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Othelino participa de inauguração da estrada que liga Barreirinhas a Paulino Neves 

 
 
Agência Assembleia 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), prestigiou a inauguração da pavimentação e sinalização da MA-315, que liga 
Barreirinhas a Paulino Neves. O trecho asfaltado, com dunas e pequenas lagoas ao redor, 
faz parte da Rota das Emoções, que liga os litorais do Maranhão, Piauí e Ceará. 
 
“Sem dúvidas, é uma das estradas com as paisagens mais bonitas que já tive a 
oportunidade de ver e ainda coloca Paulino Neves na rota do Turismo do Brasil, 
melhorará a economia do município, gerará empregos e a população viverá melhor”, 
avaliou o parlamentar. 
 
Othelino Neto disse ainda que a obra entregue é exemplo de como a dedicação à política 
está valendo a pena. “Um estado que ainda é pobre e enfrenta crises, mas que, com a 
gestão dos recursos públicos sendo feita de forma responsável, é possível ter bons 
resultados”. 
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O Governo do Estado fez investimentos superiores a R$ 9 milhões em 38 quilômetros de 
rodovia, além de drenagem superficial e sinalização vertical e horizontal. A cidade 
recebeu ainda 10 km de calçamento entre perímetro urbano e povoados, graças à 
parceria com a empresa Ômega. 
 
Flávio Dino, governador do Maranhão, enfatizou a importância da parceria com o 
Legislativo Estadual, além da iniciativa privada. “A Assembleia sempre nos apoia no 
sentido de conseguir recursos para a execução das obras, seja por intermédio da 
aprovação do orçamento, seja por emendas parlamentares. Hoje estamos presenciado 
um resultados precioso dessa união ampla que nós promovemos, fazendo com que 
Paulino Neves saia do isolamento e possa se integrar plenamente às rotas turísticas”, 
destacou. 
 
O senador Weverton Rocha, os deputados Zé Inácio, Ana do Gás e Marcos Caldas, 
secretários de estado, prefeitos e lideranças também estiveram no evento, que contou 
com outras ações juntamente com a inauguração do asfalto, como as entregas da Escola 
Municipal São Francisco Xavier, certificados aos concludentes do Curso de Bombeiro 
Hidráulico e títulos de imóveis rurais. 
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Othelino participa de inauguração da estrada que liga Barreirinhas a Paulino Neves 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), prestigiou a inauguração da pavimentação e sinalização da MA-315, que liga 
Barreirinhas a Paulino Neves. O trecho asfaltado, com dunas e pequenas lagoas ao redor, 
faz parte da Rota das Emoções, que liga os litorais do Maranhão, Piauí e Ceará. 
 
“Sem dúvidas, é uma das estradas com as paisagens mais bonitas que já tive a 
oportunidade de ver e ainda coloca Paulino Neves na rota do Turismo do Brasil, 
melhorará a economia do município, gerará empregos e a população viverá melhor”, 
avaliou o parlamentar. 
 
Othelino Neto disse ainda que a obra entregue é exemplo de como a dedicação à política 
está valendo a pena. “Um estado que ainda é pobre e enfrenta crises, mas que, com a 
gestão dos recursos públicos sendo feita de forma responsável, é possível ter bons 
resultados”. 
 
O Governo do Estado fez investimentos superiores a R$ 9 milhões em 38 quilômetros de 
rodovia, além de drenagem superficial e sinalização vertical e horizontal. A cidade 
recebeu ainda 10 km de calçamento entre perímetro urbano e povoados, graças à 
parceria com a empresa Ômega. 
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Flávio Dino, governador do Maranhão, enfatizou a importância da parceria com o 
Legislativo Estadual, além da iniciativa privada. “A Assembleia sempre nos apoia no 
sentido de conseguir recursos para a execução das obras, seja por intermédio da 
aprovação do orçamento, seja por emendas parlamentares. Hoje estamos presenciado 
um resultados precioso dessa união ampla que nós promovemos, fazendo com que 
Paulino Neves saia do isolamento e possa se integrar plenamente às rotas turísticas”, 
destacou. 
 
O senador Weverton Rocha, os deputados Zé Inácio, Ana do Gás e Marcos Caldas, 
secretários de estado, prefeitos e lideranças também estiveram no evento, que contou 
com outras ações juntamente com a inauguração do asfalto, como as entregas da Escola 
Municipal São Francisco Xavier, certificados aos concludentes do Curso de Bombeiro 
Hidráulico e títulos de imóveis rurais. 
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Othelino participa de inauguração da estrada que liga Barreirinhas a Paulino Neves 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), prestigiou a inauguração da pavimentação e sinalização da MA-315, que liga 
Barreirinhas a Paulino Neves. O trecho asfaltado, com dunas e pequenas lagoas ao redor, 
faz parte da Rota das Emoções, que liga os litorais do Maranhão, Piauí e Ceará. 
 

 
 
“Sem dúvidas, é uma das estradas com as paisagens mais bonitas que já tive a 
oportunidade de ver e ainda coloca Paulino Neves na rota do Turismo do Brasil, 
melhorará a economia do município, gerará empregos e a população viverá melhor”, 
avaliou o parlamentar. 
 
Othelino Neto disse ainda que a obra entregue é exemplo de como a dedicação à política 
está valendo a pena. “Um estado que ainda é pobre e enfrenta crises, mas que, com a 
gestão dos recursos públicos sendo feita de forma responsável, é possível ter bons 
resultados”. 
 
O Governo do Estado fez investimentos superiores a R$ 9 milhões em 38 quilômetros de 
rodovia, além de drenagem superficial e sinalização vertical e horizontal. A cidade 
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recebeu ainda 10 km de calçamento entre perímetro urbano e povoados, graças à 
parceria com a empresa Ômega. 
 
Flávio Dino, governador do Maranhão, enfatizou a importância da parceria com o 
Legislativo Estadual, além da iniciativa privada. “A Assembleia sempre nos apoia no 
sentido de conseguir recursos para a execução das obras, seja por intermédio da 
aprovação do orçamento, seja por emendas parlamentares. Hoje estamos presenciado 
um resultados precioso dessa união ampla que nós promovemos, fazendo com que 
Paulino Neves saia do isolamento e possa se integrar plenamente às rotas turísticas”, 
destacou. 
 
O senador Weverton Rocha, os deputados Zé Inácio, Ana do Gás e Marcos Caldas, 
secretários de estado, prefeitos e lideranças também estiveram no evento, que contou 
com outras ações juntamente com a inauguração do asfalto, como as entregas da Escola 
Municipal São Francisco Xavier, certificados aos concludentes do Curso de Bombeiro 
Hidráulico e títulos de imóveis rurais. 
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Juscelino participa de inaugurações em Lima Campos… 

 
 
O deputado federal Juscelino Filho (DEM) participou das inaugurações de duas 
importantes obras na cidade de Lima Campos, localizada na Região do Médio Mearim. 
Nesta terça-feira (15), data em que o município maranhense completou 57 anos de 
emancipação política, o democrata entregou, ao lado do prefeito Jailson Fausto e do 
deputado estadual Vinicius Louro (PR), o Centro de Saúde da Mulher e a Creche Pingo 
de Gente, obras que irão beneficiar bastante os limacampenses. 
 
Das obras entregues nesta terça-feira, o Centro de Saúde da Mulher é fruto de uma 
emenda parlamentar do deputado federal Juscelino Filho. Médico por formação, o 
presidente estadual do DEM discursou sobre a necessidade de investir cada vez mais na 
saúde dos municípios maranhenses e disse que continuará trabalhando, em seu segundo 
mandato na Câmara Federal, para melhorar a saúde em todo o Estado. 
 
Segundo o deputado, o Centro de Saúde da Mulher era algo que a população de Lima 
Campos desejava há algum tempo. 
 
“Participei das comemorações dos 57 anos de Lima Campos, cidade querida que me deu 
uma grande votação nas últimas eleições e que tem um dos melhores prefeitos do 
Maranhão, o amigo Jailson Fausto. O Centro de Saúde da Mulher é uma obra fruto de 
emenda parlamentar minha, que irá oferecer serviços especializados para mulheres, 
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como mamografia digital, ultrassonografia, colposcopia, dentre outros. Vamos continuar 
atuando forte para melhorar a saúde no Maranhão”, destacou Juscelino Filho. 
 
O presidente estadual do DEM também marcou presença na inauguração da Creche 
Pingo de Gente, um lugar que atenderá centenas de crianças do município. Feliz com o 
novo espaço educacional, Juscelino Filho destacou a atuação do prefeito Jailson Fausto, 
que tem se esforçado em melhorar a vida do povo limacampense. 
 
“Nosso gabinete está de portas abertas ao prefeito Jailson. Vamos continuar ajudando 
Lima Campos a prosperar. Todos os recursos que conseguimos destinar para o município 
foram muito bem aplicados e, com certeza, continuaremos essa parceria de sucesso”, 
concluiu o deputado. 
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“Propaganda não traz a vida dos trabalhadores de volta”, diz deputado Wellington ao 
solicitar nomeação de aprovados nas polícias Militar e Civil 

 
Deputado Wellington em audiência com aprovados nos concursos das polícias Militar e Civil 

 
Diante do aumento na criminalidade, que tem resultado no assassinato de trabalhadores 
no Maranhão, o deputado estadual Wellington do Curso voltou a cobrar do governador 
Flávio Dino que realize a nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar do 
Maranhão e Polícia Civil. Essa não é a primeira vez em que o parlamentar faz a 
solicitação. Em outras ocasiões, o deputado Wellington já solicitou também a retirada 
da cláusula de barreira no concurso da PC, enfatizando a necessidade de se aumentar o 
efetivo tanto da polícia Civil quanto Militar. 
 
Ainda ao se pronunciar, Wellington solicitou a nomeação dos 2.000 aprovados no 
concurso da PMMA, incluindo-se candidatos que já realizaram curso de formação, 
pessoas com deficiência e subjudice, já que a Lei Orçamentária para execução em 2019 
já foi aprovada na Assembleia Legislativa e tem a previsão para tal ato. 
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Wellington argumentou que a nomeação dos aprovados representará reforço da segurança pública para os maranhenses 

 
“Estamos em um Governo de propaganda! Um Governo que diz que a segurança tá bem 
e que a criminalidade reduziu. Como reduziu? Hoje mataram dois funcionários da Cemar 
só porque eles exerceram a sua função. Foram assassinados! Todo dia o trabalhador sai 
e não sabe se volta. Temos aprovados no concurso da Polícia Militar e no concurso da 
Polícia Civil. Temos a previsão na Lei Orçamentária para nomeação de 2.000 novos 
policiais. Por que não nomear? São homens e mulheres prontos para atuar em nossa 
segurança pública. Flávio Dino, entenda uma coisa: propaganda não traz a vida dos 
trabalhadores de volta”, disse o deputado Wellington. 
 
A solicitação foi encaminhada ao Governador Flávio Dino para que aprecie a 
possibilidade de nomear os aprovados no concurso da PM e Polícia Civil em caráter de 
urgência. 
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Othelino participa de inauguração da estrada que liga Barreirinhas a Paulino Neves 

 
O trecho asfaltado, com dunas e pequenas lagoas ao redor, faz parte da Rota das Emoções, que liga os litorais  
do Maranhão, Piauí e Ceará 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), prestigiou a inauguração da pavimentação e sinalização da MA-315, que liga 
Barreirinhas a Paulino Neves. O trecho asfaltado, com dunas e pequenas lagoas ao redor, 
faz parte da Rota das Emoções, que liga os litorais do Maranhão, Piauí e Ceará. 
 
“Sem dúvidas, é uma das estradas com as paisagens mais bonitas que já tive a 
oportunidade de ver e ainda coloca Paulino Neves na rota do Turismo do Brasil, 
melhorará a economia do município, gerará empregos e a população viverá melhor”, 
avaliou o parlamentar. 
 
Othelino Neto disse ainda que a obra entregue é exemplo de como a dedicação à política 
está valendo a pena. “Um estado que ainda é pobre e enfrenta crises, mas que, com a 
gestão dos recursos públicos sendo feita de forma responsável, é possível ter bons 
resultados”. 
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O Governo do Estado fez investimentos superiores a R$ 9 milhões em 38 quilômetros de 
rodovia, além de drenagem superficial e sinalização vertical e horizontal. A cidade 
recebeu ainda 10 km de calçamento entre perímetro urbano e povoados, graças à 
parceria com a empresa Ômega. 
 
Flávio Dino, governador do Maranhão, enfatizou a importância da parceria com o 
Legislativo Estadual, além da iniciativa privada. “A Assembleia sempre nos apoia no 
sentido de conseguir recursos para a execução das obras, seja por intermédio da 
aprovação do orçamento, seja por emendas parlamentares. Hoje estamos presenciado 
um resultados precioso dessa união ampla que nós promovemos, fazendo com que 
Paulino Neves saia do isolamento e possa se integrar plenamente às rotas turísticas”, 
destacou. 
 
O senador Weverton Rocha, os deputados Zé Inácio, Ana do Gás e Marcos Caldas, 
secretários de estado, prefeitos e lideranças também estiveram no evento, que contou 
com outras ações juntamente com a inauguração do asfalto, como as entregas da Escola 
Municipal São Francisco Xavier, certificados aos concludentes do Curso de Bombeiro 
Hidráulico e títulos de imóveis rurais. 
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Othelino participa de inauguração da estrada que liga Barreirinhas a Paulino Neves 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), prestigiou a inauguração da pavimentação e sinalização da MA-315, que liga 
Barreirinhas a Paulino Neves. O trecho asfaltado, com dunas e pequenas lagoas ao redor, 
faz parte da Rota das Emoções, que liga os litorais do Maranhão, Piauí e Ceará. 
 
“Sem dúvidas, é uma das estradas com as paisagens mais bonitas que já tive a 
oportunidade de ver e ainda coloca Paulino Neves na rota do Turismo do Brasil, 
melhorará a economia do município, gerará empregos e a população viverá melhor”, 
avaliou o parlamentar. 
 
Othelino Neto disse ainda que a obra entregue é exemplo de como a dedicação à política 
está valendo a pena. “Um estado que ainda é pobre e enfrenta crises, mas que, com a 
gestão dos recursos públicos sendo feita de forma responsável, é possível ter bons 
resultados”. 
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O Governo do Estado fez investimentos superiores a R$ 9 milhões em 38 quilômetros de 
rodovia, além de drenagem superficial e sinalização vertical e horizontal. A cidade 
recebeu ainda 10 km de calçamento entre perímetro urbano e povoados, graças à 
parceria com a empresa Ômega. 
 
Flávio Dino, governador do Maranhão, enfatizou a importância da parceria com o 
Legislativo Estadual, além da iniciativa privada. “A Assembleia sempre nos apoia no 
sentido de conseguir recursos para a execução das obras, seja por intermédio da 
aprovação do orçamento, seja por emendas parlamentares. Hoje estamos presenciado 
um resultados precioso dessa união ampla que nós promovemos, fazendo com que 
Paulino Neves saia do isolamento e possa se integrar plenamente às rotas turísticas”, 
destacou. 
 
O senador Weverton Rocha, os deputados Zé Inácio, Ana do Gás e Marcos Caldas, 
secretários de estado, prefeitos e lideranças também estiveram no evento, que contou 
com outras ações juntamente com a inauguração do asfalto, como as entregas da Escola 
Municipal São Francisco Xavier, certificados aos concludentes do Curso de Bombeiro 
Hidráulico e títulos de imóveis rurais. 
 
(Jéssica Barros/Agência Assembleia) 
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Dep. Othelino Neto participa de inauguração da estrada que liga Barreirinhas a Paulino 
Neves 

 
O trecho asfaltado, com dunas e pequenas lagoas ao redor, faz parte da Rota das Emoções, que liga os litorais do  
Maranhão, Piauí e Ceará. 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), prestigiou a inauguração da pavimentação e sinalização da MA-315, que liga 
Barreirinhas a Paulino Neves. O trecho asfaltado, com dunas e pequenas lagoas ao redor, 
faz parte da Rota das Emoções, que liga os litorais do Maranhão, Piauí e Ceará. 
 
“Sem dúvidas, é uma das estradas com as paisagens mais bonitas que já tive a 
oportunidade de ver e ainda coloca Paulino Neves na rota do Turismo do Brasil, 
melhorará a economia do município, gerará empregos e a população viverá melhor”, 
avaliou o parlamentar. 
 
Othelino Neto disse ainda que a obra entregue é exemplo de como a dedicação à política 
está valendo a pena. “Um estado que ainda é pobre e enfrenta crises, mas que, com a 
gestão dos recursos públicos sendo feita de forma responsável, é possível ter bons 
resultados”. 
 
O Governo do Estado fez investimentos superiores a R$ 9 milhões em 38 quilômetros de 
rodovia, além de drenagem superficial e sinalização vertical e horizontal. A cidade 
recebeu ainda 10 km de calçamento entre perímetro urbano e povoados, graças à 
parceria com a empresa Ômega. 
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Flávio Dino, governador do Maranhão, enfatizou a importância da parceria com o 
Legislativo Estadual, além da iniciativa privada. “A Assembleia sempre nos apoia no 
sentido de conseguir recursos para a execução das obras, seja por intermédio da 
aprovação do orçamento, seja por emendas parlamentares. Hoje estamos presenciado 
um resultados precioso dessa união ampla que nós promovemos, fazendo com que 
Paulino Neves saia do isolamento e possa se integrar plenamente às rotas turísticas”, 
destacou. 
 
O senador Weverton Rocha, os deputados Zé Inácio, Ana do Gás e Marcos Caldas, 
secretários de estado, prefeitos e lideranças também estiveram no evento, que contou 
com outras ações juntamente com a inauguração do asfalto, como as entregas da Escola 
Municipal São Francisco Xavier, certificados aos concludentes do Curso de Bombeiro 
Hidráulico e títulos de imóveis rurais. 
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Deputado Juscelino Filho participa de inaugurações em Lima Campos 

 
O presidente estadual do DEM discursou sobre a necessidade de investir cada vez mais na saúde dos  
municípios maranhenses 

 
O deputado federal Juscelino Filho (DEM) participou das inaugurações de duas 
importantes obras na cidade de Lima Campos, localizada na Região do Médio Mearim. 
Nesta terça-feira (15), data em que o município maranhense completou 57 anos de 
emancipação política, o democrata entregou, ao lado do prefeito Jailson Fausto e do 
deputado estadual Vinicius Louro (PR), o Centro de Saúde da Mulher e a Creche Pingo 
de Gente, obras que irão beneficiar bastante os limacampenses. 
 
Das obras entregues nesta terça-feira, o Centro de Saúde da Mulher é fruto de uma 
emenda parlamentar do deputado federal Juscelino Filho. Médico por formação, o 
presidente estadual do DEM discursou sobre a necessidade de investir cada vez mais na 
saúde dos municípios maranhenses e disse que continuará trabalhando, em seu segundo 
mandato na Câmara Federal, para melhorar a saúde em todo o Estado. 
 
Segundo o deputado, o Centro de Saúde da Mulher era algo que a população de Lima 
Campos desejava há algum tempo. “Participei das comemorações dos 57 anos de Lima 
Campos, cidade querida que me deu uma grande votação nas últimas eleições e que tem 
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um dos melhores prefeitos do Maranhão, o amigo Jailson Fausto. O Centro de Saúde da 
Mulher é uma obra fruto de emenda parlamentar minha, que irá oferecer serviços 
especializados para mulheres, como mamografia digital, ultrassonografia, colposcopia, 
dentre outros. Vamos continuar atuando forte para melhorar a saúde no Maranhão”, 
destacou Juscelino Filho. 
 
O presidente estadual do DEM também marcou presença na inauguração da Creche 
Pingo de Gente, um lugar que atenderá centenas de crianças do município. Feliz com o 
novo espaço educacional, Juscelino Filho destacou a atuação do prefeito Jailson Fausto, 
que tem se esforçado em melhorar a vida do povo limacampense. 
 
“Nosso gabinete está de portas abertas ao prefeito Jailson. Vamos continuar ajudando 
Lima Campos a prosperar. Todos os recursos que conseguimos destinar para o município 
foram muito bem aplicados e, com certeza, continuaremos essa parceria de sucesso”, 
concluiu o deputado. 

 


