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Othelino recebe embaixador de Cuba e garante apoio contra bloqueio econômico dos 
EUA 

 
 
(PCdoB), recebeu, na tarde desta segunda-feira (16), a visita de cortesia do embaixador 
de Cuba, Rolando Gómes Gonzalez, acompanhado da cônsul-geral daquele país para o 
Nordeste do Brasil, Laura Pujol. Do encontro, participaram também os deputados Bira 
do Pindaré (PSB), Marco Aurélio (PCdoB), Glalbert Cutrim (PDT) e Rogério Cafeteira 
(DEM). 
 
Os representantes de Cuba aproveitaram para solicitar ao presidente do Legislativo do 
Maranhão a votação de uma moção de repúdio contra o embargo econômico, por parte 
dos Estados Unidos, contra aquele país, que completou seis décadas e está 
recrudescendo sob o governo do atual presidente, Donald Trump. 
 
“É um bloqueio perverso que maltrata o povo cubano. Houve um avanço durante o 
governo de Obama, período em que quase se acaba com o embargo, mas a situação 
reverteu-se completamente com Donald Trump. E perdura, mesmo com 191 nações 
repudiando tal medida dos norte-americanos”, disse Rolando Gonzalez. 
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Durante a reunião, o presidente da Assembleia Legislativa disse que a Casa irá 
providenciar a moção de repúdio. “Já estive em Cuba, participando de um compromisso 
oficial, no período de Fidel Castro. Gosto muito do país e pretendo retornar. Quanto à 
moção, nós iremos providenciar”, garantiu Othelino Neto. 
 
Os diplomatas cubanos conversaram sobre a troca de experiências entre os dois países 
e discutiram o intercâmbio entre Cuba e Maranhão, notadamente nas áreas da Saúde, 
por conta do programa “Mais Médicos” (419 profissionais cubanos atuam em mais de 
150 municípios maranhenses), e da Educação, por meio do “Sim, Eu Posso!”, executado 
em diversas cidades, alfabetizando adultos. 
 
Rolando Cómes Gonzalez destacou ainda que está sendo articulada, para o mês de 
setembro, uma campanha internacional contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba. 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) propôs, em meio à conversa, um intercâmbio entre a 
Assembleia do Maranhão e Cuba, o que foi prontamente aceito pelos representes do 
país caribenho. 
 
Os dois diplomatas estão em São Luís desde a semana passada e já foram recebidos pelo 
governador Flávio Dino, pelo vice-governador, Carlos Brandão, por diversos secretários 
de Estado, pela reitora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Nair Portela, e 
também pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), 
Edilson Baldez. 
 
Ao término do encontro, Gonzalez agradeceu pela hospitalidade dos deputados 
maranhenses e armou que a troca de informações foi altamente produtiva. 
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Presidente Othelino e deputados recebem embaixador de Cuba na Assembleia 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
recebeu, na tarde desta segunda-feira (16), a visita de cortesia do embaixador de Cuba, 
Rolando Gómes Gonzalez, acompanhado da cônsul-geral daquele país para o Nordeste 
do Brasil, Laura Pujol. Do encontro, participaram também os deputados Bira do Pindaré 
(PSB), Marco Aurélio (PCdoB), Glalbert Cutrim (PDT) e Rogério Cafeteira (DEM). 
 
Os representantes de Cuba aproveitaram para solicitar ao presidente do Legislativo do 
Maranhão a votação de uma moção de repúdio contra o embargo econômico, por parte 
dos Estados Unidos, contra aquele país, que completou seis décadas e está 
recrudescendo sob o governo do atual presidente, Donald Trump. 
 
“É um bloqueio perverso que maltrata o povo cubano. Houve um avanço durante o 
governo de Obama, período em que quase se acaba com o embargo, mas a situação 
reverteu-se completamente com Donald Trump. E perdura, mesmo com 191 nações 
repudiando tal medida dos norte-americanos”, disse Rolando Gonzalez. 
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Durante a reunião, o presidente da Assembleia Legislativa disse que a Casa irá 
providenciar a moção de repúdio. “Já estive em Cuba, participando de um compromisso 
oficial, no período de Fidel Castro. Gosto muito do país e pretendo retornar. Quanto à 
moção, nós iremos providenciar”, garantiu Othelino Neto. 
 
Os diplomatas cubanos conversaram sobre a troca de experiências entre os dois países 
e discutiram o intercâmbio entre Cuba e Maranhão, notadamente nas áreas da Saúde, 
por conta do programa “Mais Médicos” (419 profissionais cubanos atuam em mais de 
150 municípios maranhenses), e da Educação, por meio do “Sim, Eu Posso!”, executado 
em diversas cidades, alfabetizando adultos. 
 
Rolando Cómes Gonzalez destacou ainda que está sendo articulada, para o mês de 
setembro, uma campanha internacional contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba. 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) propôs, em meio à conversa, um intercâmbio entre a 
Assembleia do Maranhão e Cuba, o que foi prontamente aceito pelos representes do 
país caribenho. 
 
Os dois diplomatas estão em São Luís desde a semana passada e já foram recebidos pelo 
governador Flávio Dino, pelo vice-governador, Carlos Brandão, por diversos secretários 
de Estado, pela reitora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Nair Portela, e 
também pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), 
Edilson Baldez. 
 
Ao término do encontro, Gonzalez agradeceu pela hospitalidade dos deputados 
maranhenses e afirmou que a troca de informações foi altamente produtiva. 
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“Flávio Dino também traiu Waldir Maranhão”, diz Edilázio Júnior 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) se solidarizou na sessão de hoje ao deputado 
federal Waldir Maranhão – que rompeu politicamente com o governador Flávio Dino 
(PCdoB). 
 
O rompimento se deu por causa da quebra de acordo por parte de Dino, que vetou a 
pré-candidatura de Waldir ao Senado da República. 
 
“Ainda que tardiamente, mas quero daqui da tribuna me solidarizar ao deputado 
federal Waldir Maranhão, que assim como no caso de José Reinaldo Tavares, foi vítima 
da falta de palavra do governador. Todos aqui já sabemos: o que o governador fala nós 
não podemos escrever”, disse. 
 
Edilázio lembrou que durante o processo de impeachment da então presidente Dilma 
Rousseff – ocasião em que Waldir Maranhão presidia a Câmara Federal e era responsável 
pela condução do ato -, Flávio Dino aproximou-se do deputado federal para beneficiar-
se politicamente. 
 
“Além de usar dinheiro público para viajar de jatinho para Brasília, como fez agora indo 
a Curitiba, foi Flávio Dino que levou em mãos todo o processo para que Waldir 
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Maranhão suspendesse o processo de impeachment. Depois disso, Waldir acabou 
virando chacota nacional. O Maranhão tornou-se conhecido mais ainda por conta 
dessa patacoada que ele fez no Congresso a pedido de Flávio Dino”, completou. 
 
Edilázio também alertou os aliados de Dino, quanto à possibilidade de frustração, diante 
o projeto político do chefe do Executivo. 
 
“Eu venho externar aqui só para falar para os colegas que a palavra do governador não 
vale muita coisa. Aqueles que mudaram de partido por promessa do governador, 
aqueles que estão esperando benesses que fiquem de orelha em pé, pois o que ele fala 
não se escreve”, finalizou. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FtZM95PDooU
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Wellington realizará audiência para evitar que Flávio Dino dê “calote” nos professores 
ao discutir processo de “descompressão” 

 
 
Atendendo solicitação de professores da Rede Pública do estado, o deputado Wellington 
do Curso (PSDB) realizará audiência pública para discutir sobre o processo de 
descompressão. Trata-se da tentativa do Governador Flávio Dino de derrubar a Ação 
Coletiva nº 14440/2000-3, que trata da descompressão e transitou em julgado desde 
2011. 
 
Ao fazer o convite para a audiência, Wellington deixou claro que, embora a discussão 
esteja tramitando no âmbito jurídico, não apoiará esse “calote” disfarçado em questões 
formais. 
 
“Atendendo a solicitação dos professores, realizaremos essa audiência com dois 
objetivos. O primeiro deles é garantir um direito de cada professor do Maranhão. Não 
é favor. É direito. O segundo é evitar que Flávio Dino dê mais um calote na categoria. 
O processo já transitou em julgado desde 2011, e sete anos depois, o Governo alega 
que Ministério Público não foi intimado. Ocorre que, por duas vezes o MPE declinou 
de intervir na causa alegando ausência de interesse público. Agora, Flávio Dino tenta 
fazer manobras para retirar mais esse direito da categoria que já é tão sofrida. Não 
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deixaremos que, com isso, Flávio Dino dê mais um calote nos professores do 
Maranhão. Professores do Maranhão, contem conosco”, disse o professor e deputado 
Wellington. 
 
A audiência acontecerá no dia 19 de abril, a partir das 15h, no auditório da OAB-MA. 
 
ENTENDA O QUE É A DESCOMPRESSÃO 
 
A Ação ficou conhecida no meio dos professores pelo nome de descompressão porque 
teve como objeto a descompressão da Tabela Salarial dos Professores da rede pública. 
Ocorre que o Governo, por vários anos, deu reajustes salariais com índices diferenciados 
para as diversas referências da carreira do magistério, sempre dando reajustes maiores 
para as referências iniciais e menores para o topo. O resultado é que depois de alguns 
anos, as referências iniciais estavam quase iguais as finais, achatando os salários para 
quase o mesmo valor. Em 2000, o Sindicato ingressou com ação coletiva para requerer 
a correção das diferenças salariais. O processo foi julgado procedente ao pagamento das 
ações e transitou em julgado em 2011. Sete anos depois, o Governo tenta derrubar o 
processo para não pagar direito de mais de 40 mil professores. 
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Presidente Othelino e deputados recebem embaixador de Cuba na Assembleia 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
recebeu, na tarde desta segunda-feira (16), a visita de cortesia do embaixador de Cuba, 
Rolando Gómes Gonzalez, acompanhado da cônsul-geral daquele país para o Nordeste 
do Brasil, Laura Pujol. Do encontro, participaram também os deputados Bira do Pindaré 
(PSB), Marco Aurélio (PCdoB), Glalbert Cutrim (PDT) e Rogério Cafeteira (DEM). 
 
Os representantes de Cuba aproveitaram para solicitar ao presidente do Legislativo do 
Maranhão a votação de uma moção de repúdio contra o embargo econômico, por parte 
dos Estados Unidos, contra aquele país, que completou seis décadas e está 
recrudescendo sob o governo do atual presidente, Donald Trump. 
 
“É um bloqueio perverso que maltrata o povo cubano. Houve um avanço durante o 
governo de Obama, período em que quase se acaba com o embargo, mas a situação 
reverteu-se completamente com Donald Trump. E perdura, mesmo com 191 nações 
repudiando tal medida dos norte-americanos”, disse Rolando Gonzalez. 
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Durante a reunião, o presidente da Assembleia Legislativa disse que a Casa irá 
providenciar a moção de repúdio. “Já estive em Cuba, participando de um compromisso 
oficial, no período de Fidel Castro. Gosto muito do país e pretendo retornar. Quanto à 
moção, nós iremos providenciar”, garantiu Othelino Neto. 
 
Os diplomatas cubanos conversaram sobre a troca de experiências entre os dois países 
e discutiram o intercâmbio entre Cuba e Maranhão, notadamente nas áreas da Saúde, 
por conta do programa “Mais Médicos” (419 profissionais cubanos atuam em mais de 
150 municípios maranhenses), e da Educação, por meio do “Sim, Eu Posso!”, executado 
em diversas cidades, alfabetizando adultos. 
 
Rolando Cómes Gonzalez destacou ainda que está sendo articulada, para o mês de 
setembro, uma campanha internacional contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba. 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) propôs, em meio à conversa, um intercâmbio entre a 
Assembleia do Maranhão e Cuba, o que foi prontamente aceito pelos representes do 
país caribenho. 
 
Os dois diplomatas estão em São Luís desde a semana passada e já foram recebidos pelo 
governador Flávio Dino, pelo vice-governador, Carlos Brandão, por diversos secretários 
de Estado, pela reitora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Nair Portela, e 
também pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), 
Edilson Baldez. 
 
Ao término do encontro, Gonzalez agradeceu pela hospitalidade dos deputados 
maranhenses e afirmou que a troca de informações foi altamente produtiva. 
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Antônio Pereira pede a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica da Região Tocantina 

A Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, uma indicação do deputado Antônio 
Pereira (DEM), solicitando que a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas 
(ANA), Christianne Dias Ferreira, determine estudos para criar o Comitê da Bacia 
Hidrográfica da Região Tocantina, no Maranhão. 
 

 
 
O democrata esclarece que a intenção é buscar a recuperação das nascentes, que estão 
sendo degradadas pela ação do homem, e levantar as questões sobre do uso das águas 
dos rios da região Tocantina. O deputado sugere que o trabalho seja feito em parceria 
entre municípios e universidades da região. 
 
RIO GURUPI 
 
A luta de Antônio Pereira para preservar as nascentes dos nossos rios tem sido destaque. 
Recentemente, ele protocolou indicação na Assembleia, solicitando que o Ministério do 
Meio Ambiente adote providências para preservar a nascente do Rio Gurupi, cujo curso 
de água banha o Maranhão, na divisa com o Pará. 
 
No pleito enviado ao Ministro do Meio Ambiente, o democrata alertou que os cuidados 
com a degradação ambiental devem começar com a preservação da nascente do Rio 
Gurupi, que abastece as cidades ribeirinhas do Estado do Maranhão e do Estado do Pará, 
e garantem a sobrevivência de milhares de pessoas. 
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Deputada pretende ressaltar a carta deixada pelo médico que foi assessor do governo 
Flávio Dino e se matou em Teresina, na última quinta-feira, 12 

 
Andrea vai tratar da morte do médico Mariano de Castro na tribuna da Assembleia 

 
A parlamentar adiantou em publicação nas redes sociais que levará o caso Mariano para 
a tribuna da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (17). 
 
Andrea Murad vai ressaltar o teor da carta deixada pelo ex-assessor especial do governo 
Flávio Dino, que denuncia os mandos e desmandos na saúde do Estado. 
 
“A morte de Mariano nos mostra claramente o peso da mão comunista, ou seja, 
sufocado por pressões de todos os lados. O Mariano não aguentou a pressão, tirou a 
própria vida, por não conseguir carregar sozinho a culpa de todos os crimes que vinha 
cometendo a mando da cúpula”, publicou a deputada. 
 
Para Andrea, é grave o fato do Mariano ter citado o governador Flávio Dino em carta 
esclarecendo todo o esquema que vinha praticando na Secretaria de Estado da Saúde. 
 
“Importante frisar os principais motivos que levaram esse suicídio. Na carta que o 
Mariano havia feito ele cita o secretário de saúde, ele cita o envolvimento do 
governador, isso mostra a gravidade do caso”, disse Andrea. 
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“Flávio Dino também traiu Waldir Maranhão”, diz Edilázio Júnior 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) se solidarizou na sessão de hoje ao deputado 
federal Waldir Maranhão – que rompeu politicamente com o governador Flávio Dino 
(PCdoB). 
 
O rompimento se deu por causa da quebra de acordo por parte de Dino, que vetou a 
pré-candidatura de Waldir ao Senado da República. 
 
“Ainda que tardiamente, mas quero daqui da tribuna me solidarizar ao deputado federal 
Waldir Maranhão, que assim como no caso de José Reinaldo Tavares, foi vítima da falta 
de palavra do governador. Todos aqui já sabemos: o que o governador fala nós não 
podemos escrever”, disse. 
 
Edilázio lembrou que durante o processo de impeachment da então presidente Dilma 
Rousseff – ocasião em que Waldir Maranhão presidia a Câmara Federal e era responsável 
pela condução do ato -, Flávio Dino aproximou-se do deputado federal para beneficiar-
se politicamente. 
 
“Além de usar dinheiro público para viajar de jatinho para Brasília, como fez agora indo 
a Curitiba, foi Flávio Dino que levou em mãos todo o processo para que Waldir Maranhão 
suspendesse o processo de impeachment. Depois disso, Waldir acabou virando chacota 
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nacional. O Maranhão tornou-se conhecido mais ainda por conta dessa patacoada que 
ele fez no Congresso a pedido de Flávio Dino”, completou. 
 
Edilázio também alertou os aliados de Dino, quanto à possibilidade de frustração, diante 
o projeto político do chefe do Executivo. 
 
“Eu venho externar aqui só para falar para os colegas que a palavra do governador não 
vale muita coisa. Aqueles que mudaram de partido por promessa do governador, aqueles 
que estão esperando benesses que fiquem de orelha em pé, pois o que ele fala não se 
escreve”, finalizou. 
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Deputado conclama parlamentares a unir forças por desabrigados das chuvas 

 
Deputado Júnior Verde 

 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) foi um dos parlamentares a chamar atenção 
para a situação de calamidade em que se encontram diversos municípios maranhenses 
afetados pelas enchentes. 
 
O deputado tem percorrido várias cidades e conclamou os parlamentares a se unirem 
para amenizar o sofrimento das vítimas das fortes chuvas que atingem todo o estado nos 
últimos dias, sobretudo na Região do Médio Mearim. 
 
Cerca de 150 municípios maranhenses estão em estado de alerta. Estradas foram 
cortadas, a exemplo da BR-135, que teve um trecho destruído no perímetro entre os 
municípios de Dom Pedro e Presidente Dutra, inviabilizando o trânsito de veículos. 
 
Júnior Verde tem acompanhado de perto a situação dos municípios e afirmou que o 
momento é de unir forças. 
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“Estou me somando a essa luta. Vocês podem contar conosco, todos aqueles que estão 
aí necessitando de apoio, pois este Parlamento está atento e vai fazer sua parte, vai 
acompanhar as ações necessárias, inclusive da própria Defesa Civil”, garantiu o 
deputado, mencionando o Decreto Nº 31.536, de 11 de março de 2016, assinado pelo 
governador Flávio Dino, que criou o Comitê de Prevenção e Acompanhamento de 
Inundações, no âmbito do Estado do Maranhão. 
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Othelino recebe embaixador de Cuba e garante apoio contra bloqueio econômico dos 
EUA 

 
Presidente da Assembleia, acompanhado de deputados, recebeu o embaixador de Cuba 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
recebeu, na tarde desta segunda-feira (16), a visita de cortesia do embaixador de Cuba, 
Rolando Gómes Gonzalez, acompanhado da cônsul-geral daquele país para o Nordeste 
do Brasil, Laura Pujol. Do encontro, participaram também os deputados Bira do Pindaré 
(PSB), Marco Aurélio (PCdoB), Glalbert Cutrim (PDT) e Rogério Cafeteira (DEM). 
 
Os representantes de Cuba aproveitaram para solicitar ao presidente do Legislativo do 
Maranhão a votação de uma moção de repúdio contra o embargo econômico, por parte 
dos Estados Unidos, contra aquele país, que completou seis décadas e está 
recrudescendo sob o governo do atual presidente, Donald Trump. 
 
“É um bloqueio perverso que maltrata o povo cubano. Houve um avanço durante o 
governo de Obama, período em que quase se acaba com o embargo, mas a situação 
reverteu-se completamente com Donald Trump. E perdura, mesmo com 191 nações 
repudiando tal medida dos norte-americanos”, disse Rolando Gonzalez. 
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Durante a reunião, o presidente da Assembleia Legislativa disse que a Casa irá 
providenciar a moção de repúdio. “Já estive em Cuba, participando de um compromisso 
oficial, no período de Fidel Castro. Gosto muito do país e pretendo retornar. Quanto à 
moção, nós iremos providenciar”, garantiu Othelino Neto. 
 
Os diplomatas cubanos conversaram sobre a troca de experiências entre os dois países 
e discutiram o intercâmbio entre Cuba e Maranhão, notadamente nas áreas da Saúde, 
por conta do programa “Mais Médicos” (419 profissionais cubanos atuam em mais de 
150 municípios maranhenses), e da Educação, por meio do “Sim, Eu Posso!”, executado 
em diversas cidades, alfabetizando adultos. 
 
Rolando Cómes Gonzalez destacou ainda que está sendo articulada, para o mês de 
setembro, uma campanha internacional contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba. 
 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) propôs, em meio à conversa, um intercâmbio entre a 
Assembleia do Maranhão e Cuba, o que foi prontamente aceito pelos representes do 
país caribenho. 
 
Os dois diplomatas estão em São Luís desde a semana passada e já foram recebidos pelo 
governador Flávio Dino, pelo vice-governador, Carlos Brandão, por diversos secretários 
de Estado, pela reitora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Nair Portela, e 
também pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), 
Edilson Baldez. 
 
Ao término do encontro, Gonzalez agradeceu pela hospitalidade dos deputados 
maranhenses e afirmou que a troca de informações foi altamente produtiva. 
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Othelino recebe embaixador de Cuba e garante apoio contra bloqueio dos EUA 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
recebeu, na tarde desta segunda-feira (16), a visita de cortesia do embaixador de Cuba, 
Rolando Gómes Gonzalez, acompanhado da cônsul-geral daquele país para o Nordeste 
do Brasil, Laura Pujol. Do encontro, participaram também os deputados Bira do Pindaré 
(PSB), Marco Aurélio (PCdoB), Glalbert Cutrim (PDT) e Rogério Cafeteira (DEM). 
 
Os representantes de Cuba aproveitaram para solicitar ao presidente do Legislativo do 
Maranhão a votação de uma moção de repúdio contra o embargo econômico, por parte 
dos Estados Unidos, contra aquele país, que completou seis décadas e está 
recrudescendo sob o governo do atual presidente, Donald Trump. 
 
“É um bloqueio perverso que maltrata o povo cubano. Houve um avanço durante o 
governo de Obama, período em que quase se acaba com o embargo, mas a situação 
reverteu-se completamente com Donald Trump. E perdura, mesmo com 191 nações 
repudiando tal medida dos norte-americanos”, disse Rolando Gonzalez. 
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Durante a reunião, o presidente da Assembleia Legislativa disse que a Casa irá 
providenciar a moção de repúdio. “Já estive em Cuba, participando de um compromisso 
oficial, no período de Fidel Castro. Gosto muito do país e pretendo retornar. Quanto à 
moção, nós iremos providenciar”, garantiu Othelino Neto. 
 
Os diplomatas cubanos conversaram sobre a troca de experiências entre os dois países 
e discutiram o intercâmbio entre Cuba e Maranhão, notadamente nas áreas da Saúde, 
por conta do programa “Mais Médicos” (419 profissionais cubanos atuam em mais de 
150 municípios maranhenses), e da Educação, por meio do “Sim, Eu Posso!”, executado 
em diversas cidades, alfabetizando adultos. 
 
Rolando Cómes Gonzalez destacou ainda que está sendo articulada, para o mês de 
setembro, uma campanha internacional contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba. 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) propôs, em meio à conversa, um intercâmbio entre a 
Assembleia do Maranhão e Cuba, o que foi prontamente aceito pelos representes do 
país caribenho. 
 
Os dois diplomatas estão em São Luís desde a semana passada e já foram recebidos pelo 
governador Flávio Dino, pelo vice-governador, Carlos Brandão, por diversos secretários 
de Estado, pela reitora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Nair Portela, e 
também pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), 
Edilson Baldez. 
 
Ao término do encontro, Gonzalez agradeceu pela hospitalidade dos deputados 
maranhenses e afirmou que a troca de informações foi altamente produtiva. 
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“Flávio Dino também traiu Waldir Maranhão”, diz Edilázio 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) se solidarizou na sessão de hoje ao deputado 
federal Waldir Maranhão – que rompeu politicamente com o governador Flávio Dino 
(PCdoB). 
 
O rompimento se deu por causa da quebra de acordo por parte de Dino, que vetou a 
pré-candidatura de Waldir ao Senado da República. 
 
“Ainda que tardiamente, mas quero daqui da tribuna me solidarizar ao deputado federal 
Waldir Maranhão, que assim como no caso de José Reinaldo Tavares, foi vítima da falta 
de palavra do governador. Todos aqui já sabemos: o que o governador fala nós não 
podemos escrever”, disse. 
 
Edilázio lembrou que durante o processo de impeachment da então presidente Dilma 
Rousseff – ocasião em que Waldir Maranhão presidia a Câmara Federal e era responsável 
pela condução do ato -, Flávio Dino aproximou-se do deputado federal para beneficiar-
se politicamente. 
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“Além de usar dinheiro público para viajar de jatinho para Brasília, como fez agora indo 
a Curitiba, foi Flávio Dino que levou em mãos todo o processo para que Waldir Maranhão 
suspendesse o processo de impeachment. Depois disso, Waldir acabou virando chacota 
nacional. O Maranhão tornou-se conhecido mais ainda por conta dessa patacoada que 
ele fez no Congresso a pedido de Flávio Dino”, completou. 
 
Edilázio também alertou os aliados de Dino, quanto à possibilidade de frustração, diante 
o projeto político do chefe do Executivo. 
 
“Eu venho externar aqui só para falar para os colegas que a palavra do governador não 
vale muita coisa. Aqueles que mudaram de partido por promessa do governador, aqueles 
que estão esperando benesses que fiquem de orelha em pé, pois o que ele fala não se 
escreve”, finalizou. 
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Othelino Neto recebe embaixador de Cuba e garante apoio contra bloqueio econômico 
dos EUA 

 
Presidente da Assembleia, acompanhado de deputados, recebeu o embaixador de Cuba 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
recebeu, na tarde desta segunda-feira (16), a visita de cortesia do embaixador de Cuba, 
Rolando Gómes Gonzalez, acompanhado da cônsul-geral daquele país para o Nordeste 
do Brasil, Laura Pujol. Do encontro, participaram também os deputados Bira do Pindaré 
(PSB), Marco Aurélio (PCdoB), Glalbert Cutrim (PDT) e Rogério Cafeteira (DEM). 
 
Os representantes de Cuba aproveitaram para solicitar ao presidente do Legislativo do 
Maranhão a votação de uma moção de repúdio contra o embargo econômico, por parte 
dos Estados Unidos, contra aquele país, que completou seis décadas e está 
recrudescendo sob o governo do atual presidente, Donald Trump. 
 
“É um bloqueio perverso que maltrata o povo cubano. Houve um avanço durante o 
governo de Obama, período em que quase se acaba com o embargo, mas a situação 
reverteu-se completamente com Donald Trump. E perdura, mesmo com 191 nações 
repudiando tal medida dos norte-americanos”, disse Rolando Gonzalez. 
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Durante a reunião, o presidente da Assembleia Legislativa disse que a Casa irá 
providenciar a moção de repúdio. “Já estive em Cuba, participando de um compromisso 
oficial, no período de Fidel Castro. Gosto muito do país e pretendo retornar. Quanto à 
moção, nós iremos providenciar”, garantiu Othelino Neto. 
 
Os diplomatas cubanos conversaram sobre a troca de experiências entre os dois países 
e discutiram o intercâmbio entre Cuba e Maranhão, notadamente nas áreas da Saúde, 
por conta do programa “Mais Médicos” (419 profissionais cubanos atuam em mais de 
150 municípios maranhenses), e da Educação, por meio do “Sim, Eu Posso!”, executado 
em diversas cidades, alfabetizando adultos. 
 
Rolando Cómes Gonzalez destacou ainda que está sendo articulada, para o mês de 
setembro, uma campanha internacional contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba. 
 
O deputado Bira do Pindaré (PSB) propôs, em meio à conversa, um intercâmbio entre a 
Assembleia do Maranhão e Cuba, o que foi prontamente aceito pelos representes do 
país caribenho. 
 
Os dois diplomatas estão em São Luís desde a semana passada e já foram recebidos pelo 
governador Flávio Dino, pelo vice-governador, Carlos Brandão, por diversos secretários 
de Estado, pela reitora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Nair Portela, e 
também pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), 
Edilson Baldez. 
 
Ao término do encontro, Gonzalez agradeceu pela hospitalidade dos deputados 
maranhenses e afirmou que a troca de informações foi altamente produtiva. 
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Assembleia aprova projeto que fortalece a produção do abacaxi 

 
Símbolo da cidade de Turiaçu, abacaxi terá produção fortalecida 

 
Foi aprovado, na sessão plenária desta terça-feira (17), o Projeto de Lei Nº 267/2017, de 
autoria do deputado Josimar de Maranhãozinho (PR), que institui o Polo Maranhense de 
Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Abacaxi, nos municípios de Turiaçu e São 
Domingos do Maranhão. O objetivo é incentivar a produção, a industrialização, a 
comercialização e o consumo do abacaxi, tornando-o mais competitivo no mercado 
local, regional e externo. A matéria segue para sanção governamental. 
 
O Maranhão é considerado o 4º maior produtor de abacaxi do Nordeste e o 11º do Brasil, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No estado, a 
produção do abacaxi é destacada por duas regiões produtoras, sendo elas os municípios 
de Turiaçu e São Domingos do Maranhão. 
 
No texto da sua justificativa, o deputado Josimar de Maranhãozinho destaca que a 
criação do Polo de Incentivo à Cultura do Abacaxi busca promover o equilíbrio no 
desenvolvimento sustentável, o aumento da produtividade e a melhoria da eficiência da 
cadeia produtiva, com apoio institucional, bem como tornar o abacaxi mais competitivo 
no mercado local, regional e externo. 
 
“A nossa propositura visa, essencialmente, fortalecer a cultura de um produto ímpar da 
agricultura maranhense, garantir apoio estatal aos produtores, incentivo à produção 
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agrícola, agregar valor ao produto, melhorar a produtividade, criar frente de trabalho e 
renda aos trabalhadores do campo e àqueles que sustentam suas famílias com a venda 
do produto no varejo”, ressalta o parlamentar. 
 
Estão também entre os objetivos do Polo a promoção do desenvolvimento e a divulgação 
de tecnologias aplicáveis à cultura do abacaxi, em especial o manejo, métodos de 
irrigação e a produção de material genético básico; estimular a melhoria da qualidade 
do produto, considerando a competitividade no setor e a geração de trabalho e renda 
no meio rural, especificamente com ações voltadas para a agricultura familiar. 
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MDB encolheu na Assembleia, mas ganhou mais identidade com Roberto Costa e Nina 
Melo 

 
Roberto Costa e Nina Melo: MDB mais enxuto, mas mais autêntico na AL 

 
A janela partidária transformou o MDB num partido com peso reduzido na Assembleia 
Legislativa, com apenas dois deputados: Roberto Costa e Nina Melo. Mas se perdeu 
numericamente, manteve a linha do partido, já que a deputada Andrea Murad, mesmo 
eleita pelo então PMDB, seguia rigorosamente a cartilha do pai, ex-deputado Roberto 
Murad, que apesar de filiado ao partido, ignorava totalmente as orientações da cúpula 
do partido, alimentando uma espécie de “feudo” dentro da agremiação – tanto que sua 
migração para o PRP não foi sequer lamentada pelos chefes emedebistas. Hoje o nome 
mais destacado do partido na AL, o deputado Roberto Costa atua rigorosamente de 
acordo com o comando partidário, adorando uma linha que o mantém distante do 
Governo Flávio Dino (PCdoB), mas numa linha de convivência. Nessa pisada, Roberto 
Costa funciona muitas vezes como interlocutor fazendo ponte entre governistas e 
oposicionistas em decisões complicadas. Foi um dos deputados mais próximos do ex-
presidente Humberto Coutinho (PDT) e atualmente é um forte aliado do presidente 
Othelino Neto (PCdoB) nas questões do parlamento – foi o autor do Projeto de Resolução 
Legislativa que garantiu que o então 1º vice-presidente sucedesse ao presidente falecido 
sem necessidade de uma nova eleição. Continua sendo um dos mais ativos mediadores 
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nos bastidores do Poder Legislativo. Pouco afeita à tribuna, mas registrando um elevado 
nível de frequência, a deputada Nina Melo dedica parte do seu mandato a dar assistência 
às suas bases eleitorais. Médica por formação, a deputada emedebista atua articulada 
com o pai, o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Arnaldo Melo, hoje 
um dos diretores nacionais da Funasa e que também é médico. Avessa a confrontos 
verbais no plenário, Nina Melo também atua nos bastidores e segue fielmente a 
orientação do partido. Na avaliação de um emedebista das antigas, a bancada do PMDB 
na Assembleia Legislativa diminuiu, mas manteve a qualidade. 
 
São Luís, 15 de Abril de 2018. 

 

 


