
 

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

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

ASSUNTO: 
Deputado Glalbert Cutrim participa de assinatura de 

convênio para reforma do Hospital de Lago Verde 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 15/06/2018 

Deputado Glalbert Cutrim participa de assinatura de convênio para reforma do Hospital 
de Lago Verde 

 
 
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 
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que atende vários municípios do entorno. A transparência e responsabilidade como Dr. 
Francisco vem administrando Lago Verde foi fundamental para concretizar essa parceria 
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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Fábio Macedo visita povoado Eira no município de Pedreiras 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fábio Macedo, esteve nesta 
quinta-feira (14), no povoado Eira do município de Pedreiras, onde, acompanhado do 
prefeito Antônio França, dialogou com a população local e também acompanhou a 
execução do programa “Saúde mais perto de você”, da prefeitura. 
 
“Hoje visitamos o povoado Eira em Pedreiras, onde pudemos reconhecer, através de 
conversas com os moradores, levantamos principais necessidades do local. Ao lado 
deste grande prefeito que é o Antônio França, vamos trabalhar forte para proporcionar 
o povo condições mais dignas de vida e justiça social, através de emendas 
parlamentares e indicações ao Governo do Estado”, afirmou Macedo. 
 
 A visita ao povoado contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, 
Bruno Curvina e os vereadores Bruno Curvina, Zezinho do Amor, Didi Motos, Zé Renato 
e Totinha Sampaio. 
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Deputado Wellington volta a defender a Polícia Civil e denúncia o descaso de Flávio Dino 
com a categoria 

Em mais um pronunciamento em defesa dos policiais civis, o Deputado Wellington 
(PSDB), voltou a denunciar o descaso do Governo Flávio Dino com a categoria na manhã 
desta quarta (13). Através de mais uma campanha de valorização da polícia civil 
divulgada em diversos outdoors pela capital, o sindicato da categoria (SINPOL), expôs 
um dado alarmante: mais de 40 policiais civis já morreram durante o atual governo sem 
alcançar a devida valorização prometida por Flávio Dino. 
 

 
 
Nesse sentido, Wellington mais uma vez destacou a falta de condições de trabalho e de 
valorização do policial civil que sempre exerceu o dever de proteger a sociedade mesmo 
em situações desfavoráveis. Em contrapartida, segundo o Deputado, o Governo investe 
em numerosas propagandas que iludem a população maranhense sobre a atual situação 
da segurança pública do Estado. 
 
“Durante a última campanha para Governo do Estado, Flávio Dino fez uma série de 
promessas com objetivo de valorizar a Polícia Civil. Porém, atualmente, não há qualquer 
diálogo com a categoria e o estado abandona desvaloriza os policiais civis com salários 
insuficientes. Podemos constatar a indignação dos Policiais Civis espalhadas em 
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outdoors pela capital e não podemos admitir que uma instituição tão importante como 
essa se encontre nessa situação de caos e abandono. É preciso que haja uma 
reestruturação imediata na Polícia Civil, tanto nas condições de trabalho, quanto na 
valorização salarial. Segundo o SINPOL, mais de 40 policiais civis já morreram neste 
governo sem alcançar a valorização prometida por Flávio Dino, por isso solicitamos que 
o Governador cumpra suas promessas e respeite e valorize o policial civil do Estado do 
Maranhão.” Disse Wellington. 
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Presidente da Assembleia participa de batizado do Boi de Nina Rodrigues como padrinho 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
é um dos padrinhos de honra do Boi de Nina Rodrigues (sotaque de orquestra), 
tradicional grupo folclórico do Maranhão e que, este ano, homenageia o reggae. O 
batizado do novilho aconteceu na noite de quarta-feira (13), Dia de Santo Antônio, ao 
lado da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro Monte Castelo. 
 

 
 
Os outros padrinhos são a banda Tribo de Jah (na ocasião representada pelo cantor Fauzi 
Beydoun), a apresentadora Paulinha Lobão (que não estava presente) e o deputado 
federal Weverton Rocha (PDT). São padrinhos, também, o deputado estadual Fábio 
Braga (SD), que não pôde comparecer ao evento, o secretário de Estado da Segurança 
Pública, Jefferson Portela, e o ex-prefeito de São José de Ribamar, Gil Cutrim. O diretor 
de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão, jornalista Edwin Jinkings, 
também prestigiou o batizado. 
 
Antes de os brincantes receberam as bênçãos do padre Carlinhos Paris, os padrinhos 
assistiram à primeira apresentação do grupo com a nova indumentária, confeccionada 
especialmente para a homenagem ao reggae, nas cores vermelho, verde e amarelo. Em 
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seguida, os convidados de honra acompanharam o ritual simbólico ao lado dos 
brincantes e da presidente do boi, Concita Braga. 
 
O deputado Othelino Neto, acompanhado da presidente do Grupo de Esposas de 
Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, disse que ficou 
honrado com o convite. “Recebi com muita alegria e satisfação. Afinal, Nina Rodrigues é 
um boi de orquestra que, há 26 anos, encanta os maranhenses e tem feito sucesso ao 
longo de sua história, levando a nossa tradição para os arraiais. Por isso, é razão de muito 
orgulho para todos nós maranhenses. O boi, aliás, está na programação do ‘Arraiá do 
Povo’, que começa nesta quinta-feira, na Assembleia Legislativa”, disse o parlamentar. 
 

 
 
Concita Braga agradeceu a presença de Othelino Neto e dos outros padrinhos e afirmou 
que, após receber as bênçãos, entre índias, vaqueiros, Pai Francisco e Mãe Catirina, os 
brincantes estão preparados para enfrentar a maratona de apresentações. “Estamos 
muito contentes pela presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Othelino Neto, que recebeu o nosso convite para padrinho e veio nos prestigiar. Nós 
iremos em grande estilo para os arraiais, pois esta é a primeira vez que homenageamos 
o reggae e os artistas que têm relação com esse ritmo, que é a cara do Maranhão”, 
salientou. 
 
O cantor Fauzi Beydoun, que se fez presente, ao lado de outras personalidades ligadas 
ao movimento reggae no Maranhão, contou que está lisonjeado com a homenagem. 
“Nós, da Tribo de Jah, já tivemos a oportunidade de homenagear o bumba meu boi 
maranhense e, agora, vemos esse retorno, que muito nos lisonjeia”, agradeceu. 
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Para o deputado federal Weverton Rocha, a homenagem é justa. “Sem dúvida alguma. 
E parabenizo a presidente do boi, Concita Braga, por essa iniciativa de homenagear o 
reggae e fazer essa mistura perfeita nos arraiais”, completou. 
 
O batalhão fez uma apresentação empolgante e os brincantes exibiam um largo sorriso 
no rosto, demonstrando orgulho e entusiasmo por representar um dos mais destacados 
bois de orquestra do Maranhão. “Eu já participo há 14 anos e não me canso de dançar. 
É uma sensação maravilhosa levar a nossa tradição para os terreiros e, desta vez, com o 
gingado do reggae como diferencial”, finalizou a índia Rennya Tajra. 
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Deputado Glalbert Cutrim participa de assinatura de convênio para reforma do Hospital 
de Lago Verde 

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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Após visita a Humberto de Campos, Fábio Braga pede recuperação da MA-311 

O deputado Fábio Braga (SD) destacou da tribuna da Assembleia, na sessão desta quarta-
feira (13), a visita que fez ao município de Humberto de Campos, na última sexta-feira 
(8), acompanhado do deputado federal Juscelino Filho (DEM). “Fizemos uma reunião 
produtiva com lideranças da sede e de vários povoados do município, quando 
procuramos nos inteirar da situação que vive aquele município”, afirmou. 
 

 
 
Fábio Braga afirmou que tem participado e discutido com o povo de Humberto de 
Campos o que é melhor para eles e ouvido suas reivindicações, sendo uma delas a 
recuperação da MA-311 que liga a BR-402 até a cidade de Humberto de Campos, no 
trecho de Rosário até Barreirinhas, numa extensão de apenas 14 km. ”Faço o indicativo 
no sentido de que o secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, e o governador façam 
o mais rápido possível a recuperação dessa MA”, complementou. 
 
De acordo com o parlamentar, as outras reivindicações estão relacionadas à área da 
saúde e se trata da liberação dos recursos desse setor por parte do Governo do Estado. 
Também a aceleração nas obras de reforma do sistema de abastecimento de água. E 
outra diz respeito à recuperação das estradas vicinais, principalmente as que dão acesso 
à zona rural, onde vive boa parte da população. “O transporte escolar e o trânsito de 
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ambulâncias, principalmente, estão sendo dificultados devido às condições precárias 
dessas estradas”, salientou. 
 
Fábio Braga afirmou que as reivindicações da população de Humberto de Campos serão 
encaminhadas aos órgãos competentes do Governo do Estado para que sejam, num 
curto espaço de tempo, atendidas. “Também vou relatar para o deputado Hildo Rocha 
(MDB) que, tão logo se resolva essa questão da legislação relativa à emancipação de 
municípios, seja pautado o projeto de criação do município de Rampa, povoado a ser 
desmembrado de Humberto de Campos”, ressaltou. 
 
“Transmito o meu agradecimento e o de minha esposa ao bom relacionamento e a boa 
receptividade que tivemos na cidade de Humberto de Campos. Vocês estarão sempre 
em nossa agenda de visitas. Queremos conhecer muito mais ainda essa belíssima região 
de nosso estado”, concluiu Fábio Braga. 
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Fábio Macedo visita povoado Eira no município de Pedreiras… 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fábio Macedo, esteve nesta 
quinta-feira (14), no povoado Eira do município de Pedreiras, onde, acompanhado do 
prefeito Antônio França, dialogou com a população local e também acompanhou a 
execução do programa “Saúde mais perto de você”, da prefeitura. 
 
“Hoje visitamos o povoado Eira em Pedreiras, onde pudemos reconhecer, através de 
conversas com os moradores, levantamos principais necessidades do local. Ao lado deste 
grande prefeito que é o Antônio França, vamos trabalhar forte para proporcionar o povo 
condições mais dignas de vida e justiça social, através de emendas parlamentares e 
indicações ao Governo do Estado”, afirmou Macedo.  
 
A visita ao povoado contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, 
Bruno Curvina e os vereadores Bruno Curvina, Zezinho do Amor, Didi Motos, Zé Renato 
e Totinha Sampaio. 
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Glalbert Cutrim participa de assinatura de convênio para reforma do Hospital de Lago 
Verde 

 
 
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 auxilio 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 
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Lago Verde foi fundamental para concretizar essa parceria 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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Fabio Macedo recebe apoio de lideranças do bairro Santa Bárbara e entorno… 

 
 
O deputado estadual, Fábio Macedo, foi recebido pelas lideranças dos bairros da zona 
rural de São Luís onde dialogaram sobre as necessidades dos bairros e da população 
local. O encontro promovido pela líder comunitária Maria do Carmo, reuniu lideranças 
da Santa Bárbara, Cruzeiro de Santa Bárbara, Vila Vitória, Tajaçoaba e demais bairros do 
entorno. 
 
O parlamentar pedetista ressaltou a importância de dialogar com a população, já que só 
dessa forma é possível atender de forma satisfatória os anseios dos bairros. 
 
“Muito feliz em receber tanto carinho da comunidade da Santa Bárbara e as lideranças 
dos bairros do entorno, onde estamos fechando mais uma parceria juntos levar 
melhorias na infraestrutura e qualidade de vida para a população da Zona Rural de São 
Luís”, disse Fábio 
 
A líder comunitária da Santa Bárbara, Maria do Carmo se dispôs a somar com o projeto 
político do deputado. 
 
“Estamos aqui para somar esforços tanto para contribuir com o deputado, mas também 
para trazer benefícios para as nossas comunidades”, afirmou. 
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Wellington denuncia atraso salarial de terceirizados da Educação no governo Flávio Dino 

 
Wellington denunciou que trabalhadores estão com salários atrasados há dois meses 

 
Atendendo a solicitação de varios terceirizados que prestam serviço pra o Governo do 
Estado, o deputado Wellington do Curso utilizou a tribuna para denunciar que 
funcionários terceirizados da Secretaria de Educação do Estado estão sem receber 
salários há cerca de oito meses e não há qualquer previsão de pagamento. Além de varias 
outras irregularidades. Essas pessoas prestam serviços de zelador nas escolas estaduais 
por meio da empresa conhecida no mercado como Liberty Serviços e Comércio. 
 
Segundo os funcionários, desde setembro de 2017, quando a empresa Liberty assumiu 
os serviços, houve apenas o pagamento de apenas um mês, após isso, os salários seguem 
atrasados. Segundo a Secretaria de Educação, a responsabilidade é da empresa 
contratada que ao mesmo tempo joga a responsabilidade para a SEDUC. Enquanto isso, 
os funcionários de Codó, Timbiras, Coroatá, São Mateus, Alto Alegre, Peritoró, dentre 
outras cidades, estão sem receber seus salários e demais benefícios. 
 
“Recebemos as reclamações de homens e mulheres, trabalhadores contratados para 
prestarem serviço na educação como zelador, que estão com os salários atrasados há 
oito meses. Em defesa dos direitos dessas pessoas, solicito ao Governador Flávio Dino e 
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a Secretaria de Educação que adotem as devidas providências para solucionar o 
problema urgente, pois os trabalhadores necessitam receber seus pagamentos para se 
sustentar. Sabemos que a responsabilidade direta é da empresa, mas não podemos 
esquecer que o Estado ainda está no controle, o que não justifica a omissão da Secretaria 
diante do não pagamento dos funcionários”, disse o professor e deputado Wellington. 
 
Assista ao vídeo com a denúncia: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Twy6aAL1rWU
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Após audiências e ações do deputado Wellington, aprovados no concurso de 
Barreirinhas são convocados 

 
Wellington em uma das reuniões com MP que resultaram na convocação dos aprovados no concurso 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) destacou, na manhã dessa quarta-feira 
(13), 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. 
 
Veja mais... 

 

 

  

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2018/06/14/apos-audiencias-e-acoes-do-deputado-wellington-aprovados-no-concurso-de-barreirinhas-sao-convocados/
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Consórcio de candidatos montado por Sarney mostra fragilidade 

 
 
A presença do candidato a presidente da República Jair Bolsonaro no Maranhão, na tarde 
desta quinta-feira (14), serviu apenas para revelar a fragilidade dos candidatos do 
consórcio organizado pelo ex-senador José Sarney para enfrentar o governador Flávio 
Dino nas eleições de outubro próximo. Maura Jorge (PSL) simplesmente foi ignorada pelo 
público presente e quase não consegue terminar o discurso, numa clara demonstração 
de que a estratégia de associar sua imagem a Bolsonaro para crescer eleitoralmente não 
funciona. 
 
Fiel aliada da ex-governadora Roseana Sarney, a pré-candidata Maura Jorge, que entrou 
na disputa pelo Governo do Estado como parte do projeto do ex-senador José Sarney de 
montar um consórcio de candidatos para tentar ajudar a filha passar para o segundo 
turno, sentiu na pele o sentimento de desprezo do eleitorado do presidenciável ao 
passar praticamente despercebida no ato que ela mesma organizou e patrocinou. 
 
A ex-prefeita de Lago da Pedra, que pretendia surfar na onda Bolsonaro, deve ter ficado 
decepcionada, pois quase nem consegue terminar o discurso diante da falta de interesse 
do público em ouvi-la e que estava ali por outro motivo. Diante do que se presenciou, 
tudo indica que seu projeto inicial de pegar carona na popularidade do presidenciável 
vazou água e muito pouco pode ajuda-la a ter um melhor desempenho nas urnas. 
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A falta de sintonia de candidaturas ao governo com o eleitorado não se observa apenas 
na candidata Maura Jorge. Basta olhar para o ninho dos tucanos para perceber que nem 
a militância do PSDB acredita na candidatura de Roberto Rocha. Aparecendo sempre na 
rabeira das pesquisas, a candidatura do senador começa incomodar até mesmo a direção 
nacional do partido que já fala até em rever seus projetos estaduais e retirar do páreo 
candidato que não decolam. 
 
No grupo liderado por Roseana Sarney (MDB) a situação não é muito diferente. Além da 
pré-candidata possuir elevado índice de rejeição, o principal patrono de sua candidatura, 
o presidente Michel Temer, é o mais impopular da história do país e o candidato a 
presidente pelo seu partido, Henrique Meireles, só possui traço nas pesquisas e em nada 
poderá ajuda-la eleitoralmente. 
 
Se olharmos um pouco mais a baixo, veremos a insignificância política de um Ricardo 
Murad (PRP), considerado chefe de gangue pela Polícia Federal, ao ponto de não existir  
uma única legenda interessada em coligar com ele e já circula nos bastidores que poderá 
desistir da candidatura ao Governo para tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa e 
ajudar a filha se eleger deputada federal, só que desta vez sem as verbas da Secretaria 
de Saúde. 
 
Já o deputado Eduardo Braide (PMN) permanece indeciso entre entrar na disputa pelo 
Governo do Estado, concorrer a um mandato de deputado federal ou tentar renovar o 
mandato na Assembleia Legislativa. A julgar pelo seu desempenho nas pesquisas, muito 
pouco poderá contribuir com o consórcio criado pelo velho oligarca José Sarney para 
tentar voltar ao poder. 
 
E enquanto seus adversários batem cabeça e não conseguem empolgar o eleitorado nem 
mesmo com a presença de candidatos a Presidência da República, o governador Flávio 
Dino mantém uma robusta coligação com 14 partidos, já está com sua chapa majoritária 
de senador completa e lidera a preferência do eleitorado para renovar o mandato logo 
no primeiro turno. E ainda tem o apoio do ex-presidente Lula, que mesmo preso mantém 
a liderança intacta. 
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“Vamos fazer barba, cabelo e bigode”, diz Othelino sobre Eleições 2018 

 
Othelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, em conversa com 
jornalistas nesta manhã de quinta-feira, aos responder pergunta sobre as eleições que 
se aproximam, foi firme ao afirmar: “Vamos fazer barba, cabelo e bigode, vamos reeleger 
o governador e os dois senadores”. 
 
Segundo a avaliação do presidente do legislativo estadual, a aliança que apoiará a 
reeleição do governador possui ainda potencial para eleger entre 30 e 32 deputados 
estaduais, ficando as dez ou doze cadeiras restantes para serem disputadas pelas demais 
coligações e partidos que vão disputar isolados. 
 
Para Othelino Neto é bom para o Maranhão que o governador faça o maior número 
possível de aliados no Poder Legislativo. “É fato que o governador Flávio Dino é o 
candidato que possui o maior número de partidos, o que permitirá a ele uma quantidade 
maior de candidatos a federal e estadual, mas também terá tempo maior na televisão, 
bem, maior que seus adversários”, observou. 
 
Quanto a questão nacional influir na sucessão estadual, advertiu que “aqui no Maranhão 
está muito claro quem representa o campo das esquerdas e quem representa o campo 
liderado pelo presidente Temer”. 
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Quanto a competitividade dos adversários do governador, Othelino disse que a 
adversária mais competitiva, de saída, é a ex-governadora Roseana Sarney, mesmo 
tendo com ela apenas três partidos (MDB, PSD e PV) mais alguns partidos considerados 
pequenos, mas que em termo de tempo de televisão estarão com ela. 
 
Chapão – Conforme o presidente da Assembleia, os maiores partidos da aliança dinista 
devem se juntar num chapão (PDT, DEM, PR, PRB, PSB, PTC, PP e PCdoB). “Acho que 
estes partidos estarão numa chapa só, outros partidos da aliança também se juntarão 
ou sairão isolados, mas creio que esse grupo principal em termos de representação na 
Assembleia Legislativa fará o chapão, mas pode ser que tenha uma ou duas coligações 
na proporcional dentro da aliança”. 
 
O dirigente do legislativo acredita que coligação elegerá os dois senadores. “Se olharmos 
para traz, os dois senadores se elegem juntos. Nós temos para o Senado dois quadros 
políticos bons, o deputado Weverto Rocha inclusive é o líder da oposição ao governo 
Temer, na Câmara, tem tido posturas importantes, desde ter votado contra o 
impeachment da presidente Dilma até votar contra a Reforma Trabalhista e fazer vários 
discursos contra a Reforma da Previdência. Já a deputada Eliziane é nossa segunda 
candidata e aparece bem posicionada nas pesquisas”. 
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Fabio Macedo dialoga com a população de povoado em Pedreiras 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fábio Macedo (PDT), esteve nesta 
quinta-feira (14), no povoado Eira, no município de Pedreiras, onde, acompanhado do 
prefeito Antônio França, dialogou com a população local e acompanhou a execução do 
programa “Saúde mais perto de você”, realizado pela prefeitura. 
 
“Hoje, visitamos o povoado Eira, em Pedreiras, onde, por meio de conversas com os 
moradores, levantamos as principais necessidades do local. Ao lado deste grande 
prefeito que é Antônio França, vamos trabalhar forte para proporcionar ao povo 
condições mais dignas de vida e justiça social, a partir de nossas emendas 
parlamentares e indicações ao Governo do Estado”, afirmou Macedo. 
 
A visita ao povoado contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, 
Bruno Curvina, e dos vereadores Bruno Curvina, Zezinho do Amor, Didi Motos, Zé Renato 
e Totinha Sampaio. 
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Glalbert participa de assinatura de convênio para reforma do Hospital de Lago Verde 

 
 
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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Othelino Neto acredita na reeleição de Flávio Fino e prevê, “com muita humildade”, que 
a aliança dinista fará “barba, cabelo e bigode” 

 
Othelino Neto prevê reeleição de Flávio Dino e vitória da aliança  
nas eleições de outubro em todos os níveis 

 
O cenário da corrida sucessória no Maranhão ainda está marcado por uma série de 
indefinições, mas a julgar pelo que já está definido, a aliança governista, que reúne 14 
partidos, sairá das urnas de Outubro com o governador Flávio Dino (PCdoB) reeleito, os 
dois candidatos às vagas no Senado eleitos e entre e até 30 deputados estaduais eleitos, 
sendo a maioria reeleita. Quem faz essa avaliação é o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), que prevê, “com toda humildade”, que a 
coligação dinista fará “barba, cabelo e bigode”. Uma das lideranças jovens mais bem 
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situadas no cenário político estadual, o chefe do Poder Legislativo se revela bem in 
formado e muito articulado e observa que até aqui a aliança partidária liderada pelo 
governador Flávio Dino é a única que está praticamente consolidada e que já conta com 
a chapa majoritária definida, tendo o vice Carlos Brandão (PRB) como candidato à 
reeleição, e os deputados federais Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS) para o 
Senado. 
 
Atento a todos os movimentos relacionados com o processo político-eleitoral em curso, 
o deputado Othelino Neto avalia como “tímida” a movimentação da ex-governadora 
Roseana Sarney (MDB) em relação a sua condição de candidata ao Governo, observando 
que ele terá dificuldades para montar uma aliança forte e que lhe dê muito tempo de TV 
para a campanha. Enxerga definição na candidatura do senador Roberto Rocha (PSDB), 
mas vê muita indefinição em pré-candidaturas como Ricardo Murad (PRP) e Maura Jorge 
(PSL), observando ainda que o deputado Eduardo Braide (PMN) depende de uma aliança 
partidária para viabilizar sua candidatura, já que seu partido é pequeno e praticamente 
não tem tempo de TV para viabilizar um palanque eletrônico. O presidente da Alema 
observa que essas pendências em relação às demais candidaturas serão resolvidas até 
meados de Julho, quando começará o período de convenções partidárias. “Acredito que 
de agora até meados de julho teremos bem definidas as coligações e as definições de 
quem será candidato ou não”, prevê o presidente do parlamento estadual, com a 
segurança de quem sabia o que estava dizendo. A candidatura do governador Flávio Dino 
se destaca das demais exatamente por estar sustentada pelo maior grupo partidário. 
 
O presidente Othelino Neto não esconde sua confiança no poder de fogo da aliança 
dinista ao crer que ela elegerá a esmagadora maioria da futura Assembleia Legislativa, 
que na sua previsão só será renovada em cerca de 30%: “Não será uma renovação alta, 
pois muitos deputados têm condições de se reeleger. Creio que deverão permanecer 
aqui algo em torno de 26 a 30 deputados”. E indagado se não está fazendo uma previsão 
muito otimista, Othelino Neto respondeu: “É uma previsão otimista, sim. Claro que a 
gente só vai saber quando tivermos a verdade das urnas. É um exercício de adivinhação, 
observando o potencial de cada um, as suas bases eleitorais. Fazendo essas avaliações e 
esse exercício de adivinhação, creio que a reeleição vai variar em torno disso, entre 26 e 
30 deputados”. E vai mais longe ao prever que na Assembleia que sairá das urnas a 
aliança dinista fará entre 28 a 30 deputados. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa diz não ter dúvidas de que a corrida ao Palácio 
do Planalto terá repercussão na corrida eleitoral no Maranhão: “Acho que temos um 
cenário nacional estranho, complicado, com intervenções fortes quando se tira o 
primeiro colocado nas pesquisas, que é o presidente Lula, que ganharia a eleição em 
todos os cenários. O campo do presidente Lula aqui no Maranhão é o nosso campo, 
liderado pelo governador Flávio Dino, que inclusive foi a voz eu mais falou nacionalmente 
contra a cassação, do impeachment da presidente Dilma, que consideramos um ato 
absurdo, e contra a condenação e prisão do presidente Lula. O outro campo político, o 
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do presidente Michel Temer, é associado à ex-governadora Roseana Sarney. Então, aqui 
no Maranhão está muito claro quem é Lula e quem é Temer”. 
 
Em resumo: sem qualquer arroubo estridente ou ataque a adversários, o presidente 
Othelino Neto está seguro de que, independente de quem sejam seus concorrentes e da 
influência da campanha presidencial, a aliança dinista está firme e vencerá as eleições 
em todos os níveis. 
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Othelino sobre as eleições 2018 

 
 
Do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, em conversa com 
jornalistas nesta manhã de quinta-feira (14), aos responder pergunta sobre as eleições 
que se aproximam. 

 


