabelecem que o 
policiamento rural tenha como objetivo a busca de soluções resolutivas para problemas 
de ordem pública na zona rural, principalmente em questões de segurança pública. 
 
“Precisamos buscar formas que assegurem um policiamento ostensivo específico para a 
zona rural, que garanta segurança no atendimento da população que vive e trabalha no 
campo. Essas diretrizes proporcionam um maior rigor e asseguram um atendimento de 
segurança de forma eficiente” destacou a parlamentar, autora do projeto. 
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Dois meses depois de post mostrando o que eleitor tem na cabeça para a sucessão do 
prefeito Edivaldo Júnior, parlamentares aparecem como principais nomes na disputa em 
São Luís 

 
EDUARDO BRAIDE E DUARTE JÚNIOR POLARIZAM A PREFERÊNCIA DO ELEITOR e os debates sobre a sucessão em São Luís 

 
O blog Marco Aurélio D’Eça publicou em 19 de maio o post “Eleitor já tem na cabeça 
disputa entre Eduardo Braide e Duarte Júnior em São Luís…”. 
 
Com base em dados exclusivos da pesquisa do Instituto Escutec, divulgada à época, 
análise apontava que os dois parlamentares apareciam espontaneamente como opção 
do eleitor da capital maranhense. 
 
E essa polarização se dá independentemente da antipatia do PCdoB pelo nome de 
Duarte e das ações comunistas tentando levantar a bola do candidato do Palácio dos 
Leões, Rubens Júnior. 
 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/05/18/eleitor-ja-tem-na-cabeca-disputa-entre-braide-e-duarte-junior-em-sl/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/05/18/eleitor-ja-tem-na-cabeca-disputa-entre-braide-e-duarte-junior-em-sl/
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Menos de dois meses depois, pesquisa do Jornal Pequeno confirmou neste domingo, 14, 
o prognóstico deste blog: Braide tem hoje 51% das intenções de votos contra 14% de 
Duarte Júnior. 
 
Dois aspectos que caminham para a consolidação saltam aos olhos no levantamento 
JPesquisas: 
 
1 – Eduardo Braide é o franco favorito em São Luís, podendo vencer, inclusive, em São 
Luís; 
 
2 – Nenhum outro nome da base do governo Flávio Dino tem mais condições de polarizar 
a disputa quanto Duarte Júnior. 
 
Diante disto, se caminha para outra certeza: o grupo liderado pelo governador Flávio 
Dino corre sério risco de ser derrotado ao insistir em candidaturas sem consistência. 
 
E a presença do também deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) na terceira 
posição é outro empecilho para os comunistas: quando Duarte Jr é retirado da lista de 
candidatos, é Wellington quem figura em segundo. 
 
Isso quer dizer que Flávio Dino e seus líderes correm o risco de ver em outubro de 2020 
uma disputa claramente de oposição pela prefeitura de São Luís. 
 
Sobretudo se insistir em postes como candidatos… 
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CNB-PT realiza encontro regional no Maranhão 

 
Integrantes da CNB, sob a liderança do deputado estadual Zé Inácio, debateram o Processo de Eleições Diretas do PT 

 
A corrente interna do PT Construindo um Novo Brasil (CNB) realizou, no último sábado 
(13), o Encontro Regional Cocais/Médio Mearim, que reuniu diversas lideranças políticas 
do partido. 
 
Além do deputado estadual Zé Inácio, representantes de 50 municípios do Maranhão 
estiveram presentes com o propósito de debater o Processo de Eleições Diretas do PT 
(PED/PT), a conjuntura política nacional e local, e o fortalecimento da campanha ‘Lula 
Livre’. 
 
Uma das questões abordadas no Encontro foi a possibilidade de aliança da CNB/MA com 
outra corrente interna do PT ou a tese de candidatura própria, ficando decidido que a 
CNB apresentará sua chapa própria dialogando com os campos políticos na direção de 
compor com os atores que quiserem construir a Unidade Partidária, pautada em 
princípios como autonomia do PT, respeito à base, fortalecimento das regionais e 
construção de chapas municipais em 2020 que valorizem as lideranças, apresentando 
nos principais colégios eleitorais candidaturas majoritárias que fortaleçam a luta do 
Partido dos Trabalhadores. 
 
O nome escolhido para representar a chapa da CNB/MA como candidato a presidente 
foi o do companheiro Raimundo Monteiro, sindicalista e militante do PT no Maranhão. 
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Série Estado Quebrado – Pedaladas e Apropriações 

 
Adriano diz que governo se preocupa muito mais em maquiar resultados financeiros do que em implementar ações  
pragmáticas de avanços operacionais e comerciais 

 
Coluna do Adriano 
 
Em mais um artigo desta série, relatarei com números oficiais o drama vivido pelo 
governo do estado do Maranhão. Por falta de dinheiro, os comunistas se apropriaram 
de um dos maiores vetores da nossa economia, o Porto do Itaqui. 
 
Ao invés de atuar em ações pragmáticas de avanços operacionais e comerciais, 
preocupam-se em maquiar apresentações de resultados financeiros com o objetivo de 
mostrar que realizam uma gestão eficiente, mas na prática o que assistimos é outra 
realidade. 
 
Enquanto isso, toda a produção dos estados do Tocantins e do Mato Grosso, que deveria 
ser escoada pelo Itaqui, está indo diretamente para o porto Vila do Conde, em Barcarena, 
no Pará. Porque não foram construídos os berços que expandiriam a capacidade de 
operação do nosso Porto. E sabem porque? Foram aproximadamente 150 milhões de 
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reais desviados do convenio federal, por saques indevidos para suprir a 
irresponsabilidade e desequilíbrio das contas públicas do estado. 
 
Diante disso, a Câmara dos Deputados atendeu um pedido do deputado Edilázio Junior, 
que propôs uma vistoria da Comissão de Fiscalização e Controle por ¨sérias acusações, 
dentre as quais, apropriação indevida de recursos do Porto do Itaqui, em flagrante 
descumprimento às cláusulas contratuais firmadas e por serem objeto de processos 
administrativos e judiciais¨. 
 
O pedido do Deputado foi acatado pela Câmara Federal, embasado nos seguintes 
argumentos: desrespeitar o convenio firmado com o governo federal, apropriar-se de 
recursos oriundos do Porto do Itaqui sem respaldo legal, à revelia de ordens já emitidas, 
infringindo as leis e por se negar a fornecer informações aos órgãos competentes, tal 
como a ANTAQ. 
De tão graves as acusações, tramita em âmbito judicial, a ação popular nº 1003590-
28.2018.4.01.3700, na 3ª Vara Federal, pedindo a revogação dos atos administrativos 
que reduziu o capital social da EMAP e de transferências irregulares para o Tesouro 
Estadual. 
 
De acordo com a denúncia, a Emap só poderia fazer aumento de capital com recursos 
repassados pelo Tesouro do Estado, haja vista que as receitas portuárias não são 
próprias, apenas administradas, assim como os lucros apurados nos finais de cada 
exercício financeiro. Estes são recursos da União, não do Estado. 
 
Por outro lado, a Advocacia Geral da União (AGU) diz que nem a Emap e o Governo do 
Maranhão poderiam dar destinação diversa aos recursos obtidos na exploração (nem 
aos ganhos financeiros deles decorrentes), sob pena de incorrerem em grave violação 
do convênio de delegação, bem assim da Lei que viabilizou a descentralização dos portos. 
 
A Justiça Federal já proibiu nova retirada de recursos da receita portuária e agora estão 
discutindo como farão a devolução desses recursos. Segundo informações, além da 
gestão estadual, as tratativas contam com a participação da AGU. 
 
Ao admitir a retirada dos valores e ao negociar com o governo federal, os comunistas 
querem afastar qualquer probabilidade de responder por improbidade administrativa, 
impedindo mais um escândalo a nível nacional do governo Flávio Dino. Com isso, cai por 
terra o argumento antes defendido de que não havia efetuado qualquer tipo de saque 
da Emap. 
 
Assim sendo, o que realmente interessa aos maranhenses é a eficiência e o crescimento 
deste tesouro prospectado há cerca de 50 anos. O que interessa é que esteja nas mãos 
da melhor gestão, seja ela estadual ou federal. 
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Continuarei cumprindo com o meu papel de fiscalizar os atos do governo para impedir 
que mais irregularidades sejam cometidas, e principalmente para evitar que o Porto do 
Itaqui, que gera receita para o Maranhão, tenha a sua operação prejudicada. 
 
Adriano Sarney 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Othelino Neto recebe maior honraria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do SETA 

 
Othelino Neto é a nona autoridade maranhense a receber a honraria em quase 16 anos de convenção,  
pelos relevantes serviços prestados à população maranhense 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), foi homenageado com a comenda “Pastor Luiz de França Moreira”, maior honraria 
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do SETA, entregue durante a Convenção dos 
Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão (Comadesma).  
 
“Razão de muita alegria para mim e que muito me honra ser condecorado pela Igreja 
Evangélica do SETA. Certamente, saio ainda mais feliz e mais forte espiritualmente, com 
esta importante comenda”, destacou o presidente.  
 
Othelino Neto é a nona autoridade maranhense a receber a honraria em quase 16 anos 
de convenção, pelos relevantes serviços prestados à população maranhense. Apenas 
oito personalidades foram agraciadas, entre elas, o governador Flávio Dino (PC do B).  
 
A homenagem é de autoria do deputado Pastor Cavalcante (Pros), presidente da 
Comadesma. “Uma pessoa de grande representação no Maranhão e de uma liderança 
especial na Assembleia, onde trabalhamos juntos. Uma pessoa que conduz os trabalhos 
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com muita classe e respeito aos colegas deputados. Portanto, a Assembleia de Deus se 
sente honrada e a Comadesma, especialmente, em oferecer a maior comenda que a 
instituição pode dar”, justificou Cavalcante.  
 
Os deputados estaduais Adelmo Soares (PCdoB) e Rildo Amaral (Solidariedade) 
prestigiaram a homenagem ao presidente Othelino Neto. Os parlamentares destacaram 
a importância das duas Assembleias para o Maranhão. 
 
A Comadesma realiza a Assembleia Geral Ordinária (AGO) com consagrações de 
evangelistas, ordenação e transferência de pastores, e organização de igrejas, 
marcada por diversas ações evangélicas, como cultos de adoração, louvores, e 
ministração da palavra. 
 
No início deste ano, a entidade chegou a receber cerca de dois mil pastores e reuniu mais 
de cinco mil fiéis vindos de 78 igrejas de outros 35 municípios da região sul e de 14 
estados do país, um recorde de público desde a primeira convenção, que teve início há 
15 anos. 
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Jornal Pequeno divulga primeira pesquisa para Prefeitura de São Luís 

 
A pesquisa do Jornal Pequeno ouviu 1.001 pesdoas no período de 1 a 4 de julho em São Luís e tem a margem de  
erro de 3,10% para mais ou pare menos 

 
Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2020, o cenário político de São Luís 
começa a se movimentar e o Jornal Pequeno traz os primeiros números da disputa pela 
prefeitura da capital. 
 
O deputado federal Eduardo Braide (PMN) lidera a pesquisa realizada pela JPesquisa, 
novo instituto que está sendo lançado no mercado pelo Jornal Pequeno. No cenário 
espontâneo, ele aparece em primeiro lugar, com 32% das intenções de voto. Em seguida, 
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aparecem os deputados Duarte Jr.(PCdoB), com 6% das intenções. O deputado estadual 
Neto Evangelista (DEM) e o deputado federal Bira do Pindaré (PSB) aparecem logo em 
seguida empatados com 2%. Também aparecem empatados, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PSDB) e o ex-prefeito Tadeu Palácio, com 1%. Não votariam em 
nenhum dos candidatos 4%. Não sabe ou não respondeu 52%. 
 
No cenário estimulado, Eduardo Braide também lidera com com 47% das intenções de 
voto. Em segundo aparece o deputado Duarte Júnior com 14%. O deputado Wellington 
do Curso aparece em terceiro com 10%. O deputado Neto Evangelista ficou em quarto, 
com 7%; Bira do Pindaré em quinto, com 5%. Logo atrás estão o deputado Adriano 
Sarney (PV) com 3% e o vereador Osmar Filho (PDT) com 2%. O deputado Dr. Yglésio 
(PDT) e o radialista Jeisael Marx pontuam com 1%. Nenhum deles 4% e não sabe ou não 
respondeu 6%. 
 

 
O JPEsquisa também fez um outro cenário sobre a disputa pela prefeitura de São Luís 

 
Rejeição 
 
A pesquisa mostra que 30% dos entrevistados não votariam em Adriano Sarney para 
prefeito de São Luís; 14% disseram que não querem Bira do Pindaré; 11% não votariam 
em Wellington do Curso; Osmar Filho aparece com 8% da rejeição. Rubens Jr. somou 5% 
de rejeição, Braide e Duarte 4%; Neto Evangelista, Dr. Yglésio e Jeisael 3% de rejeição. 
 
A pesquisa do Jornal Pequeno ouviu 1.001 pesdoas no período de 1 a 4 de julho em São 
Luís e tem a margem de erro de 3,10% para mais ou pare menos. 
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Braide é o favorito para vencer eleição em São Luís, aponta JPesquisa 

 
 
A mais recente pesquisa, divulgada neste domingo (14) pela JPesquisa aponta que o atual 
deputado federal Eduardo Braide (PMN) e assumidamente pré-candidato a prefeito de 
São Luís venceria em todos os cenários. 
 
De acordo com o levantamento – feito entre os dias 1º e 4 de julho deste ano – nas 
intenções espontâneas de voto, ou seja, quando o questionador não coloca previamente 
os candidatos, Braide teria 32% dos votos, enquanto Duarte Jr (PCdoB) teria apenas 6% 
das intenções. 
 
Já na pesquisa estimulada – quando o instituto cita previamente os candidatos – Braide 
aumenta a margem para 47%, seguido por Duarte Jr com 14% e Wellington do Curso, 
com 10%. 
 
Na simulação estimulada com o atual secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano 
(Secid), Rubens Jr – cuja candidatura é defendida por Flávio Dino (PCdoB) nos bastidores 
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– Braide contabiliza 51% contra 11% de Wellington do Curso (PSDB) e 9% de Neto 
Evangelista (DEM). 
 
O comunista e secretário aparece no levantamento com apenas 2%. 
 
Este é o primeiro levantamento da JPesquisa, empresa pertencente ao mesmo grupo 
que edita o Jornal Pequeno. De acordo com as informações do instituto, foram ouvidas 
1.081 pessoas e a pesquisa contem margem de erro de 3,10 pontos, para mais ou para 
menos. 
 
A pesquisa aponta uma tendência até o momento que permanece de protagonismo de 
Braide em vários cenários. 
 
A estrategia de aliados do Governo, por sua vez, é pulverizar candidaturas para 
“empurrar” Braide em um eventual segundo turno. 
 
Se a pesquisa estiver próxima do cenário real, a turma de Dino terá que fazer mais para 
conquistar o La Ravardière a partir de 2021. 
 
PESQUISA COMPLETA 
 
Intenções de voto espontâneas 
 
Eduardo Braide (PMN) – 32% 
Duarte Júnior (PCdoB) – 06% 
Neto Evangelista (DEM) – 02% 
Bira do Pindaré (PSB) – 02% 
Wellington do Curso (PSDB) – 1% 
Tadeu Palácio (sem partido) – 1% 
Ninguém – 04% 
Não sabe/não respondeu – 52% 
 
Intenções de voto estimulada (com Duarte Júnior na disputa): 
 
Eduardo Braide (PMN) – 47% 
Duarte Júnior (PCdoB) – 14% 
Wellington do Curso (PSDB) – 10% 
Neto Evangelista (DEM) – 07% 
Bira do Pindaré (PSB) – 05% 
Adriano Sarney (PV) – 03% 
Osmar Filho (PDT) – 02% 
Dr. Yglésio (PDT) – 01% 
Jeisael Marques – 01% 
Nenhum – 04% 



 

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 

Não sabe/não respondeu – 06% 
 
Intenções de voto estimulada (com Rubens Júnior na disputa): 
 
Eduardo Braide (PMN) – 51% 
Wellington do Curso (PSDB) – 11% 
Neto Evangelista (DEM) – 09% 
Bira do Pindaré (PSB) – 07% 
Adriano Sarney (PV) – 04% 
Rubens Júnior (PCdoB) – 02% 
Osmar Filho (PDT) – 02% 
Dr. Yglésio (PDT) – 01% 
Jeisael Marx – 01% 
Nenhum – 06% 
Não sabe/não respondeu – 06% 
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Série Estado Quebrado – Pedaladas e Apropriações 

 
Saques no Porto do Itaqui admitidos pelo Governo do Maranhão são objeto  
de artigo do parlamentar 

 
Por Adriano Sarney 
 
Em mais um artigo desta série, relatarei com números oficiais o drama vivido pelo 
governo do estado do Maranhão. Por falta de dinheiro, os comunistas se apropriaram 
de um dos maiores vetores da nossa economia, o Porto do Itaqui. 
 
Ao invés de atuar em ações pragmáticas de avanços operacionais e comerciais, 
preocupam-se em maquiar apresentações de resultados financeiros com o objetivo de 
mostrar que realizam uma gestão eficiente, mas na prática o que assistimos é outra 
realidade. 
 
Enquanto isso, toda a produção dos estados do Tocantins e do Mato Grosso, que deveria 
ser escoada pelo Itaqui, está indo diretamente para o porto Vila do Conde, em Barcarena, 
no Pará. Porque não foram construídos os berços que expandiriam a capacidade de 
operação do nosso Porto. E sabem porque? Foram aproximadamente 150 milhões de 
reais desviados do convenio federal, por saques indevidos para suprir a 
irresponsabilidade e desequilíbrio das contas públicas do estado. 
 
Diante disso, a Câmara dos Deputados atendeu um pedido do deputado Edilázio Junior, 
que propôs uma vistoria da Comissão de Fiscalização e Controle por ¨sérias acusações, 
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dentre as quais, apropriação indevida de recursos do Porto do Itaqui, em flagrante 
descumprimento às cláusulas contratuais firmadas e por serem objeto de processos 
administrativos e judiciais¨. 
 
O pedido do Deputado foi acatado pela Câmara Federal, embasado nos seguintes 
argumentos: desrespeitar o convênio firmado com o governo federal, apropriar-se de 
recursos oriundos do Porto do Itaqui sem respaldo legal, à revelia de ordens já emitidas, 
infringindo as leis e por se negar a fornecer informações aos órgãos competentes, tal 
como a ANTAQ. 
 
De tão graves as acusações, tramita em âmbito judicial, a ação popular nº 1003590-
28.2018.4.01.3700, na 3ª Vara Federal, pedindo a revogação dos atos administrativos 
que reduziu o capital social da EMAP e de transferências irregulares para o Tesouro 
Estadual. 
 
De acordo com a denúncia, a Emap só poderia fazer aumento de capital com recursos 
repassados pelo Tesouro do Estado, haja vista que as receitas portuárias não são 
próprias, apenas administradas, assim como os lucros apurados nos finais de cada 
exercício financeiro. Estes são recursos da União, não do Estado. 
 
Por outro lado, a Advocacia Geral da União (AGU) diz que nem a Emap e o Governo do 
Maranhão poderiam dar destinação diversa aos recursos obtidos na exploração (nem 
aos ganhos financeiros deles decorrentes), sob pena de incorrerem em grave violação 
do convênio de delegação, bem assim da Lei que viabilizou a descentralização dos portos. 
 
A Justiça Federal já proibiu nova retirada de recursos da receita portuária e agora estão 
discutindo como farão a devolução desses recursos. Segundo informações, além da 
gestão estadual, as tratativas contam com a participação da AGU. 
 
Ao admitir a retirada dos valores e ao negociar com o governo federal, os comunistas 
querem afastar qualquer probabilidade de responder por improbidade administrativa, 
impedindo mais um escândalo a nível nacional do governo Flávio Dino. Com isso, cai por 
terra o argumento antes defendido de que não havia efetuado qualquer tipo de saque 
da Emap. 
 
Assim sendo, o que realmente interessa aos maranhenses é a eficiência e o crescimento 
deste tesouro prospectado há cerca de 50 anos. O que interessa é que esteja nas mãos 
da melhor gestão, seja ela estadual ou federal. 
 
Continuarei cumprindo com o meu papel de fiscalizar os atos do governo para impedir 
que mais irregularidades sejam cometidas, e principalmente para evitar que o Porto do 
Itaqui, que gera receita para o Maranhão, tenha a sua operação prejudicada. 
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Othelino Neto é condecorado com a maior honraria da Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus do SETA 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), foi homenageado, neste sábado (13), em Açailândia, com a comenda “Pastor Luiz de 
França Moreira”, maior honraria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do SETA 
(Serviço de Evangelização do Tocantins e Araguaia), entregue durante a Convenção dos 
Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão (Comadesma). 
 
“Razão de muita alegria para mim e que muito me honra ser condecorado pela Igreja 
Evangélica do SETA. Certamente, saio ainda mais feliz e mais forte espiritualmente, com 
esta importante comenda”, destacou o presidente. 
 
Othelino Neto é a nona autoridade maranhense a receber a honraria em quase 16 anos 
de convenção, pelos relevantes serviços prestados à população maranhense. Apenas 
oito personalidades foram agraciadas, entre elas, o governador Flávio Dino (PC do B). 
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Wellington do Curso avisa que será candidato a prefeito e não tem concorrente no PSDB 

 
Wellington do Curso: partido de peso e 103 mil votos em 2016 garantem candidatura a prefeito 

 
Observadores atentos da cena política têm registrado que o deputado Wellington do 
Curso (PSDB) já dá sinais de que será mesmo o candidato à Prefeitura de São Luís. Se já 
bateu martelo pela candidatura, faz o que qualquer político minimamente inteligente na 
sua condição faria. Para começar, é deputado reeleito com uma votação maior do que a 
primeira. Depois, tem no currículo 103 mil votos recebidos na disputa municipal de 2016, 
tendo sido o terceiro mais votado. Além disso, tem um partido que, apesar de todo o 
cruel processo de desidratação que sofreu nos últimos tempos, ainda é uma referência 
a ser levada em conta. A menos que seja o próprio presidente regional, senador Roberto 
Rocha, Wellington do Curso não adversário dentro do PSDB de São Luís. O próprio PSDB 
cometerá um erro primário se, por uma ou outra conveniência interna, tentar 
obstaculizar a corrida do parlamentar. E finalmente, todas as pesquisas realizadas até 
agora para medir o cacife dos pré-candidatos à sucessão do prefeito Edivaldo Holanda 
Jr. (PDT) apontam Wellington do Curso como detentor de oito a 10 pontos percentuais 
de intenção de voto. Logo, mesmo considerando a confusa e midiática a sua ação 
política, o deputado Wellington do Curso é nome para ser levado em conta para a corrida 
ao Palácio de la Ravardière. 
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Othelino é condecorado com a maior honraria da Igreja Assembleia de Deus do SETA 

 
A homenagem é de autoria do deputado Pastor Cavalcante (Pros), presidente da Comadesma. 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), foi homenageado, neste sábado (13), em Açailândia, com a comenda “Pastor Luiz de 
França Moreira”, maior honraria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do SETA 
(Serviço de Evangelização do Tocantins e Araguaia), entregue durante a Convenção dos 
Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão (Comadesma). 
 
“Razão de muita alegria para mim e que muito me honra ser condecorado pela Igreja 
Evangélica do SETA. Certamente, saio ainda mais feliz e mais forte espiritualmente, com 
esta importante comenda”, destacou o presidente. 
 
Othelino Neto é a nona autoridade maranhense a receber a honraria em quase 16 anos 
de convenção, pelos relevantes serviços prestados à população maranhense. Apenas 
oito personalidades foram agraciadas, entre elas, o governador Flávio Dino (PC do B). 

 

 


