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Duarte Júnior dialoga com Josimar de Maranhãozinho sobre possível filiação ao PR 

 
 
Como revelado anteriormente pelo blog, o deputado estadual Duarte Junior (PCdoB), 
está na mira do PR, para ser candidato a prefeito de São Luís pelo partido. Recentemente 
o parlamentar esteve reunido com Josimar de Maranhãozinho e discutiram uma possível 
filiação. 
 
A revelação foi feita pelo deputado estadual Hélio Soares, um dos principais aliados de 
Josimar. De acordo com o colega de parlamento de Duarte Júnior, apesar da conversa 
ter ocorrido apenas com Josimar de Maranhaozinho, o presidente do PR já discutiu o 
assunto com os demais folhados. 
 
Duarte Júnior foi procurado para falar sobre o assunto, mas não respondeu sobre esse 
encontro com Josimar e também sobre uma possível filiação no PR. 
 
De acordo com um membro do partido republicano, dificilmente Duarte Júnior aceitará 
o convite, afinal o parlamentar não demonstra certa independência em relação aos 
comunistas. 
 
Porém na avaliação dos republicanos, Duarte Júnior teria muito mais chance de ser 
prefeito de São Luís pelo PR, afinal no PCdoB, ele corre risco de nem ser candidato. 
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Othelino Neto participa da entrega de novos leitos para o Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quarta-feira (15), da entrega de dez novos leitos para a Unidade de 
Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) do Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos, pelo Governo do Estado. O deputado Dr. Yglésio (PDT), vice-presidente da 
Comissão de Saúde da Alema, também participou da entrega dos equipamentos, que 
vão atender crianças que precisam de cuidados especiais, depois de passarem pela UTI 
Neonatal, além de ampliar a capacidade de atendimento do hospital. 
 
Os parlamentares visitaram as novas unidades ao lado do secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula. Do total de 40 leitos do Hospital Juvêncio Mattos, 22 são da UTI Neonatal, 
sendo 18, incluindo os dez novos leitos, da UCINCo, e cinco leitos pertencem à Unidade 
de Cuidado Neonatal do Método Canguru, que tem contribuído para a diminuição da 
mortalidade de bebês recém-nascidos. 
 
“É muito gratificante participar desse momento e saber que, agora, mais dez leitos de 
UTI Neonatal estão sendo disponibilizados para todo o Maranhão. Saber que mais dez 
crianças poderão ter suas vidas salvas me deixa muito feliz, além de ver que os serviços 
hospitalares do nosso estado estão sendo ampliados para que, cada vez mais, as famílias 
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tenham acesso à saúde pública”, afirmou Othelino Neto, destacando que, apesar das 
dificuldades, os serviços públicos estão sendo ampliados no estado. 
 
O deputado Dr. Yglésio, que também é médico, pontuou que o atual sistema de saúde 
tem, hoje, um déficit de leitos tanto de UTI pediátrica, quanto neonatal. Ele também 
explicou que a unidade de cuidados intermediários atende àquelas crianças que não 
correm risco de morte, mas que também não podem ficar na enfermaria, pois carecem 
de um cuidado mais profundo. 
 
“A partir do momento que você tem uma criança, que tem a condição de sair do cuidado 
de UTI, mas não pode ir para a enfermaria, e você não tinha esse leito, que hoje inaugura, 
você aumenta o tempo de permanência da criança dentro da Unidade de Terapia 
Intensiva plena. A partir de agora, quando você libera para esse tipo de leito, as crianças 
que realmente precisam estar dentro das UTIs têm essa oportunidade. Então, você está 
garantindo possibilidades maiores de crianças, com problemas graves no nascimento, 
sobreviverem e terem uma vida mais próspera, posteriormente”, assinalou. 
 
Ampliação do atendimento 
 
Hoje, em torno de 70% das crianças em atendimento nas UTIs do Hospital Juvêncio 
Mattos vem do interior do estado. Por isso, a necessidade de novos leitos. O secretário 
Carlos Lula frisou que, agora, a capacidade da UTI Neonatal da unidade de saúde será 
ampliada em 25%. 
 
“Sabemos que ele é uma referência e, com isso, ampliamos a capacidade de 
continuarmos salvando vidas. Sabemos que é um momento de dificuldade, momento de 
crise, mas fazemos isso sabendo que, muito maior do que a crise, é a necessidade da 
nossa população. Então, damos o melhor cuidado possível. Esses dez leitos vão permitir 
uma capacidade muito maior do hospital”, garantiu. 
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Aprovada a concessão de título de Cidadão Maranhense ao presidente da Famem 

 
 
O Plenário da Assembleia aprovou, na manhã desta quarta-feira (15), em 1º turno e por 
unanimidade, o Projeto de Resolução nº 018/2019, de autoria do deputado Rafael Leitoa 
(PDT), que concede o título de Cidadão Maranhense ao presidente da Federação dos 
Municípios do Estado do Maranhão, Erlânio Luna Xavier, prefeito do município de 
Igarapé Grande. 
 
Erlânio Xavier nasceu em Bodocó (PE) e chegou ao Maranhão, em 1995, fixando 
residência no município de Grajaú, onde instalou uma padaria. A partir de 1997 passou 
a morar em São Luís e no ano seguinte no município de Igrapé Grande, no qual tornou-
se agropecuarista e inicia sua atividade partidária e pública, filiando-se ao Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) a convite do Dr. Jackson Lago. 
 
Em 2001, exerceu seu primeiro cargo público como secretário de Agricultura de Igarapé 
Grande. Depois assumiu o cargo de assessor especial da Prefeitura de São Luís nas 
gestões do prefeito Jackson Lago e Tadeu Palácio. 
 
Em 2012 foi eleito vice-prefeito de Igarapé Grande e, em 2016, elege-se prefeito do 
município de Igarapé Grande. Em 2019 tornou-se o presidente da Federação 
Maranhense dos Municípios do Estado do Maranhão. 
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Assembleia promulga lei do deputado Zé Inácio que contempla pessoas transexuais 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), promulgou a 
Lei nº 11.021, fruto de um projeto do deputado Zé Inácio (PT), que garante o nome social 
às pessoas transexuais. 
 
A lei assegura o reconhecimento e a ampliação dos direitos da população LGBT que, 
segundo o deputado Zé Inácio, necessita ter suas garantias constitucionais preservadas, 
evitando os constantes constrangimentos registrados quando se nomina uma pessoa 
com um nome masculino, enquanto, na verdade, esta mesma pessoa se denomina do 
sexo feminino ou vice-versa. 
 
“Este nosso Projeto de Lei, agora sancionado sob a forma de Lei, que permite o uso do 
nome social, dá um exemplo para o país em termos de garantia de direitos e nós fazemos 
parte desse processo com muito orgulho. Então, agora a população LGBT pode ir a 
qualquer órgão público, estrutura do Governo Estado e se apresentar com seu nome 
social. Uma grande conquista do movimento social instrumentalizada pelo nosso 
mandato”, ressaltou o deputado Zé Inácio. 
 
Ele observou que o aumento significativo do número de violações dos direitos humanos, 
denunciadas ao Poder Público é extremamente preocupante e exige uma postura firme 
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e comprometida, não só do Governo Federal, como também dos Governos Estaduais e 
Municipais, dos demais Poderes da República, da sociedade civil e de cada cidadão e 
cidadã individualmente. 
 
“Este projeto de lei de nossa autoria, que agora se tornou lei, porque o deputado 
Othelino, presidente desta Casa, promulgou a lei que cria o nome social, o direito ao uso 
do nome social, agora é uma realidade no estado do Maranhão. Portanto, nesse aspecto, 
o Maranhão dá um importante passo na luta contra a discriminação que assola a 
população LGBT em todo o país, e o Maranhão diz não à discriminação desse importante 
segmento da sociedade que é estigmatizada e discriminada. É uma população vulnerável 
que precisa ter o olhar do poder público para que esse direito seja reconhecido”, 
assinalou Zé Inácio. 
 
Ele frisou que seu projeto de lei agora está publicado, sob a forma de lei, no Diário Oficial 
do Estado. 
 
“Agora, as pessoas do grupo LGBT podem se utilizar do nome social em qualquer 
repartição pública vinculada aos órgãos da estrutura do governo do estado. Não há mais 
necessidade de se utilizar de uma ação judicial para fazer retificação a fim de ter o direito 
de usar o nome social. Com a aprovação dessa lei, a população LGBT do estado do 
Maranhão vai poder chegar a qualquer repartição pública e preencher um formulário, 
um cadastro com o nome social e não necessariamente somente se utilizando do nome 
civil”, discursou Zé Inácio. 
 
Ao encerrar seu pronunciamento, o deputado disse que “é um avanço que o Maranhão 
nesse momento dá um grande passo e é necessário que os órgãos da administração 
pública estadual se adequem a essa nova realidade, sempre buscando garantir este 
importante direito da pessoa trans. Uma conquista histórica para o Maranhão, que torna 
o nosso Estado uma referência na luta por igualdade de direitos e no combate à 
homofobia e a todo e qualquer tipo de preconceito”, ressaltou Zé Inácio. 
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Deputado Adriano critica vinda de Guilherme Boulos ao Maranhão 

 
 
Foi recebido pelo governador Flávio Dino, nesta terça-feira (14), no Palácio dos Leões, o 
ex-candidato a presidente e coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem teto, 
Guilherme Boulos (PSOL). Em pronunciamento, nesta quarta-feira (15), o deputado 
Estadual Adriano Sarney (PV) criticou a vinda de Boulos ao Maranhão. 
 
Segundo do deputado, “a maior bandeira de Boulos é a de enganar aqueles mais 
humildes, prometer teto, invadir propriedades privadas, cobrar aluguel dessas famílias e 
utilizá-los politicamente e em badernas contra a ordem pública, chegando ao ponto de 
combater a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo”. 
 
Adriano ainda acusou chamou Guilherme Boulos de hipócrita. “Ele não trabalha, tem 
casa e é representante dos trabalhadores sem teto”. O deputado ainda criticou a 
estrutura do MTST. “O movimento privatizou alguns programas sociais por meio de 
convênios, como o Minha Casa, Minha Vida. O critério para participar dos programas é 
integrar as manifestações políticas e badernas ordenadas por Boulos. Quem vai ganha 
pontos, quem não vai é excluído. Isso é uma política parasitária”, disse. 
 
“Boulos nasceu em família de classe média, teve educação e tem teto, mas se utiliza da 
pior retórica política que pode existir, que é o uso da ideologia da extrema esquerda para 
conseguir holofotes a nível nacional. Esse homem não é bem-vindo ao Maranhão! No 
entanto, foi recebido com tapete vermelho pelo governador Flávio Dino, que o chamou 
de amigo e companheiro”, afirmou o deputado Adriano. 
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Wellington denuncia mais uma escola “digna de pena” do governador Flávio Dino 

Na sessão plenária desta terça-feira (14), o deputado estadual Wellington do Curso 
denunciou a triste situação do Centro de Ensino Joaquim Soeiro de Carvalho – Anexo III, 
no povoado Mamede, localizado a 50 km de Barreirinhas. A denúncia foi feita após o 
deputado Wellington visitar a escola e constatar a precariedade do local. 
 
Ao solicitar explicações, o deputado Wellington destacou que, na propaganda do 
Governo, a escola consta como sendo uma das reformadas ou “totalmente 
reconstruídas”. 
 

 
 
“Essa escola consta na relação do governador Flávio Dino como uma “escola digna”, mas 
constatamos que ela é digna, mas é “digna de pena”. Até hoje eu espero o governador 
Flávio Dino me explicar o que ele considera como sendo reforma. Afinal, dizem que a 
escola está reformada, mas o que se verifica na realidade é o abandono, é o descaso do 
Governo com a educação pública. Apresentamos aqui o relatório da visita que realizamos 
e solicitamos, também, que a Comissão de Educação da Assembleia também faça a visita 
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e comprove a situação, de verdade, da escola. Flávio Dino precisa entender que com 
educação não se brinca”, afirmou o professor e deputado Wellington. 
 
A escola consta na lista que foi encaminhada pelo Governo e, de acordo com o 
documento, já sofreu reforma do tipo manutenção, no valor de R$ 18.753,40. 
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Deputado Glalbert Cutrim assumiu hoje de forma interina a presidência da Assembleia 
Legislativa 

“Em cumprimento ao que estabelece o regimento interno, estaremos até amanhã, como 
presidente em exercício da Assembleia Legislativa. Assim como tem sido, manteremos a 
harmônia e o ritmo de trabalho, voltado sempre para garantir o bom trabalho desta casa. 
Aproveito a oportunidade e parabenizo o companheiro Othelino Neto que assumiu hoje, 
interinamente o Governo do Estado.” Glalbert Cutrim. 
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Othelino Neto participa da entrega de novos leitos para o Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quarta-feira (15), da entrega de dez novos leitos para a Unidade de 
Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) do Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos, pelo Governo do Estado. O deputado Dr. Yglésio (PDT), vice-presidente da 
Comissão de Saúde da Alema, também participou da entrega dos equipamentos, que 
vão atender crianças que precisam de cuidados especiais, depois de passarem pela UTI 
Neonatal, além de ampliar a capacidade de atendimento do hospital. 
 

 
 
Os parlamentares visitaram as novas unidades ao lado do secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula. Do total de 40 leitos do Hospital Juvêncio Mattos, 22 são da UTI Neonatal, 
sendo 18, incluindo os dez novos leitos, da UCINCo, e cinco leitos pertencem à Unidade 
de Cuidado Neonatal do Método Canguru, que tem contribuído para a diminuição da 
mortalidade de bebês recém-nascidos. 
 
“É muito gratificante participar desse momento e saber que, agora, mais dez leitos de 
UTI Neonatal estão sendo disponibilizados para todo o Maranhão. Saber que mais dez 
crianças poderão ter suas vidas salvas me deixa muito feliz, além de ver que os serviços 



 

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 

hospitalares do nosso estado estão sendo ampliados para que, cada vez mais, as famílias 
tenham acesso à saúde pública”, afirmou Othelino Neto, destacando que, apesar das 
dificuldades, os serviços públicos estão sendo ampliados no estado. 
 
O deputado Dr. Yglésio, que também é médico, pontuou que o atual sistema de saúde 
tem, hoje, um déficit de leitos tanto de UTI pediátrica, quanto neonatal. Ele também 
explicou que a unidade de cuidados intermediários atende àquelas crianças que não 
correm risco de morte, mas que também não podem ficar na enfermaria, pois carecem 
de um cuidado mais profundo. 
 
“A partir do momento que você tem uma criança, que tem a condição de sair do cuidado 
de UTI, mas não pode ir para a enfermaria, e você não tinha esse leito, que hoje inaugura, 
você aumenta o tempo de permanência da criança dentro da Unidade de Terapia 
Intensiva plena. A partir de agora, quando você libera para esse tipo de leito, as crianças 
que realmente precisam estar dentro das UTIs têm essa oportunidade. Então, você está 
garantindo possibilidades maiores de crianças, com problemas graves no nascimento, 
sobreviverem e terem uma vida mais próspera, posteriormente”, assinalou. 
 
Ampliação do atendimento 
 
Hoje, em torno de 70% das crianças em atendimento nas UTIs do Hospital Juvêncio 
Mattos vem do interior do estado. Por isso, a necessidade de novos leitos. O secretário 
Carlos Lula frisou que, agora, a capacidade da UTI Neonatal da unidade de saúde será 
ampliada em 25%. 
 
“Sabemos que ele é uma referência e, com isso, ampliamos a capacidade de 
continuarmos salvando vidas. Sabemos que é um momento de dificuldade, momento de 
crise, mas fazemos isso sabendo que, muito maior do que a crise, é a necessidade da 
nossa população. Então, damos o melhor cuidado possível. Esses dez leitos vão permitir 
uma capacidade muito maior do hospital”, garantiu. 

  



 

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: Glalbert Cutrim solicita recuperação da MA-332 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 16/05/2019 

Glalbert Cutrim solicita recuperação da MA-332 

O deputado Glalbert Cutrim (PDT) solicitou, por meio de indicação aprovada na 
Assembleia Legislativa, que o Governo do Estado, através da Secretaria de 
Infraestrutura, tome providências para realizar a recuperação da MA-332. 
Principal rodovia que liga os municípios de Pirapemas e Cantanhede à BR-135, a via foi 
castigada pelas fortes chuvas que atingiram o Estado. 
 

 
 
A indicação, que visa garantir a recuperação da MA e propor mais comodidade à 
população da região é fruto de pedido das lideranças de Cantanhede, vereadores Jairon 
Dantas, Emerson Costa, Edmilson Peroba, Denis, do ex-prefeito Mundinho, dos ex-
vereadores Cleber Calas e Toinho e dos empresários Ronildo e Edmilson Maranhão, que 
fazem parte do grupo político do deputado no município e do ex-prefeito de Pirapemas, 
Eliseu Moura. 
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Amigos mais próximos dos deputados Eduardo Braide (federal) e Wellington do Curso 
(estadual) estão apostando todas as fichas que os dois políticos estarão no mesmo 
palanque em 2020 na disputa pela sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. 

 
 
Em todas as pesquisas realizadas neste mês em São Luís, Braide aparece liderando com 
folga e em alguns cenários ganhando no primeiro turno se a eleição fosse hoje. 
 
O deputado Wellington surge sempre em terceiro nos levantamentos da Escutec e 
Prever, ficando atrás por pequena diferença do deputado Duarte Júnior. Então, aliados 
dos dois oposicionistas defendem um acordo que possibilite Braide encabeçar a chapa e 
Wellington indique o vice, que pode ser o vereador Sá Marques, professor do curso do 
parlamentar. 
 
O acordo incluiria ainda a eleição de Wellington para a Câmara federal em 2022 em 
substituição a Eduardo Braide, que foi um dos mais votados no Maranhão e o primeiro 
em São Luís. 
 
Só para refrescar a memória do leitor do Blog do Luis Cardoso, Braide tirou a chance de 
Wellington de ir para o segundo turno durante um debate na TV Mirante em 2016 e 
recebeu dele o apoio na segunda etapa da eleição contra Edivaldo Holanda Júnior. 
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O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), promulgou a 
Lei nº 11.021, fruto de um projeto do deputado Zé Inácio (PT), que garante o nome social 
às pessoas transexuais. 

 
 
A lei assegura o reconhecimento e a ampliação dos direitos da população LGBT que, 
segundo o deputado Zé Inácio, necessita ter suas garantias constitucionais preservadas, 
evitando os constantes constrangimentos registrados quando se nomina uma pessoa 
com um nome masculino, enquanto, na verdade, esta mesma pessoa se denomina do 
sexo feminino ou vice-versa. 
 
“Este nosso Projeto de Lei, agora sancionado sob a forma de Lei, que permite o uso do 
nome social, dá um exemplo para o país em termos de garantia de direitos e nós fazemos 
parte desse processo com muito orgulho. Então, agora a população LGBT pode ir a 
qualquer órgão público, estrutura do Governo Estado e se apresentar com seu nome 
social. Uma grande conquista do movimento social instrumentalizada pelo nosso 
mandato”, ressaltou o deputado Zé Inácio. 
 
Ele observou que o aumento significativo do número de violações dos direitos humanos, 
denunciadas ao Poder Público é extremamente preocupante e exige uma postura firme 
e comprometida, não só do Governo Federal, como também dos Governos Estaduais e 



 

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 

Municipais, dos demais Poderes da República, da sociedade civil e de cada cidadão e 
cidadã individualmente. 
 
“Este projeto de lei de nossa autoria, que agora se tornou lei, porque o deputado 
Othelino, presidente desta Casa, promulgou a lei que cria o nome social, o direito ao uso 
do nome social, agora é uma realidade no estado do Maranhão. Portanto, nesse aspecto, 
o Maranhão dá um importante passo na luta contra a discriminação que assola a 
população LGBT em todo o país, e o Maranhão diz não à discriminação desse importante 
segmento da sociedade que é estigmatizada e discriminada. É uma população vulnerável 
que precisa ter o olhar do poder público para que esse direito seja reconhecido”, 
assinalou Zé Inácio. 
 
Ele frisou que seu projeto de lei agora está publicado, sob a forma de lei, no Diário Oficial 
do Estado. 
 
“Agora, as pessoas do grupo LGBT podem se utilizar do nome social em qualquer 
repartição pública vinculada aos órgãos da estrutura do governo do estado. Não há mais 
necessidade de se utilizar de uma ação judicial para fazer retificação a fim de ter o direito 
de usar o nome social. Com a aprovação dessa lei, a população LGBT do estado do 
Maranhão vai poder chegar a qualquer repartição pública e preencher um formulário, 
um cadastro com o nome social e não necessariamente somente se utilizando do nome 
civil”, discursou Zé Inácio. 
 
Ao encerrar seu pronunciamento, o deputado disse que “é um avanço que o Maranhão 
nesse momento dá um grande passo e é necessário que os órgãos da administração 
pública estadual se adequem a essa nova realidade, sempre buscando garantir este 
importante direito da pessoa tran. Uma conquista histórica para o Maranhão, que torna 
o nosso Estado uma referência na luta por igualdade de direitos e no combate à 
homofobia e a todo e qualquer tipo de preconceito”, ressaltou Zé Inácio. 

 

  



 

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 deve ser o candidato a senador do grupo de 

Flávio Dino 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 16/05/2019 

Othelino deve ser o candidato a senador do grupo de Flávio Dino 

São cada vez mais fortes os rumores fora do Maranhão de que Flávio Dino caminha 
mesmo para aceitar ser o candidato das oposições à sucessão do presidente Jair 
Bolsonaro. Hoje ele teria o apoio do PCdoB, PT, PSOL e provavelmente o PSB. Nesse caso, 
o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, deve ser candidato do grupo para 
senador. 
 

 
 
Os dois grupos de maior força hoje ligados ao atual governador cogitam lançar o nome 
de Othelino ao Senado Federal caso Flávio Dino seja mesmo candidato a presidente da 
República. 
 
De um lado, o vice-governador Carlos Brandão quer disputar o cargo de governador 
sentado na principal cadeira do Palácio dos Leões e acha possível fazer um acordo com 
o senador Weverton Rocha, que indicaria o vice na chapa e mais a vaga de senador, com 
a indicação do nome de Othelino. 
 
Do outro lado, o próprio Weverton Rocha gostaria de ter como seu companheiro na 
chapa proporcional na condição de candidato ao Senado o presidente da Assembleia 
Legislativa. 
 
Othelino tem apoio dos colegas deputados e a simpatia hoje da ampla maioria dos 
prefeitos do Maranhão, além do aval do governador Flávio Dino. Tudo vai depender do 
cenário no plano nacional. É aguardar e conferir! 
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Presidente da Casa passa a ser o chefe do Executivo até o próximo sábado, com apoio 
de pelo menos 40 dos 41 outros deputados, o que reforça a construção de um forte 
cacife político 

 
GOVERNADOR POR DOIS DIAS, OTHELINO NETO TEM HOJE UM DOS MAIORES CACIFES POLÍTICOS dentre  
as lideranças maranhenses 

 
O presidente da Assembleia Legislativa assume hoje o Governo do Estado. 
 
E passará dois dias no posto. 
 
Othelino assume o lugar do vice-governador Carlos Brandão (PRB), que já estava no 
exercício do mandato em substituição a Flávio Dino (PCdoB). 
 
Como presidente da Assembleia Legislativa recém-reeleito por quase aclamação, 
Othelino terá como governador quase 100% da Casa em seu apoio. 
 
O oposicionista Wellington do Curso (PSDB), por exemplo, declarou oficialmente ontem 
que participará da posse do colega e fará parte da sua base. 
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⁃ Serei governista por dois dias. E não apenas apoiarei meu presidente Othelino como 

também levarei a ele as demandas das minhas bases – disse Wellington, da tribuna. 
 
Outro oposicionista que soma com Othelino é Cesar Pires (PV), que faz dura oposição a 
Flavio Dino. 
 
O apoio maciço a Othelino nestes dois dias de governo são simbólicos do ponto de vista 
político. 
 
Mas é um belo exemplo do cacife com o qual o presidente da Assembleia deve chegar a 
2022… 
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Rafael Leitoa alerta para privatização do Parque Nacional dos Lençóis, proposta por 
Bolsonaro 

 
 
Em tom de preocupação, o deputado Rafael Leitoa (PDT), direcionou seu 
pronunciamento na manhã desta quarta-feira (14), na Assembleia Legislativa do 
Maranhão, para alertar sobre o processo de privatização de vários parques nacionais em 
todo o Brasil, como proposta do governo de Bolsonaro. 
 
No Maranhão, a decisão de Bolsonaro atinge diretamente o Parque Nacional dos 
Lençóis, um dos roteiros turísticos mais visitados do mundo. 
 
Conforme Rafael Leitoa, o Ministério do Meio Ambiente, com o aval de Bolsonaro, 
pretende ainda em 2019 privatizar 20 unidades de conservação ambiental, com 
destaque para o Parque Nacional dos Lençóis, Chapada dos Guimarães e Jericoacoara. 
 
Segundo afirmação do ministro Ricardo Salles, a proposta é ceder os espaços à iniciativa 
privada, com foco na exploração turística e o mínimo de ingerência do governo federal. 
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Rafael Leitoa lembrou o acordo de salvaguarda para uso da Centro de Lançamento de 
Alcântara como norte para as discussões em relação aos Lençóis, principalmente no que 
diz respeito ao deslocamento das comunidades que vivem no Parque. 
 
“Nossa preocupação é com a defesa dessas famílias. Uma empresa visará o lucro, 
deixando, como de costume, o fator humano de lado. Assim como nossas discussões 
sobre Alcântara, faremos o mesmo em relação aos Lençóis. Juntamente com a bancada 
federal executaremos uma discussão ampla e plural, buscando ouvir todos os 
envolvidos, para proteger um dos nossos maiores bens, que é este parque, de belas 
piscinas naturais e dunas”, finalizou Rafael Leitoa. 
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Projeto de Andreia Rezende inclui Balsas no Turismo Religioso… 

 
 
Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o Projeto de Lei 
(168/2019) que insere o Festejo de Santo Antônio, tradicional da cidade de Balsas, no 
roteiro de turismo religioso do estado do Maranhão. 
 
Para a parlamentar e autora do PL, “é uma satisfação imensa poder inserir esse grande 
evento religioso do sul do Maranhão junto às maiores festas religiosas do nosso estado. 
Os eventos, a sua rica história que conta um pouco da vida do sertanejo, do balsense, 
sem dúvida irá fortalecer ainda mais a cultura e a economia, reunindo mais fiéis de todo 
Maranhão”, destacou Andreia. 
 
O Festejo de Santo Antônio foi idealizado em homenagem ao padroeiro da cidade de 
Balsas e ocorre tradicionalmente durante 13 noites ininterruptas (de 01 a 13 de junho), 
consagrando-se sempre como um grande evento de devoção e fé da igreja Católica na 
região. 
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Deputado Adriano critica vinda de Guilherme Boulos ao Maranhão 

 
Adriano Sarney disse que a maior bandeira de Boulos é a de enganar aqueles mais humildes, prometer teto, invadir  
propriedades privadas, cobrar aluguel dessas famílias e utilizá-los politicamente e em badernas contra a ordem pública 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) criticou duramente, em pronunciamento na 
Assembleia Legislativa, a vinda do ex-candidato a presidente da república e coordenador 
do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos (PSOL), ao Maranhão. 
Boulos foi recebido com todos as honras pelo governador Flávio Dino (PCdoB), nesta 
terça-feira (14), no Palácio dos Leões. 
 
Segundo do deputado, “a maior bandeira de Boulos é a de enganar aqueles mais 
humildes, prometer teto, invadir propriedades privadas, cobrar aluguel dessas famílias e 
utilizá-los politicamente e em badernas contra a ordem pública, chegando ao ponto de 
combater a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo”. 
 
Adriano ainda acusou chamou Guilherme Boulos de hipócrita. “Ele não trabalha, tem 
casa e é representante dos trabalhadores sem teto”. O deputado ainda criticou a 
estrutura do MTST. “O movimento privatizou alguns programas sociais por meio de 
convênios, como o Minha Casa, Minha Vida. O critério para participar dos programas é 
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integrar as manifestações políticas e badernas ordenadas por Boulos. Quem vai ganha 
pontos, quem não vai é excluído. Isso é uma política parasitária”, disse. 
 

 
Adriano registrou de forma nada positiva em suas redes sociais a passagem de Boulos pelo Maranhão 

 
“Boulos nasceu em família de classe média, teve educação e tem teto, mas se utiliza da 
pior retórica política que pode existir, que é o uso da ideologia da extrema esquerda para 
conseguir holofotes a nível nacional. Esse homem não é bem-vindo ao Maranhão! No 
entanto, foi recebido com tapete vermelho pelo governador Flávio Dino, que o chamou 
de amigo e companheiro”, afirmou o deputado Adriano. 
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Othelino Neto assume governo e promete manter normalidade administrativa 

 
Othelino Neto começou a despachar logo cedo como governador 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, assumiu hoje, pela primeira vez, 
o cargo de governador em razão da viagem do titular, Flávio Dino, ao Reino Unido para 
participar do Forum UK 2019, na London School of Economics and Political Science, e da 
licença tirada pelo vice, Carlos Brandão, para tratar de assuntos particulares. 
 
Othelino fez questão de destacar em suas redes sociais o início do primeiro dos dois dias 
como chefe do Poder Executivo estadual. Ele disse ser uma imensa hora assumir o 
governo e prometeu manter a normalidade administrativa. 
 
Segue o texto escrito pelo presidente da Assembleia para registrar sua interinidade no 
cargo de governador. 
 
Caros amigos, começando hoje o primeiro dia de trabalho como governador em exercício 
do Maranhão. Nestes dois dias, manteremos a normalidade administrativa, cumprindo 
o dever constitucional de assumir o cargo, na ausência do governador e do vice, sendo o 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado, portanto o terceiro na hierarquia. Pra 
mim, é uma imensa honra. Deus nos abençoe nesta jornada! 
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Deputado Wellington se reúne com o pré-candidato à reitoria da UFMA professor João 
de Deus 

 
Wellington e João de Deus dialogaram sobre a defesa da universidade pública e das possibilidades de articulação  
para potencializar as ações da universidade junto à sociedade 

 
Na manhã desta quarta-feira (15), o deputado estadual Wellington do Curso recebeu a 
visita, em seu gabinete, do pré-candidato à reitoria da Universidade Federal do 
Maranhão, professor João de Deus. Entre outros pontos, abordaram as expectativas que 
possam garantir o bom funcionamento da Universidade, ocasião em que o professor 
João de Deus expôs seus objetivos ao parlamentar, que é um dos defensores do sistema 
público de educação. 
 
“É uma satisfação conversar com o deputado e, também, professor Wellington do Curso, 
oportunidade em que falamos sobre a defesa da universidade pública e das 
possibilidades de articulação para potencializar as ações da universidade junto à 
sociedade”, disse o Prof. Dr. João de Deus, que atualmente é pró-reitor de planejamento 
da UFMA. 
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Ainda durante a reunião, o deputado Wellington destacou seu compromisso com a 
educação, algo que já é reconhecido como característica do seu mandato. 
 
“Sou professor e defendo ações que priorizem a educação pública, obedecendo os 
limites estabelecidos em nossa competência. A UFMA é um espaço que não apenas 
forma profissionais, mas também fomenta a cidadania. Por isso, encaro como sendo uma 
grande responsabilidade a escolha do próximo reitor ou reitora da Universidade. Ao 
professor João de Deus, desejo sabedoria. Que nossa Universidade opte, ao final, por 
quem melhor possa agir na luta por melhorias”, afirmou Wellington. 
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Como Governador Interino, Othelino Neto sancionará a Lei que criou o Dia do Ministério 
Público 

 
 
O líder do governo, deputado Rafael Leitoa, comunicou oficialmente, nesta manhã de 
quarta-feira (15), que o governador Flávio Dino (PCdoB) estará ausente do país no 
período de 15 a 19 de maio, para integrar, na condição de palestrante, a 4ª edição do 
Brasil Fórum UK, a ser realizado no Reino Unido, que o vice também tem compromissos 
fora do Estado neste mesmo período e que durante dois dias o governo será comandado 
pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB). 
 
Rafael explicou que a Casa havia sido comunicada que o Governo do Estado seria 
exercido por Carlos Brandão, mas que diante da necessidade do vice licenciar-se do cargo 
nos dias 16 e 17 de maio, o Governo do Maranhão, conforme dispõe o artigo 60 da 
Constituição Estadual, deverá ser exercido pelo presidente do Poder Legislativo. 
 
Segundo Leitoa, inclusive, já tem uma agenda pré-estabelecida. Nesta quinta-feira (16), 
por exemplo, Othelino sancionará a Lei aprovada pela Assembleia Legislativa que criou 
o Dia do Ministério Público. E na sexta feira (17), o governador em exercício irá à cidade 
de Imperatriz acompanhar e fiscalizar obras. 
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“Nesses dois dias, nós parlamentares teremos um governador que também é 
parlamentar assim como nós e que será um grande orgulho para esta Casa. Quero aqui, 
como líder do Governo, desejar boa sorte e também enaltecer o grande gesto político 
que o vice-governador Brandão faz com esta casa, com a sua pessoa, com essa 
presidência, dando ai uma oportunidade para que o Presidente Othelino fique no 
comando do Governo do Estado, durante esses dois dias, conduzindo um governo 
exitoso, que é o Governo Flávio Dino, com essa agenda já estabelecida”, observou Rafael 
Leitoa. 
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Privatização do Parque Nacional dos Lençóis proposta por Bolsonaro é contestada na 
Assembleia 

 
 
A decisão do Governo Federal de privatizar 20 parques nacionais, entre os quais os 
Lençóis maranhenses, um dos locais mais visitados no mundo, acendeu o sinal de alerta 
no plenário da Assembleia Legislativa. O tema pautou o discurso do Rafael Leitoa (PDT), 
na manhã de quarta-feira (15), quando o parlamentar externou sua preocupação sobre 
o processo de privatização de Bolsonaro. 
 
O Ministério do Meio Ambiente, com o aval de Bolsonaro, pretende ainda em 2019 
privatizar 20 unidades de conservação ambiental, com destaque para o Parque Nacional 
dos Lençóis, Chapada dos Guimarães e Jericoacoara. Segundo afirmação do ministro 
Ricardo Salles, a proposta é ceder os espaços à iniciativa privada, com foco na exploração 
turística e o mínimo de ingerência do governo federal. 
 
Rafael Leitoa lembrou o acordo de salvaguarda para uso da Centro de Lançamento de 
Alcântara como norte para as discussões em relação aos Lençóis, principalmente no que 
diz respeito ao deslocamento das comunidades que vivem no Parque. “Nossa 
preocupação é com a defesa dessas famílias. Uma empresa visará o lucro, deixando, 
como de costume, o fator humano de lado. Assim como nossas discussões sobre 
Alcântara, faremos o mesmo em relação aos Lençóis. Juntamente com a bancada federal 
executaremos uma discussão ampla e plural, buscando ouvir todos os envolvidos, para 
proteger um dos nossos maiores bens, que é este parque, de belas piscinas naturais e 
dunas”, finalizou Rafael Leitoa. 
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Othelino já despacha como Governador Interino 

 
 
O governador em exercício, Othelino Neto começou cedo sua missão à frente do 
comando do Estado nesta manhã de quinta-feira (16). 
 
Entre outras atividades, Othelino cumpre nestes dois dias uma extensa agenda de 
compromissos. Nesta manhã sancionará a Lei aprovada pela Assembleia Legislativa que 
criou o Dia do Ministério Público. E na sexta feira (17) irá à cidade de Imperatriz 
acompanhar e fiscalizar obras. 
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Othelino Neto assume Governo do Estado e despacha no Palácio dos Leões 

 
Othelino já despacha do Palácio dos Leões, em São Luís, onde vai cumprir uma extensa agenda 

 
O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), assumiu, interinamente, o Governo do Maranhão, na manhã 
desta quinta-feira (16). 
 
Othelino já despacha do Palácio dos Leões, em São Luís, onde vai cumprir uma extensa 
agenda que inclui reunião com o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, 
Rodrigo Lago. Sanção de Leis com o Ministério Público do Maranhão e Tribunal de Justiça 
e almoço com deputados. No período da tarde, ele recebe o secretário de Estado da 
Educação, Felipe Camarão, e o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, Rubens Pereira Júnior. 
 
Na sexta-feira, o governador interino cumpre agenda nas cidades de Imperatriz, Barra 
do Corda e Jenipapo dos Vieiras. À tarde, volta para São Luís onde deve vistoriar obras 
de infraestrutura na capital. 
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Presidente da Famem receberá Título de Cidadão Maranhense 

 
O Projeto de Resolução é de autoria do deputado estadual Rafael Leitoa 

 
O Plenário da Assembleia aprovou, na manhã desta quarta-feira (15), em 1º turno e por 
unanimidade, o Projeto de Resolução nº 018/2019, de autoria do deputado Rafael Leitoa 
(PDT), que concede o título de Cidadão Maranhense ao presidente da Federação dos 
Municípios do Estado do Maranhão, Erlânio Luna Xavier, prefeito do município de 
Igarapé Grande. 
 
Erlânio Xavier nasceu em Bodocó (PE) e chegou ao Maranhão, em 1995, fixando 
residência no município de Grajaú, onde instalou uma padaria. A partir de 1997 passou 
a morar em São Luís e no ano seguinte no município de Igrapé Grande, no qual tornou-
se agropecuarista e inicia sua atividade partidária e pública, filiando-se ao Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) a convite do Dr. Jackson Lago. 
 
Em 2001, exerceu seu primeiro cargo público como secretário de Agricultura de Igarapé 
Grande. Depois assumiu o cargo de assessor especial da Prefeitura de São Luís nas 
gestões do prefeito Jackson Lago e Tadeu Palácio. 
 
Em 2012 foi eleito vice-prefeito de Igarapé Grande e, em 2016, elege-se prefeito do 
município de Igarapé Grande. Em 2019 tornou-se o presidente da Federação 
Maranhense dos Municípios do Estado do Maranhão. 
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Adriano prevê calote após autorização para empréstimo de R$ 623 milhões 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) teceu duras críticas, ontem, à aprovação, em 
segundo turno, do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a contração 
de empréstimo de R$ 623 milhões para o pagamento de precatórios. 
 
Segundo o parlamentar, na prática, os deputados da base aliada podem ter dado ao 
governo uma “carta de seguro” para a protelação do pagamento de parcelas desses 
débitos. 
 
Adriano explicou que, em 2017, o Estado do Maranhão, por meio do Processo 
Administrativo TJ/MA nº 2811/2017, aderiu ao regime especial para pagamento de 
precatórios. Com isso, assumiu o compromisso de repassar parcelas de 1/12, mensais, 
para quitar esses débitos já assegurados pelo TJ. 
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Mas, acrescenta o parlamentar, com a autorização para tomar o empréstimo aprovada, 
o governo pode esperar a liberação de uma linha de crédito até voltar a realizar os 
pagamentos. 
 
“O governo é obrigado, hoje, a pagar uma parcela mensal de precatórios. Ele é obrigado 
a isso. Se nós aprovarmos isso [empréstimo], hoje, que vai ser aprovado, nós estamos 
dando uma carta de seguro para que ele não pague mais esse mensal, essa prestação, 
porque ele vai dizer que está aguardando essa linha de crédito ser efetivada, ser criada 
pelo Governo Federal”, destacou. 
 
Sem crédito 
 
A inexistência de uma linha de crédito específica para o fim a que se destina a 
autorização solicitada pelo Governo do Maranhão já havia sido apontada na semana 
passada pelo deputado César Pires (PV). 
 
Após a aprovação da matéria em primeiro turno e, com base em documentos oficiais e 
decisões judiciais, ele demonstrou que não há linha de crédito nas instituições bancárias 
com essa finalidade, o que impedirá o Estado de quitar suas dívidas com os credores. 
 
Pires lembrou que o governo, classificado como mau pagador no sistema financeiro, já 
não tem acesso a crédito internacional. E também não poderá contratar empréstimo 
para pagar os precatórios que está devendo por ainda não existir linha de crédito com 
essa finalidade. 
 
“Não questiono a legalidade, mas a imoralidade desse projeto. O governo tanto é 
consciente que não pode fazer esse empréstimo que já entrou com ação na Justiça, 
alegando as dificuldades em relação a essa operação. A própria Advocacia-Geral da 
União afirma que a Emenda Constitucional 99, que autoriza empréstimo para pagar 
precatórios, ainda não está regulamentada. Em resumo: o governo não pode fazer esse 
empréstimo”, esclareceu. 
 
O parlamentar informou também que, no trâmite do recurso judicial impetrado pelo 
Estado, a AGU manifestou que não há regulamentação da Emenda Constitucional para 
viabilizar a abertura de linha de crédito pleiteada pelo governo do Maranhão. 
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Othelino Neto realiza primeiro ato como governador em exercício 

 
 
Por meio das redes sociais, o presidente da Assembleia Legislativa Othelino Neto 
anunciou seu primeiro ato como governador em exercício. 
 
“Primeiro ato como governador em exercício, sancionando a Lei que institui o Dia 15 de 
Maio como Dia Estadual do Ministério Público”, anunciou. 
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Othelino Neto assume cadeira de governador do Maranhão 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, já responde como 
governador interino do Maranhão. 
 
Com a ida de Flávio Dino para palestrar em Londres, e a licença de Carlos Brandão, é o 
presidente da Assembleia quem conduzirá o Estado hoje e amanhã. 
 
“Caros amigos, começando hoje o primeiro dia de trabalho como governador em 
exercício do Maranhão. Nestes dois dias, manteremos a normalidade administrativa, 
cumprindo o dever constitucional de assumir o cargo, na ausência do governador e do 
vice como presidente da Assembleia”, disse Othelino. 
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Governador, Othelino Neto sanciona lei que cria o Dia do Ministério Público 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, assumiu o governo do Estado na 
manhã desta quinta-feira (16) e já realizou o primeiro ato como governador. Othelino 
sancionou a lei que cria o Dia Estadual do Ministério Público, 15 de maio. 
 
O governador em exercício falou da satisfação em homenagear a instituição que tem 
grande relevância como função essencial à justiça. “Foi uma forma de homenagear uma 
instituição muito importante, que luta pela defesa e interesses da nossa sociedade, que 
é o Ministério Público. Eu tive a honra de presidir a sessão que aprovou a lei e agora 
sancioná-la”, afirmou. 
 
“É um momento histórico, a data é muito representativa para o MP! Em 15 de maio de 
1967 foi criada a Procuradoria Geral de Justiça e, com isso, começamos a ter um 
procurador geral e mais autonomia”, disse Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-
Geral de Justiça do Maranhão. 
 
Othelino fica no governo até amanhã (17). 
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Projeto de Andreia Martins Rezende insere Balsas na rota de turismo religioso do Estado 

 
Projeto de Lei de autoria da deputada Andreia Martins Rezende, insere Balsas na rota de turismo religioso do Maranhão… 

 
Foi aprovado na manhã de hoje, 14, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
o Projeto de Lei (168/2019) que insere o Festejo de Santo Antônio, tradicional da cidade 
de Balsas, no roteiro de turismo religioso do estado do Maranhão. 
 
Para a parlamentar e autora do PL, “é uma satisfação imensa poder inserir esse grande 
evento religioso do sul do maranhão junto às maiores festas religiosas do nosso estado. 
Os eventos, a sua rica história que conta um pouco da vida do sertanejo, do balsense, 
sem dúvida irá fortalecer ainda mais a cultura e a economia, reunindo mais fiéis de todo 
Maranhão”, destacou Andreia. 
 
O Festejo de Santo Antônio foi idealizado em homenagem ao padroeiro da cidade de 
Balsas e ocorre tradicionalmente durante 13 noites ininterruptas (de 01 a 13 de junho), 
consagrando-se sempre como um grande evento de devoção e fé da igreja Católica na 
região. 
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Caminho do PDT será indicar o vice de Neto Evangelista à prefeitura 

 
 
O papel do PDT nas eleições do próximo ano em São Luís será minúsculo. Desgastado e 
com rótulo de oligarquia na Capital, o partido protagonista em disputas eleitorais 
municipais passadas, não passará de coadjuvante. 
 
Caberá a legenda, no entanto, indicar o candidato a vice-prefeito de Neto Evangelista, 
nome do Democratas na disputa vindoura. A propósito, o tucano deverá receber apoio 
das principais siglas da base do governo municipal até as convenções partidárias. 
 
Outro agravante no que diz respeito ao PDT é o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, em 
situação ruim perante a opinião pública nesse percurso de segundo mandato, o gestor 
precisará se manter distante do processo eleitoral. 
 
Os muitos problemas de São Luís, sobretudo, da não conclusão do Hospital da Criança, 
no bairro da Alemanha, fez a rejeição do prefeito aumentar para quase 70%. 
 
De forma que o partido que governou São Luís por décadas [e ainda governa] necessitará 
se ausentar do debate e assumir o desgaste acumulado em todos esses anos… 

 


