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Vídeo: Confira a entrevista do deputado Marco Aurélio ao programa Resenha 

 
 
Neste sábado (20), o professor e deputado estadual do PCdoB, Marco Aurélio, foi 
entrevistado no Programa Resenha. Na ocasião, ele destacou sobre os desafios no 
segundo mandato. Em 2014, após quase 2 anos como vereador, Marco Aurélio foi eleito 
deputado estadual com a maior votação na cidade de Imperatriz, para a 18ª legislatura 
(2015 a 2018). 
 
Marco Aurélio é presidente de uma das mais importantes comissões da Casa, a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) e vice-líder do governo na casa. Em decorrência de um 
trabalho comprometido e responsável, principalmente na área educacional, vem sendo 
considerado um dos mais atuantes deputados estaduais da nova safra de parlamentares 
na Assembleia Legislativa. 
 
No programa, foi destacado informações sobre sua trajetória, temas como educação e 
pautas nacionais. Confira a entrevista na íntegra no vídeo acima. Do MA 10 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GRg5meGdPO4
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Adriano Sarney: “100 dias de caos comunista” 

 
 
O governador Flávio Dino completou recentemente 100 dias de seu segundo governo. 
Após uma campanha que prometia fazer no segundo tudo o que não fez no primeiro, o 
que se observa é um encadeamento de tragédias. Uma série de eventos que parecem 
ser o prenúncio da maior crise política, econômica e social de nossa história. 
 
Logo nos primeiros dias de 2019 foram encontrados os corpos dos adolescentes Gildean 
Castro, de 14 anos, Joanderson da Silva, 17, e Gustavo Feitosa, 18. Moradores de 
periferia vítimas de agentes de segurança do governo. Esse fato não é caso isolado! No 
primeiro mandato de Flávio Dino a letalidade das forças policiais aumentou quase 80%. 
Se fosse nos tempos da ex-governadora Roseana, estes dados seriam apresentados 
como o apocalipse. 
 
A criminalidade ficou mais ousada com Flávio Dino. Em janeiro de 2019 bandidos 
explodiram caixas eletrônicos localizados a poucos metros do Comando Geral da PM. 
 
Como se não bastasse, também em 2019 veio à tona a denúncia do ex-superintendente 
da Polícia Civil que apontava uma estrutura montada para investigar e prender 
desembargadores. Isto menos de um ano após o governo ser acusado de usar a PM para 
espionar seus adversários. 
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Em janeiro o governador Flávio Dino entregou a MA-315, em Paulino Neves. A obra 
custou mais de R$ 10 milhões. Menos de três meses após a pomposa inauguração, a 
rodovia foi completamente destruída pela chuva. O vexame forçou o juiz Douglas de 
Melo Martins a pedir explicações sobre o caso. 
 
A medida mais comentada pelo governador no setor foi nomear o médico veterinário e 
ex-candidato a deputado, Rafael Heringer como novo secretário-adjunto de Manutenção 
de Obras Rodoviárias da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). 
 
Enquanto o Brasil inteiro mira na economia e no bom uso do erário público, Flávio Dino 
segue desperdiçando o dinheiro do contribuinte em suas aventuras totalitárias. 
 
Apesar do governador viver reclamando de crises e da falta de recursos, o inchaço da 
máquina pública para abrigar apaniguados segue em ritmo frenético. Os 100 primeiros 
dias de governo serviram para criar novos cargos e secretarias de governo. O comunista 
transformou o Maranhão no maior cabide de emprego do país. Mais cargos 
comissionados para os comunistas, menos dinheiro para investir no estado e nomear os 
concursados da PM e outros órgãos. 
 
O desprezo pela responsabilidade fiscal que dilapidou o Fundo Especial de Pensão e 
Aposentadoria (FEPA) também persiste. Após sugar mais de R$ 1 bilhão do fundo, a 
primeira medida do novo mandato foi parar de divulgar os seus balanços. 
 
A mais impactante medida de Flávio Dino neste novo mandato é o endividamento do 
governo em mais R$ 600 milhões. Após aumentar a dívida pública estadual para R$ 5 
bilhões em seu mandato anterior, ele quer mais e aumentar três vezes os impostos. 
 
Receoso de que O governo continue passando a mão no Porto do Itaqui, o Governo 
Federal iniciou em 2019 um processo de retomada da administração portuária. Outro 
fato lamentável. 
 
Após passar toda a eleição afirmando que iria melhorar a saúde pública no estado, o 
governador iniciou sua segunda gestão de forma melancólica. O fechamento do hospital 
de Matões do Norte foi o cartão-de-visita do segundo mandato. Junto com o hospital, 
todo o sistema deixado pela ex-governadora Roseana está sendo completamente 
sucateado. 
 
Em apenas 100 dias se acumulam os casos que demonstram a falência administrativa 
que se avizinha. Todos os setores guardam uma tragédia particular que evidencia o 
estelionato eleitoral protagonizado por Flávio Dino em 2014 e 2018. Dias piores, 
infelizmente, virão. 
 
Esses são os fatos, todo o resto é falatório e desinformação. Continuaremos defendendo 
os maranhenses. 
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Adriano Sarney 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e 
 
em Gestão pela Universidade Harvard. 
 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
 
Twitter: @AdrianoSarney 
 
Facebook: @adriano.sarney 
 
Instagram: @adrianosarney 
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Othelino mobiliza bancada maranhense e entrega Carta de São Luís aos presidentes do 
Senado e Câmara 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e do Colegiado do ParlaNordeste, 
deputado Othelino Neto (PC do B), entregou, oficialmente, nesta terça-feira (16), em 
Brasília (DF), a Carta de São Luís – com o posicionamento do grupo quanto ao Consórcio 
Nordeste, Reforma da Previdência, Pacto Federativo e Fortalecimento dos Órgãos 
Regionais de Desenvolvimento – aos presidentes da Câmara e do Senado, 
respectivamente deputado federal Rodrigo Maia (DEM/RJ) e senador Davi Alcolumbre 
(DEM/AP). 
 
As propostas de redução do Benefício de Prestação Continuada (BPC), alteração nas 
regras da aposentadoria rural e possível fusão do Banco do Nordeste (BNB) ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são alguns dos itens que mais 
têm preocupado a região nordestina. “Somos a favor da Reforma da Previdência, mas 
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contrários a esses pontos, que, certamente, prejudicariam muito o Brasil, em especial o 
Nordeste”, esclareceu Othelino Neto. 
 
No Senado, o presidente Davi Alcolumbre parabenizou a manifestação dos presidentes 
nordestinos e garantiu que levará o tema ao conhecimento dos demais senadores. 
“Saiam certos de que estamos comprometidos com esta causa a favor do Brasil e das 
regiões que mais precisam de nossa atuação política”, destacando ainda a importância 
da permanência do BNB que, segundo ele, estende-se ao Banco da Amazônia e 
instituições, como a Codevasf, essenciais para o desenvolvimento do país. 
 
Na Câmara, Rodrigo Maia disse que itens como alteração na aposentadoria de 
trabalhadores rurais e redução do BPC serão retirados da proposta de Reforma. 
“Independente de partido já estamos começando a construir soluções de recuperação 
de investimentos para todos os estados brasileiros”, enfatizou. 
 
Apesar do encontro positivo, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, o deputado 
Othelino afirmou que é preciso estar atento aos desdobramentos dessas importantes 
pautas de interesse do Nordeste. “Tivemos sinalizações objetivas do presidente do 
Senado no sentido de atender nossas demandas sobre Previdência e a possível fusão do 
BNB ao BNDES. E o presidente da Câmara nos disse que esses itens reivindicados da 
Reforma já são consenso do Congresso para que sejam aprovados. Neste sentido, 
voltamos para nossos estados mais tranquilos, mas sempre mobilizados a lutar pelas 
bandeiras de interesse do Nordeste”, afirmou. 
 
Na entrega da Carta de São Luís, Othelino Neto, que também é o presidente do Colegiado 
do ParlaNordeste 2019, estava acompanhado de outros presidentes de Assembleias 
Legislativas do Nordeste, Themístocles Filho (Piauí), Luciano Bispo (Sergipe), Nelson Leal 
(Bahia) e Daniel Oliveira (representando José Sarto do Ceará), deputados estaduais 
Rafael Leitoa, Dr. Yglésio, Ciro Neto e Felipe dos Pneus, além dos deputados federais 
maranhenses, Juscelino Filho, Gil Cutrim, Edilázio Jr., Josimar Maranhãozinho, Zé Carlos 
e André Fufuca. 
 
O documento entregue é culminância do 3º Encontro de Presidentes de Assembleias do 
Nordeste, realizado em São Luís. Outro desdobramento do ParlaNordeste é a instalação 
da Frente Nacional em Defesa do BNB, ocorrida no mês de março, na Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará. 
 
Avaliação Positiva 
 
“Quero parabenizar Othelino pelo grande trabalho realizado com pouco tempo à frente 
do Colegiado, fazendo duas importantes reuniões. Certamente essa troca de experiência 
com o Senado e a Câmara será uma constante na nossa vida e do povo nordestino”, 
destacou Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, anunciando o 
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próximo encontro do ParlaNordeste, para o dia 7 de junho, em Salvador. “Novas 
propostas e debates irão surgir”, garantiu. 
 
“O presidente Othelino está de parabéns pela iniciativa, inclusive incluindo os demais 
deputados estaduais do Maranhão na discussão, tendo em vista que estamos na base, 
conversando com a população sobre os principais anseios da Reforma da Previdência e 
atuando na defesa da manutenção e valorização de entidades como BNB e outras 
estruturas governamentais que ajudam a desenvolver a região”, ressaltou Rafael Leitoa. 
 
Juscelino Filho, coordenador da Bancada Federal Maranhense, também reconheceu a 
grande representatividade do deputado Othelino Neto. “O presidente da Assembleia do 
Maranhão mostra sua força conduzindo o ParlaNordeste e já apresentando resultados 
positivos ao povo nordestino”. 
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Assembleia e Gedema celebram a Páscoa com servidores 

 
 
A Assembleia, por intermédio do Grupo de Esposa de Deputados do Maranhão 
(Gedema), realizou, na tarde desta quarta-feira (17), no Auditório Fernando Falcão, uma 
bonita e comovente celebração da Páscoa para os servidores da casa legislativa. A 
celebração foi prestigiada pelo vice-presidente do Gedema, Vânia Jalila Braga, 
representando a presidente, Ana Paula Lobato; pela deputada e Procuradora da Mulher, 
Helena Duailibe, representando o presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), e pelo diretor Geral da Assembleia, Valney Pereira, entre outras autoridades. 
 
O evento foi marcado por um culto ecumênico, com a participação do Frei Raimundo 
Nonato, da Paróquia Santo Antonio de Pádua, e do pastor Samuel Sá, da Igreja Batista 
Maranata, do São Cristovão. Além disso, foi apresentada a peça teatral “Cristo em Cruz”, 
dirigida pelo ator Domingos Tourinho e elenco. O evento contou também com a 
participação do cantor Emanuel de Jesus, acompanhado pelo músico e pianista Osvaldo 
Galvão, e dos alunos das oficinas de Canto Coral e de Sopro do programa Sol Nascente. 
 
A deputada Helena Duailibe (Solidariedade) parabenizou o Gedema por mais essa 
iniciativa e desejou feliz Páscoa a todos os servidores da Assembleia. “Um momento 
muito importante e também de convite a reflexão de todos nós. Desejo, em nome do 
presidente da Casa e demais colegas, uma Feliz Páscoa a todos”. 
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“É com muita alegria e espírito de fraternidade que organizamos com muito carinho esse 
momento de reflexão e de celebração da vida para os nossos servidores. Em nome da 
Dra. Ana Paula Lobato, transmito a todos os servidores desta Casa os votos de uma Feliz 
Páscoa. Páscoa é a celebração da vitória da vida sobre a morte. Que todos nós possamos 
refletir sobre esse momento marcante da história cristã”, disse a vice-presidente do 
Gedema. 
 
Para Valney Pereira, o ato de celebração da Páscoa pelo Gedema demonstra, mais uma 
vez, o compromisso do grupo em promover a integração e a valorização dos servidores 
da Assembleia e de lhes proporcionar momentos de reflexão sobre a vida. “A Páscoa é o 
mais importante evento do calendário cristão e nos faz refletir sobre o sentido da vida e 
de viver em sociedade. Parabenizo o Gedema por nos proporcionar este momento 
precioso de reflexão. Desejo uma Páscoa feliz para todos que fazem a família 
Assembleia”, destacou. 
 
Páscoa é a vitória da vida sobre a morte 
 
Em suas homílias, o frei Raimundo Nonato e o pastor Samuel Sá enfatizaram o significado 
da Páscoa para o Cristianismo. “Páscoa significa passagem. Passagem da noite para o dia; 
passagem da morte para a vida. É a renovação da esperança. É um momento de se 
resgatar os valores e princípios que podem tornar cada de um de nós dignos da vida 
eterna, a vida em abundância que é Cristo”. 
 
Ambos parabenizaram o Gedema e o presidente da Assembleia, deputado Othelino 
Neto, pela iniciativa de realizar um ato de celebração da Páscoa. “Um gesto muito feliz e 
de grande significado, pois proporciona um momento de profunda reflexão de cada um 
sobre esse momento marcante da cristandade que marca a vitória da vida sobre a morte 
e renova a esperança da humanidade”. 
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Othelino mobiliza bancada maranhense e entrega Carta de São Luís aos presidentes do 
Senado e Câmara 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e do Colegiado do ParlaNordeste, 
deputado Othelino Neto (PC do B), entregou, oficialmente, nesta terça-feira (16), em 
Brasília (DF), a Carta de São Luís – com o posicionamento do grupo quanto ao Consórcio 
Nordeste, Reforma da Previdência, Pacto Federativo e Fortalecimento dos Órgãos 
Regionais de Desenvolvimento – aos presidentes da Câmara e do Senado, 
respectivamente deputado federal Rodrigo Maia (DEM/RJ) e senador Davi Alcolumbre 
(DEM/AP). 
 

 
 
As propostas de redução do Benefício de Prestação Continuada (BPC), alteração nas 
regras da aposentadoria rural e possível fusão do Banco do Nordeste (BNB) ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são alguns dos itens que mais 
têm preocupado a região nordestina. “Somos a favor da Reforma da Previdência, mas 
contrários a esses pontos, que, certamente, prejudicariam muito o Brasil, em especial o 
Nordeste”, esclareceu Othelino Neto. 
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No Senado, o presidente Davi Alcolumbre parabenizou a manifestação dos presidentes 
nordestinos e garantiu que levará o tema ao conhecimento dos demais senadores. 
“Saiam certos de que estamos comprometidos com esta causa a favor do Brasil e das 
regiões que mais precisam de nossa atuação política”, destacando ainda a importância 
da permanência do BNB que, segundo ele, estende-se ao Banco da Amazônia e 
instituições, como a Codevasf, essenciais para o desenvolvimento do país. 
 
Na Câmara, Rodrigo Maia disse que itens como alteração na aposentadoria de 
trabalhadores rurais e redução do BPC serão retirados da proposta de Reforma. 
“Independente de partido já estamos começando a construir soluções de recuperação 
de investimentos para todos os estados brasileiros”, enfatizou. 
 
Apesar do encontro positivo, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, o deputado 
Othelino afirmou que é preciso estar atento aos desdobramentos dessas importantes 
pautas de interesse do Nordeste. “Tivemos sinalizações objetivas do presidente do 
Senado no sentido de atender nossas demandas sobre Previdência e a possível fusão do 
BNB ao BNDES. E o presidente da Câmara nos disse que esses itens reivindicados da 
Reforma já são consenso do Congresso para que sejam aprovados. Neste sentido, 
voltamos para nossos estados mais tranquilos, mas sempre mobilizados a lutar pelas 
bandeiras de interesse do Nordeste”, afirmou. 
 
Na entrega da Carta de São Luís, Othelino Neto, que também é o presidente do Colegiado 
do ParlaNordeste 2019, estava acompanhado de outros presidentes de Assembleias 
Legislativas do Nordeste, Themístocles Filho (Piauí), Luciano Bispo (Sergipe), Nelson Leal 
(Bahia) e Daniel Oliveira (representando José Sarto do Ceará), deputados estaduais 
Rafael Leitoa, Dr. Yglésio, Ciro Neto e Felipe dos Pneus, além dos deputados federais 
maranhenses, Juscelino Filho, Gil Cutrim, Edilázio Jr., Josimar Maranhãozinho, Zé Carlos 
e André Fufuca. 
 
O documento entregue é culminância do 3º Encontro de Presidentes de Assembleias do 
Nordeste, realizado em São Luís. Outro desdobramento do ParlaNordeste é a instalação 
da Frente Nacional em Defesa do BNB, ocorrida no mês de março, na Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará. 
 
Avaliação Positiva 
“Quero parabenizar Othelino pelo grande trabalho realizado com pouco tempo à frente 
do Colegiado, fazendo duas importantes reuniões. Certamente essa troca de experiência 
com o Senado e a Câmara será uma constante na nossa vida e do povo nordestino”, 
destacou Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, anunciando o 
próximo encontro do ParlaNordeste, para o dia 7 de junho, em Salvador. “Novas 
propostas e debates irão surgir”, garantiu. 
 
“O presidente Othelino está de parabéns pela iniciativa, inclusive incluindo os demais 
deputados estaduais do Maranhão na discussão, tendo em vista que estamos na base, 
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conversando com a população sobre os principais anseios da Reforma da Previdência e 
atuando na defesa da manutenção e valorização de entidades como BNB e outras 
estruturas governamentais que ajudam a desenvolver a região”, ressaltou Rafael Leitoa. 
 
Juscelino Filho, coordenador da Bancada Federal Maranhense, também reconheceu a 
grande representatividade do deputado Othelino Neto. “O presidente da Assembleia do 
Maranhão mostra sua força conduzindo o ParlaNordeste e já apresentando resultados 
positivos ao povo nordestino”. 
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Com Roberto Costa, MDB deve entrar na disputa em São Luís... 

Deputado estadual quer abrir a discussão no partido sobre a formação de uma chapa 
para concorrer à sucessão do prefeito Edivaldo Júnior; tempo de TV e fundo partidário 
são trunfos. 
 

 
 

 
ROBERTO COSTA GANHOU FORÇA NA NOVA COMPOSIÇÃO DO MDB MARANHENSE e quer o partido  
forte em 2020 

 
Em São Luís – o deputado estadual Roberto Costa quer, agora, recolocar o partido no 
debate sobre a sucessão em São Luís. 
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– O MDB tem porte e tem nomes para disputar a Prefeitura de São Luís; vamos entrar 
no debate para valer – garantiu o parlamentar. 
 
Com um dos maiores tempos na propaganda eleitoral e recursos dos fundos partidário 
e eleitoral, o MDB figura como importante peça no jogo das eleições de 2020. 
 

 
ROBERTO VELOSO, KÁTIA BOGÉA E VICTOR MENDES SÃO OPÇÕES emedebistas para a Prefeitura de São Luís 

 
Roberto Costa trabalha com três opções para a disputa: o juiz federal Roberto Veloso, a 
presidente do Iphan, Kátia Bogéa, e o ex-deputado federal Victor Mendes. 
 
O debate na legenda deve começar imediatamente… 
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100 dias de caos comunista 

 
Adriano apresentou o balanço nada positivo dos primeiros 100 dias do segundo mandato de Flávio Dino 

 
O governador Flávio Dino completou recentemente 100 dias de seu segundo governo. 
Após uma campanha que prometia fazer no segundo tudo o que não fez no primeiro, o 
que se observa é um encadeamento de tragédias. Uma série de eventos que parecem 
ser o prenúncio da maior crise política, econômica e social de nossa história. 
 
Logo nos primeiros dias de 2019 foram encontrados os corpos dos adolescentes Gildean 
Castro, de 14 anos, Joanderson da Silva, 17, e Gustavo Feitosa, 18. Moradores de 
periferia vítimas de agentes de segurança do governo. Esse fato não é caso isolado! No 
primeiro mandato de Flávio Dino a letalidade das forças policiais aumentou quase 80%. 
Se fosse nos tempos da ex-governadora Roseana, estes dados seriam apresentados 
como o apocalipse. 
 
A criminalidade ficou mais ousada com Flávio Dino. Em janeiro de 2019 bandidos 
explodiram caixas eletrônicos localizados a poucos metros do Comando Geral da PM. 
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Como se não bastasse, também em 2019 veio à tona a denúncia do ex-superintendente 
da Polícia Civil que apontava uma estrutura montada para investigar e prender 
desembargadores. Isto menos de um ano após o governo ser acusado de usar a PM para 
espionar seus adversários. 
 
Em janeiro, o governador Flávio Dino entregou a MA-315, em Paulino Neves. A obra 
custou mais de R$ 10 milhões. Menos de três meses após a pomposa inauguração, a 
rodovia foi completamente destruída pela chuva. O vexame forçou o juiz Douglas de 
Melo Martins a pedir explicações sobre o caso. 
 
A medida mais comentada pelo governador no setor foi nomear o médico veterinário e 
ex-candidato a deputado, Rafael Heringer como novo secretário-adjunto de Manutenção 
de Obras Rodoviárias da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). 
 
Enquanto o Brasil inteiro mira na economia e no bom uso do erário público, Flávio Dino 
segue desperdiçando o dinheiro do contribuinte em suas aventuras totalitárias. 
 
Apesar do governador viver reclamando de crises e da falta de recursos, o inchaço da 
máquina pública para abrigar apaniguados segue em ritmo frenético. Os 100 primeiros 
dias de governo serviram para criar novos cargos e secretarias de governo. O comunista 
transformou o Maranhão no maior cabide de emprego do país. Mais cargos 
comissionados para os comunistas, menos dinheiro para investir no estado e nomear os 
concursados da PM e outros órgãos. 
 
O desprezo pela responsabilidade fiscal que dilapidou o Fundo Especial de Pensão e 
Aposentadoria (FEPA) também persiste. Após sugar mais de R$ 1 bilhão do fundo, a 
primeira medida do novo mandato foi parar de divulgar os seus balanços. 
 
A mais impactante medida de Flávio Dino neste novo mandato é o endividamento do 
governo em mais R$ 600 milhões. Após aumentar a dívida pública estadual para R$ 5 
bilhões em seu mandato anterior, ele quer mais e aumentar três vezes os impostos. 
 
Receoso de que o governo continue passando a mão no Porto do Itaqui, o Governo 
Federal iniciou em 2019 um processo de retomada da administração portuária. Outro 
fato lamentável. 
 
Após passar toda a eleição afirmando que iria melhorar a saúde pública no estado, o 
governador iniciou sua segunda gestão de forma melancólica. O fechamento do hospital 
de Matões do Norte foi o cartão-de-visita do segundo mandato. Junto com o hospital, 
todo o sistema deixado pela ex-governadora Roseana está sendo completamente 
sucateado. 
 
Em apenas 100 dias se acumulam os casos que demonstram a falência administrativa 
que se avizinha. Todos os setores guardam uma tragédia particular que evidencia o 
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estelionato eleitoral protagonizado por Flávio Dino em 2014 e 2018. Dias piores, 
infelizmente, virão. 
 
Esses são os fatos, todo o resto é falatório e desinformação. Continuaremos defendendo 
os maranhenses. 
 
Adriano Sarney 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Deputado Wellington apresenta projeto para garantir a participação popular 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso tem defendido, na Assembleia Legislativa do 
Maranhão, o Decreto Legislativo 02/2017, de sua autoria, que permite que eleitores 
apresentem emendas à Constituição, garantindo a ampliação e a participação popular 
por meio do poder do cidadão, através do Pacto Federativo. 
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Para o deputado Wellington, a população deve participar das decisões políticas do 
Estado e, assim, garantir uma verdadeira representação. 
 
“Defendemos a ampla participação da população. Não deve existir barreira entre 
políticos e população, que deve se aproximar das decisões políticas do Estado. Por isso, 
apresentamos essa proposta de iniciativa popular. Por alterar dispositivo da Constituição 
Federal, projeto igual a esse tem sido aprovado em outras Assembleias, sendo 
necessário que metade das Casas Parlamentares garanta a implantação dessa ideia. Ao 
permitir que o cidadão apresente alteração, com certeza, acarretará uma maior 
participação popular nas iniciativas legislativas”, explicou o professor e deputado 
Wellington, que tem o mandato reconhecido pela participação popular. 
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Sucessão 2020: Professor Marcos Aurélio tem a preferência do PCdoB em Imperatriz 

 
 
O deputado Marco Aurélio, líder do bloco governista na Assembleia Legislativa, é o nome 
que o PCdoB deve indicar para ser seu representante na sucessão municipal em 
Imperatriz, segundo maior colégio eleitoral do Estado. 
 
Professor Marco Aurélio tem se relevado um político eleitoralmente forte na região, 
particularmente em Imperatriz, e deve ser confirmado quando o PCdoB reunir para 
definir candidaturas e estratégias para as eleições no município, em 2020. 
 
Comentam nos bastidores da sucessão a possibilidade do secretário Clayton Noleto 
também entrar na disputa interna pela vaga de candidato do PCdoB, mas todas as 
previsões indicam preferência por Marco Aurélio. 
 
O deputado estadual comunista é considerado eleitoralmente mais viável para enfrentar 
o atual prefeito Assis Ramos, uma sarneysista que deixou recentemente o MDB para 
ingressar no DEM, legenda da base de sustentação do governo, mas que não possui 
qualquer afinidade com a administração estadual. 
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Deputado Ariston solicita ambulâncias para Bacabeira, Pastos Bons e Santa Rita 

 
 
O deputado estadual Ariston Ribeiro (Avante) protocolou, na Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, a solicitação de ambulâncias a serem destinadas 
aos municípios de Bacabeira, Pastos Bons e Santa Rita. A indicação foi direcionada ao 
governador Flávio Dino e ao secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, para que possam 
destinar os equipamentos às cidades citadas. 
 
O pedido tem caráter de urgência, uma vez que os municípios a serem contemplados são 
cortados pelas BR-135 e BR-230, onde se observam elevados índices de acidentes nas 
rodovias, o que aumenta a demanda de chamadas de atendimentos emergenciais. As 
ambulâncias solicitadas são do tipo USA (Unidade de Suporte Avançado) e USB (Unidade 
de Suporte Básico). 
 
Na avaliação de Ariston Ribeiro, tanto o governador, quanto o secretário vão ser 
sensíveis à causa e devem avaliar a liberação dos equipamentos. “O governador Flávio 
Dino e o secretário Carlos Lula sabem da nossa enorme demanda. Por isso, tenho que 
eles vão olhar com carinho para as indicações que solicitam ambulâncias para Bacabeira, 
Pastos Bons e Santa Rita”, declarou. 
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Fábio Macedo solicita audiência pública para discutir produção e comercialização do Gás 
Natural no Maranhão 

 
Deputado Fábio Macedo 

 
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, Fábio 
Macedo, solicitou nesta quarta-feira (17), a realização de uma Audiência Pública para 
discutir junto a empresa Eneva a questão da exploração, distribuição e comercialização 
do Gás natural produzido no Maranhão. 
 
O parlamentar pedetista, defende que parte da produção de gás natural do Complexo 
de Produção de Gás Parnaíba nos municípios de Lima Campos, Capinzal do Norte e Santo 
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Antônio dos Lopes seja disponibilizada a rede de distribuição de combustíveis para ser 
utilizado por veículos automotores que trafegam no Estado. 
 
“Levantamos essa bandeira porque acreditamos que as riquezas produzidas aqui, 
tenham que beneficiar o nosso povo. Não é justo que todo Gás Natural seja utilizado 
somente para abastecer a Termoelétrica, cuja energia produzida não é nem utilizada 
pela nossa população”, disse Macedo 
 
A proposta da audiência pública é discutir a viabilidade de projetos para que parte da 
produção de Gás seja disponibilizada para benefício da população. Serão convocados os 
representantes dos Sindicatos de Taxistas, Ubers, Vans, Governo do Estado, Gasmar e a 
empresa Eneva, além da população em geral. 
 
Retomando as discussões 
 
Em 2018, ainda como vice-presidente da Assembleia, Macedo chegou a se reunir com a 
direção da Eneva para discutir a viabilidade do projeto, assim como a Fiema. Agora as 
discussões serão retomadas visto que o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de 
Gás Natural e o Maranhão precisa disponibilizar mais essa opção para a população, 
seguindo exemplos dos outros 17 estados que utilizam o gás como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Amazonas e Goiás. 
 
“Não é justo que os maranhenses não possam ter acesso ao gás natural produzido aqui. 
Além de ser uma opção mais barata de combustível, o gás também não é poluente. Isso 
seria um ganho para a população que poderia economizar, já que a gasolina a cada dia 
aumenta mais de preço e muitas pessoas utilizam seus automóveis para o sustento 
famíliar”, finalizou Fábio Macedo. 
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Partidos apoiam Bira do Pindaré, Helena Duailibe e Neto Evangelista na disputa pela 
prefeitura de São Luís 

 
A disputa já conta com vários pré-candidatos, mas três postulantes já contam com o apoio de suas legendas 

 
Mesmo com 17 meses para a eleição de 2020, a disputa pela prefeitura de São Luís já 
começa a ganhar contornos de como será a sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior 
(PDT). A disputa já conta com vários pré-candidatos, mas três postulantes já contam com 
o apoio de suas legendas. 
 
O deputado federal Bira do Pindaré já trabalha seu projeto para 2020 e conta com o 
apoio do presidente nacional de sua legenda, Carlos Siqueira, que já afirmou que ele é 
prioridade do PSB. Helena Dualidade também conta com o apoio do Solidariedade. O 
presidente estadual, Simplício Araújo, reafirmou o nome da médica na disputa. Dá 
mesma forma, o deputado estadual Neto Evangelista que, recentemente, assumiu o 
diretório do DEM em São Luís e tem declarações de apoio do presidente estadual da 
legenda, Juscelino Filho. 
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100 dias de caos comunista 

Por Adriano Sarney 
 

 
 
O governador Flávio Dino completou recentemente 100 dias de seu segundo governo. 
Após uma campanha que prometia fazer no segundo tudo o que não fez no primeiro, o 
que se observa é um encadeamento de tragédias. Uma série de eventos que parecem 
ser o prenúncio da maior crise política, econômica e social de nossa história. 
 
Logo nos primeiros dias de 2019 foram encontrados os corpos dos adolescentes Gildean 
Castro, de 14 anos, Joanderson da Silva, 17, e Gustavo Feitosa, 18. Moradores de 
periferia vítimas de agentes de segurança do governo. Esse fato não é caso isolado! No 
primeiro mandato de Flávio Dino a letalidade das forças policiais aumentou quase 80%. 
Se fosse nos tempos da ex-governadora Roseana, estes dados seriam apresentados 
como o apocalipse. 
A criminalidade ficou mais ousada com Flávio Dino. Em janeiro de 2019 bandidos 
explodiram caixas eletrônicos localizados a poucos metros do Comando Geral da PM. 
 
Como se não bastasse, também em 2019 veio à tona a denúncia do ex-superintendente 
da Polícia Civil que apontava uma estrutura montada para investigar e prender 
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desembargadores. Isto menos de um ano após o governo ser acusado de usar a PM para 
espionar seus adversários.  
Em janeiro o governador Flávio Dino entregou a MA-315, em Paulino Neves. A obra 
custou mais de R$ 10 milhões. Menos de três meses após a pomposa inauguração, a 
rodovia foi completamente destruída pela chuva. O vexame forçou o juiz Douglas de 
Melo Martins a pedir explicações sobre o caso. 
 
A medida mais comentada pelo governador no setor foi nomear o médico veterinário e 
ex-candidato a deputado, Rafael Heringer como novo secretário-adjunto de Manutenção 
de Obras Rodoviárias da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). 
Enquanto o Brasil inteiro mira na economia e no bom uso do erário público, Flávio Dino 
segue desperdiçando o dinheiro do contribuinte em suas aventuras totalitárias. 
 
Apesar do governador viver reclamando de crises e da falta de recursos, o inchaço da 
máquina pública para abrigar apaniguados segue em ritmo frenético. Os 100 primeiros 
dias de governo serviram para criar novos cargos e secretarias de governo. O comunista 
transformou o Maranhão no maior cabide de emprego do país. Mais cargos 
comissionados para os comunistas, menos dinheiro para investir no estado e nomear os 
concursados da PM e outros órgãos. 
 
O desprezo pela responsabilidade fiscal que dilapidou o Fundo Especial de Pensão e 
Aposentadoria (FEPA) também persiste. Após sugar mais de R$ 1 bilhão do fundo, a 
primeira medida do novo mandato foi parar de divulgar os seus balanços.  
A mais impactante medida de Flávio Dino neste novo mandato é o endividamento do 
governo em mais R$ 600 milhões. Após aumentar a dívida pública estadual para R$ 5 
bilhões em seu mandato anterior, ele quer mais e aumentar três vezes os impostos. 
 
Receoso de que O governo continue passando a mão no Porto do Itaqui, o Governo 
Federal iniciou em 2019 um processo de retomada da administração portuária. Outro 
fato lamentável.  
Após passar toda a eleição afirmando que iria melhorar a saúde pública no estado, o 
governador iniciou sua segunda gestão de forma melancólica. O fechamento do hospital 
de Matões do Norte foi o cartão-de-visita do segundo mandato. Junto com o hospital, 
todo o sistema deixado pela ex-governadora Roseana está sendo completamente 
sucateado. 
 
Em apenas 100 dias se acumulam os casos que demonstram a falência administrativa 
que se avizinha. Todos os setores guardam uma tragédia particular que evidencia o 
estelionato eleitoral protagonizado por Flávio Dino em 2014 e 2018. Dias piores, 
infelizmente, virão.  
Esses são os fatos, todo o resto é falatório e desinformação. Continuaremos defendendo 
os maranhenses. 
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Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Zé Inácio defende vigilantes e pede diálogo com Seduc para evitar demissões 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT) pediu o apoio dos demais parlamentares na intermediação de 
um diálogo entre o Sindicato dos Vigilantes do Estado do Maranhão e a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), no intuito de buscar uma alternativa para rever a decisão 
já anunciada de demissão de 1.200 vigilantes, que fazem a segurança armada nas escolas 
da rede pública estadual. 
 
O parlamentar frisou que os vigilantes são uma categoria forte e comprometida com o 
Estado e, atualmente, possuem uma base com mais de 2 mil profissionais sindicalizados. 
Ele ressaltou que os vigilantes se dedicam à segurança não só dos alunos, mas, também, 
dos técnicos-administrativos e dos professores para evitar pequenos furtos, assaltos no 
ambiente escolar e garantir, de verdade, a segurança nas escolas. 
 
“Nós temos visto o que tem acontecido recentemente Brasil afora com a falta de 
segurança nas escolas, que tem se perpetuado, ampliado e aumentado a violência no 
ambiente escolar. Então, são profissionais capacitados, treinados, que cumprem escala 
de 12h por 36h, trabalhando durante o dia e à noite, nos finais de semana e feriados”, 
afirmou. 
 
Zé Inácio considerou a medida muito dura, uma vez que, segundo ele, serão demitidos 
1.200 pais de família, que não têm uma alternativa real. O deputado ponderou, ainda, 
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que, se a premissa é diminuir custos, por outro lado, para otimizar o trabalho da 
Secretaria de Educação, é preciso valorizar os profissionais, uma vez que os agentes de 
portaria não têm o mesmo preparo e experiência para garantir a segurança nas escolas. 
 
“Faço um apelo para que o Secretário de Educação possa dialogar, possa receber a 
direção do Sindicato para estabelecer um diálogo no sentido de encontrar alternativas. 
E nós nos colocamos inteiramente à disposição de intermediar esse diálogo junto à 
Secretaria com a classe de vigilantes no Estado do Maranhão, que precisa ser 
reconhecida e precisa ser valorizada”, finalizou. 
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PCdoB vai lançar Marco Aurélio e Clayton Noleto como pré-candidatos em Imperatriz 

 
Marco Aurélio e Clayton Noleto serão confirmados pré-candidatos do PCdoB à  
Prefeitura de Imperatriz 

 
O PCdoB deve iniciar nas próximas semanas o processo de escolha do seu candidato a 
prefeito de Imperatriz. E o primeiro passo será a confirmação do deputado Marco Aurélio 
(PCdoB), atual líder do Blocão governista na Assembleia Legislativa, e Clayton Noleto, 
secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, como pré-candidatos. Com a 
definição, o partido vai liberar os dois para construíram suas candidaturas, de modo a 
que no momento adequado – provavelmente em fevereiro do ano que vem – esteja em 
condições de apontar o mais viável política e eleitoralmente. Marco Aurélio e Clayton 
Noleto terão o desafio de agregar em torno dos seus projetos, atraindo para suas órbitas 
lideranças e grupos que possam fortalecê-los politica e eleitoralmente. Até agora, todas 
as avaliações que chegaram ao conhecimento da Coluna apontam o deputado Marco 
Aurélio como o nome eleitoralmente mais forte, o que não significa dizer que o 
secretário Clayton Noleto seja carta fora do baralho. A decisão do PCdoB foi tomada 
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depois que o prefeito Assis Ramos, que é candidatíssimo à reeleição, deixou o MDB e 
ingressou no DEM, partido que integra a base de apoio do governador Flávio Dino. O 
presidente do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry, já apontou o deputado estadual 
Duarte Jr. o deputado federal licenciado Rubens Jr. e o vice-prefeito Júlio Nogueira como 
pré-candidato do partido em São Luís. A iminente definição de Marco Aurélio e Clayton 
Noleto como pré-candidato em Imperatriz revela a existência de uma estratégia em 
curso. 
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Presidente do ParlaNordeste, Othelino Neto entrega “Carta de São Luís” aos presidentes 
da Câmara Federal e do Senado 

 
Em cima, observado por deputados federais e estaduais do Maranhão e outros estados,  
Othelino Neto entrega a Carta de São Luís a Davi Alcolumbre, no Senado, embaixo,  
faz a entrega Rodrigo Maia, na Câmara Federal 
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A Carta de São Luís, documento final do 3º Encontro dos presidentes de Assembleias 
Legislativas do Nordeste, realizado em São Luís no início do mês, foi entregue ontem, 
formalmente, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e do 
ParlaNordeste, deputado Othelino Neto (PCdoB), aos presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM/AP), e da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em Brasília. Na 
Carta, os chefes dos Poderes Legislativos nordestinos se posicionam em relação a temas 
que no momento são alvos de debates no Congresso Nacional: Reforma da Previdência, 
Pacto Federativo e Fortalecimento dos Órgãos Regionais de Desenvolvimento, também 
definidos como prioritários pelos nove governadores do Nordeste, que se reuniram na 
Capital do Maranhão em Meados de março, sob a coordenação do governador Flávio 
Dino (PCdoB).  Nas duas reuniões de ontem, Othelino Neto estava acompanhado dos 
seus colegas presidentes das Assembleias de Assembleias Legislativas do Piauí, 
Themístocles Filho, de Sergipe, Luciano Bispo, e da Bahia, Nelson Leal. 
 
Na condição de presidente do ParlaNordeste, o deputado Othelino Neto não foi porta-
voz de apenas nove chefes de Poderes Legislativos, mas de centenas de deputados 
estaduais dos nove estados nordestinos, que representam milhões de eleitores de toda 
a região. Os temas enfocados na Carta estão diretamente relacionados à vida das 
populações do Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Alagoas e Sergipe. Isso ficou muito claro, primeiro, no encontro dos 
governadores, e mais ainda na reunião dos presidentes de Legislativos. Vale lembrar que 
os deputados estaduais formam a linha de frente do poder de pressão sobre os 
deputados federais e senadores 
 
O projeto da Reforma da Previdência encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro foi 
duramente criticado pelos deputados-presidentes, principalmente em dois pontos, o 
que muda radicalmente as regras da aposentadoria rural, e que, se aprovado, vai reduzir 
drasticamente o número de aposentados dessa categoria, produzindo miséria na 
coletividade e levando centenas de municípios à falência. E o outro é a proposta de 
extinção do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende a milhões de 
brasileiros sem qualquer amparo do Estado. A Carta de São Luís retirada desses dois itens 
como condição essencial para atrair apoio dos parlamentares estaduais nordestinos ao 
projeto proposto pelo Governo. Na audiência na Câmara Federal, o presidente Rodrigo 
Maia garantiu que os dois itens apontados na Carta de São Luís serão retirados do 
projeto de Reforma da Previdência. 
 
A redefinição do Pacto Federativo, que também começa a tomar de conta dos debates 
no Congresso Nacional, é reivindicação prioritárias dos Executivos e Legislativos da 
região, estando igualmente destacados nos registros das reuniões de governadores e 
presidentes de Assembleias. A principal reivindicação é a mudança nas regras de 
distribuição dos recursos arrecadados em tributos federais, que hoje ficam 
integralmente em poder da União, que repassa uma fatia a estados e municípios na 
forma de Fundo de Participação (FPE e FPM). A discussão não é nova, mas vem ganhando 
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intensidade e força, com tendência no sentido de uma redefinição.  A Carta de São Luís 
cobra exatamente essa providência. 
 
O terceiro ponto mais enfático da Carta de São Luís entregue ontem aos presidentes do 
Senado e da Câmara Federal é a defesa do fortalecimento dos órgãos regionais de 
desenvolvimento, como Sudene, Chesf, BNB, DNOCS, Codevasf, e Sudam, no caso 
específico do Maranhão, que tem parte do seu território na Região Amazônica.  Para os 
chefes de Legislativos estaduais, esses órgãos são atualmente indispensáveis, e ao longo 
da sua existência têm demonstrado que no contexto de políticas sérias de 
desenvolvimento, são fundamentais. Na Carta, os deputados-presidentes são enfáticos: 
“Não iremos compactuar com qualquer política do Governo Federal que vise 
enfraquecê-los, na medida em que tais ações só iriam prejudicar o Nordeste e seu povo”. 
 
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara Federal, Rodrigo 
Maia, além de terem sido receptivos, se comprometeram a levar a Carta de São Luís ao 
conhecimento dos seus pares, assinalando que ela servirá de subsídio na discussão dos 
temas pelos seus pares. O presidente Othelino Neto ouviu os dois líderes do Congresso 
Nacional acompanhado dos seus colegas do Piauí, Themístocles Filho, de Sergipe, 
Luciano Bispo, e da Bahia, Nelson Leal, dos deputados estaduais Rafael Leitoa (PDT), Dr. 
Yglésio (PDT), Ciro Neto (PP) e Felipe dos Pneus (PRTB), e dos deputados federais, 
Juscelino Filho (DEM) –  que coordena a bancada maranhense – Gil Cutrim (PDT), Gastão 
Vieira (PROS), Edilázio Jr. (PSD), Josimar Maranhãozinho (PR), Zé Carlos (PT) e André 
Fufuca (PP). 
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Marco Aurélio descarta insatisfação de grupo e diz que a base do Governo é sólida forte 

 
Marco Aurélio: liderança segura e eficiente 
no Blocão 

 
O deputado Marco Aurélio (PCdoB), líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
que reúne 26 deputados, descartou a existência de qualquer movimento de insatisfação 
dentro da base governista na Assembleia Legislativa. Sobre o episódio da última quinta-
feira (11), quando, supostamente insatisfeitos, cinco deputados governistas se 
ausentaram da sessão da Assembleia Legislativa para não votar projetos do Governo que 
estavam pautados. O líder do bloco governista avalia que não houve, a rigor, um ato de 
rebeldia dos deputados, mas apenas a atitude de não querer participar da sessão. Tanto 
que o “pacote” de projetos governistas foi aprovado na segunda-feira sem problemas e 
com votos de sobra. Com habilidade cada vez mais refinada, já tendo assimilado todas 
as nuanças que movem os bastidores da Assembleia Legislativa, principalmente no que 
diz respeito à relação dos deputados da base com o Palácio dos Leões, o líder do “Blocão” 
diz que eventuais insatisfações, tanto na grande base quanto nos blocos menores, são 
resolvidas com diálogo, e que nesse ponto o presidente Othelino Neto tem tido um papel 
fundamental como mediador. “É impressionante a credibilidade que o presidente vem 
conquistando junto aos deputados”, assinala o deputado Marco Aurélio. 

 


