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Deputado Wellingon denuncia descaso com infraestrutura na Vila Janaína 

 
 
Durante a sessão plenária na tarde desta segunda-feira (20), o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) apresentou algumas das solicitações dos moradores do bairro 
da Vila Janaína. As demandas foram captadas por meio do projeto “Ouvindo o 
Maranhão”, desenvolvido pelo Gabinete Móvel que esteve no bairro na última quinta-
feira. 
 
“Deixamos aqui as solicitações que não são minhas, mas sim dos moradores do bairro 
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Vila Janaína. Nosso Gabinete Móvel visitou o bairro na última quinta-feira e, ao ouvir a 
população, constatou a precariedade das vias. Os moradores da Vila Janaína não 
aguentam mais tanto abandono. Não estamos falando de um ou outro buraco, mas sim 
de verdadeiras crateras que, inclusive, causam prejuízos a toda a população”, disse 
Wellington. 
 

 
 
As solicitações serão encaminhadas ao Prefeito de São Luís e ao Secretário de Obras e 
Serviços Públicos, solicitando a recuperação asfáltica da Avenida Pavão Filho; Avenida 
José de Ribamar Oliveira e Rua Nossa Senhora da Conceição. 
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Deputado Sousa Neto denuncia abandono da saúde no Maranhão 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) denunciou, na sessão plenária desta segunda-
feira (20), o abandono na Saúde Pública no Governo Flávio Dino (PCdoB). Na 
oportunidade, o parlamentar falou da peregrinação de pacientes que precisam se 
deslocar de suas cidades para conseguir fazer hemodiálise em outros municípios do 
estado. 
 
“A saúde do Maranhão está na UTI, infelizmente. O governador abandonou nosso 
Estado. Milhares de pessoas estão padecendo nos hospitais. É um sofrimento muito 
grande para quem precisa sair de seu município, pelo menos três vezes por semana, 
em busca de tratamento. Tenho recebido muitas denúncias sobre a questão do 
Hospital Carlos Macieira, sobre a farmácia que entrega os medicamentos, o 
Tratamento Fora do Domicílio (TAF), entre outras questões”, denunciou Sousa. 
 
O parlamentar pediu a sensibilização dos deputados da base governista para interceder 
em favor da população maranhense. “A situação está deplorável e não sabemos mais o 
que fazer. Queria pedir aos colegas deputados que se sensibilizem para mudar essa 
triste realidade que nossa população está passando, porque se a oposição pedir, ele 
não faz. Que o governador não passe pelo que esses idosos estão passando, que 
precisam fazer hemodiálise três vezes na semana. Que ele tenha mais sensibilidade, 
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porque eu sei que ele é insensível”, criticou. 
 
Sousa destacou o funcionamento precário do Hospital Macrorregional de Santa Inês. 
“Santa Inês tem um hospital hoje macrorregional com cem leitos, dos quais trinta estão 
em funcionamento, e um centro de hemodiálise, mas os cidadãos vão para Bacabal ou 
vêm para São Luís, em busca de atendimento”. 
 
O deputado lembrou do trabalho feito na área da Saúde, pela ex-governadora Roseana 
Sarney e o ex-secretário Ricardo Murad. “Os hospitais estavam funcionando, em todas 
as macrorregionais. Só que infelizmente, por questão pessoal, o atual governador não 
deu continuidade ao programa”, revelou. 
 
Cavalgada em Santa Inês 
 
Sousa Neto destacou o sucesso da 27ª Cavalgada de Santa Inês, que marcou o 
encerramento das festividades pelo aniversário de 50 anos do município. “A 
programação de aniversário de Santa Inês foi encerrada em grande estilo com a 27ª 
Cavalgada, evento organizado por Wellington Balbino, e que, a exemplo de todos os 
anos, atrai gente da cidade e de toda aquela região, irmanados na tradição da festa”, 
elogiou. 
 
Em seu discurso, ele destacou os esforços da prefeita Vianey Bringel e da união do vice-
prefeito Marcelo Cabral, do secretariado municipal e dos ex-prefeitos Roberth Bringel e 
ex-prefeito Valdevino Cabral Filho, pelo município. 
 
“Parabenizo a prefeita Vianey Bringel pela sua coragem de batalhar pelo 
engrandecimento do nosso município de Santa Inês. Ela assumiu uma gestão 
praticamente destruída, e, hoje, vem trabalhando para poder pagar em dia os seus 
funcionários que estavam três meses com os salários atrasados. Todos deram as mãos 
para pegar Santa Inês do jeito que estava, e hoje fazerem o trabalho excepcional que 
estão fazendo, em somente noventa dias”, lembrou. 
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Luta histórica garante 6.3% nos contracheques dos servidores da Justiça do Maranhão 

 
 
A prévia dos contracheques dos servidores da Justiça do Maranhão, referente ao mês 
de março, já conta com o cálculo dos 6.3%, resultado de uma luta histórica 
protagonizada pelo Sindjus-MA com o apoio de milhares de servidores. A reposição 
reflete o empenho do sindicato na negociação para imediata implantação do 
percentual, que também alcançará aposentados e pensionistas. 
 
Sem reajustes em seus vencimentos desde o ano de 2014, os ganhos são relativos às 
perdas inflacionárias daquele ano, recomposição salarial prevista na Constituição 
Federal. Apesar de não haver retroativo a todo período, o presidente do Sindjus-MA, 
Aníbal Lins, avaliou como uma vitória para a categoria a implantação do percentual. 
Sobre os retroativos ele disse que o canal de diálogo está aberto com administração 
para negociar, assim como tratar das perdas de 2015 e 2016. 
 
Na análise do presidente, o mérito precisa ser dividido com toda a categoria, uma vez 
que os servidores sofreram com negociações, foram às ruas e fizeram greve no ano de 
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2014 para garantir o reajuste ora implantado pela gestão do desembargador Cleones 
Cunha. Quanto ao presidente do TJMA, Aníbal Lins também agradeceu o empenho no 
trato da matéria. “Construímos uma base sólida de diálogos que tem permitido o 
avanço das negociações”, disse Lins. 
 
O presidente também explicou que o Sindjus-MA luta por essa causa desde o primeiro 
trimestre de 2015, mas que não obteve avanço na gestão passada do TJMA. “Com a 
mudança na Presidência, as negociações foram reiniciadas, inclusive com o Poder 
Executivo. Como não havia previsão orçamentária e nem recursos para o pagamento 
em 2016, concordamos com a retomada das negociações nos primeiros dias de 2017”, 
declarou. 
 
O resultado desse esforço foi a elaboração do Projeto de Lei nº 02/2017 pelo TJMA, 
sendo posteriormente enviado à Assembleia Legislativa. No parlamento, O Sindjus-MA 
atuou no sentido de dialogar com deputados e esclarecer possíveis dúvidas, 
destacando o direito líquido e certo dos servidores. Os deputados entenderam a 
proposta e aprovaram o projeto, que em seguida foi para a sanção do governador 
Flávio Dino. 
 
Para o servidor Fernando Reis, gratidão é a palavra certa para ser usada. “Agradeço ao 
Sindjus pelo empenho incansável junto à gestão do TJMA para encontrar uma 
solução que garantisse o pagamento das perdas inflacionárias”, comemorou. 
 
Mensagens positivas de apoio e incentivo foram repercutidas nas redes sociais por 
centenas de servidores beneficiados com mais esta vitória da categoria protagonizada 
pelo Sindjus-MA. 
 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
 
O Sindicato de Servidores do Estado do Maranhão, protocolou na semana passada, na 
Secretária do Estado de Gestão e Previdência (Segep), requerimento encaminhado ao 
Governo do Estado para que a tabela salarial dos aposentados e pensionistas do Poder 
Judiciário também fosse reajustada com o mesmo percentual de 6.3% concedido para 
os efetivos em atividade. 
 
A informação repassada pela Segep nesta terça-feira (21) para o vice-presidente do 
Sindjus-MA, Marcio Luís, é que o requerimento protocolado pelo sindicato será 
atendido. Assim, servidores aposentados e pensionistas da Justiça do Maranhão 
também terão direito à reposição inflacionária de 6.3%. Mais uma conquista do 
Sindjus-MA. 
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“Os moradores da Vila Janaína não aguentam mais tanto abandono”, diz Wellington ao 
cobrar ações da Prefeitura de São Luís 

 
 
Durante a sessão plenária na tarde desta segunda-feira (20), o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) apresentou algumas das solicitações dos moradores do bairro 
da Vila Janaína. As demandas foram captadas por meio do projeto “Ouvindo o 
Maranhão”, desenvolvido pelo Gabinete Móvel que esteve no bairro na última quinta-
feira. 
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“Deixamos aqui as solicitações que não são minhas, mas sim dos moradores do bairro 
da Vila Janaína. Nosso Gabinete Móvel visitou o bairro na última quinta-feira e, ao 
ouvir a população, constatou a precariedade das vias. Os moradores da Vila Janaína 
não aguentam mais tanto abandono. Não estamos falando de um ou outro buraco, 
mas sim de verdadeiras crateras que, inclusive, causam prejuízos a toda a 
população”, disse Wellington. 
 
As solicitações serão encaminhadas ao Prefeito de São Luís e ao Secretário de Obras e 
Serviços Públicos, solicitando a recuperação asfáltica da Avenida Pavão Filho; Avenida 
José de Ribamar Oliveira e Rua Nossa Senhora da Conceição. 
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“Escolas destruídas, paredes pinchadas e janelas quebradas”, denuncia Wellington 
sobre educação em São Luís 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) apresentou hoje, 21, graves denúncias 
sobre a situação precária em que algumas escolas de São Luís estão. O posicionamento 
do professor e deputado Wellington é em virtude de reclamações de pais de alunos e 
de professores da Unidade de Ensino Básico Prof Nascimento de Moraes e Prof Mata 
Roma, duas escolas da Cidade Operária. 
 
“Meu filho tá em uma sala que mais parece uma cela de cadeia: toda pinchada, suja, 
sem ventilação e tudo quebrado. Só estuda aqui porque eu não tenho como pagar 
uma escola de qualidade”, desabafou a mãe de Jhonatas, de apenas 08 anos. 
 
Enquanto membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Wellington 
ouviu as reivindicações de pais e constatou a precariedade das escolas. 
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“Quem é responsável por reformar escolas é a Prefeitura de São Luís. Hoje, visitei 
uma das principais escolas públicas da Cidade Operária. A Escola Profº Nascimento de 
Moraes atende, mais ou menos, 500 alunos. O que encontramos foram salas sujas, 
sem ventilação e pinchadas; além de cadeiras quebradas, teto rachado e janelas 
despedaçadas. Isso é uma escola? É essa a atenção que a Prefeitura dá à educação 
em nossa São Luís?”, disparou o professor Wellington. 
 
O deputado Wellington destacou ainda a situação da Unidade de Ensino Básico Profº 
Mata Roma, também na Cidade Operária. 
 
“Infelizmente, essa situação não é exclusiva da escola Profº Nascimento de Moraes. 
Ao atravessarmos a avenida, a menos de 100 metros, encontramos a escola Profº 
Mata Roma, também municipal. Lá também vemos o abandono e o descaso com a 
educação pública em São Luís”, disse Wellington. 
 
A denúncia feita pelo deputado Wellington será encaminhada ao Ministério Público 
para que adote as providências. Em relação à Prefeitura de São Luís, Wellington disse 
que aguarda um posicionamento em caráter de urgência. 
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Adriano defende redução de ICMS para resolver impasse na construção civil 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) propõe reduzir a alíquota interna do ICMS 
para insumos da construção civil no Maranhão. O objetivo é resolver o impasse 
causado pelo Projeto de Lei nº 229/2016, do governo Flávio Dino (PCdoB). Esse projeto 
visa revogar a Lei nº 9.094/2009, que regulamenta a atividade atualmente. Com efeito, 
a proposta do Executivo prejudica o setor, pois extingue a alíquota diferenciada no 
estado, onerando os custos das construtoras. 
  
Segundo a proposta de Adriano, insumos como cimento, manilhas, telhas e tijolos 
terão sua base de cálculo da alíquota interna reduzida ao patamar único de 10%. O 
objetivo do parlamentar é evitar demissões no setor e manter o potencial de 
investimento no estado. 
De acordo com Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão (Sinduscon-
MA), há motivos para apreensão no setor, pois, se aprovado o PL nº 229/2016, os 
insumos terão um aumento de aproximadamente 80% na alíquota do ICMS. O PL 
tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa. 
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Deputado Sousa Neto fala do abandono da Saúde no Maranhão 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) denunciou, na sessão plenária desta segunda-
feira (20), o abandono na Saúde Pública no Governo Flávio Dino (PCdoB). Na 
oportunidade, o parlamentar falou da peregrinação de pacientes que precisam se 
deslocar de suas cidades para conseguir fazer hemodiálise em outros municípios do 
estado. 
 
“A saúde do Maranhão está na UTI, infelizmente. O governador abandonou nosso 
Estado. Milhares de pessoas estão padecendo nos hospitais. É um sofrimento muito 
grande para quem precisa sair de seu município, pelo menos três vezes por semana, 
em busca de tratamento. Tenho recebido muitas denúncias sobre a questão do 
Hospital Carlos Macieira, sobre a farmácia que entrega os medicamentos, o 
Tratamento Fora do Domicílio (TAF), entre outras questões”, denunciou Sousa. 
 
O parlamentar pediu a sensibilização dos deputados da base governista para interceder 
em favor da população maranhense. “A situação está deplorável e não sabemos mais 
o que fazer. Queria pedir aos colegas deputados que se sensibilizem para mudar essa 
triste realidade que nossa população está passando, porque se a oposição pedir, ele 
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não faz. Que o governador não passe pelo que esses idosos estão passando, que 
precisam fazer hemodiálise três vezes na semana. Que ele tenha mais sensibilidade, 
porque eu sei que ele é insensível”, criticou. 
 
Sousa destacou o funcionamento precário do Hospital Macrorregional de Santa Inês. 
“Santa Inês tem um hospital hoje macrorregional com cem leitos, dos quais trinta 
estão em funcionamento, e um centro de hemodiálise, mas os cidadãos vão para 
Bacabal ou vêm para São Luís, em busca de atendimento”. 
 
O deputado lembrou do trabalho feito na área da Saúde, pela ex-governadora Roseana 
Sarney e o ex-secretário Ricardo Murad. “Os hospitais estavam funcionando, em todas 
as macrorregionais. Só que infelizmente, por questão pessoal, o atual governador 
não deu continuidade ao programa”, revelou. 
 
Cavalgada em Santa Inês 
 
Sousa Neto destacou o sucesso da 27ª Cavalgada de Santa Inês, que marcou o 
encerramento das festividades pelo aniversário de 50 anos do município. “A 
programação de aniversário de Santa Inês foi encerrada em grande estilo com a 27ª 
Cavalgada, evento organizado por Wellington Balbino, e que, a exemplo de todos os 
anos, atrai gente da cidade e de toda aquela região, irmanados na tradição da festa”, 
elogiou. 
 
Em seu discurso, ele destacou os esforços da prefeita Vianey Bringel e da união do vice-
prefeito Marcelo Cabral, do secretariado municipal e dos ex-prefeitos Roberth Bringel e 
ex-prefeito Valdevino Cabral Filho, pelo município. 
 
“Parabenizo a prefeita Vianey Bringel pela sua coragem de batalhar pelo 
engrandecimento do nosso município de Santa Inês. Ela assumiu uma gestão 
praticamente destruída, e, hoje, vem trabalhando para poder pagar em dia os seus 
funcionários que estavam três meses com os salários atrasados. Todos deram as 
mãos para pegar Santa Inês do jeito que estava, e hoje fazerem o trabalho 
excepcional que estão fazendo, em somente noventa dias”, lembrou. 
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Zé Inácio destaca a inauguração da transposição do São Francisco realizada por Lula 

 
 
O deputado Zé Inácio subiu a tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira 
(20) para dar destaque à inauguração da transposição do Rio São Francisco, realizada 
pelo ex-presidente Lula e pela presidenta Dilma Rousseff, no último domingo (19), na 
cidade de Monteiro, Paraíba. 
 
“Nós estamos aqui não só registrando um grande ato político, mas também para 
dizer que a transposição do Rio São Francisco hoje é uma realidade e uma importante 
estratégia para o desenvolvimento de várias cidades do Nordeste, pois, supera a seca 
que castiga há séculos o povo do Nordeste, principalmente aqueles que estão mais 
distantes das margens do rio”, destacou Zé Inácio. 
 
Milhares de pessoas estiveram presentes na inauguração da obra. Caravanas de oito 
estados do nordeste foram acompanhar esse momento histórico no país. 
 
“O presidente Lula sabe muito mais do que ninguém a importância dessa obra, uma 
vez que ele teve uma infância sofrida, pobre e era castigado principalmente pela falta 
da água na cidade em que nasceu no estado de Pernambuco”, ressaltou Zé Inácio. 
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E continuou, “Então, a verdadeira inauguração que teve o reconhecimento do povo 
não foi feita há uns dias pelo Michel Temer, pelo presidente golpista e ilegítimo, o 
povo sertanejo reconheceu foi o evento de ontem”. 
 
O projeto de Transposição do Rio São Francisco foi iniciado no governo Lula e teve 
continuidade no governo Dilma. Vale ressaltar que a obra não fazia parte do plano de 
governo do ex-presidente, mas por conhecer as dificuldades enfrentadas pelos 
sertanejos daquela região tornou o projeto uma das prioridades de sua gestão. 
 
O evento também serviu como o pontapé inicial para a campanha de Lula a presidência 
em 2018. “Esse evento marca o início da grande caminhada para a vitória do 
Presidente Lula em 2018, que com certeza assumirá mais uma vez o destino da 
nação”, disse o parlamentar. 
 
Zé Inácio finalizou, “Essa transposição acaba sendo um dos grandes feitos que um 
presidente da República, um dos maiores feitos de um presidente da República no 
nosso País.” 
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“Antes tarde do que nunca”, diz deputado Wellington após cidade de Paraibano 
receber ambulância do Governo do Estado 

O deputado estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, para fazer referência à mais uma solicitação de sua autoria 
que foi atendida e resultou em benefício para a população. Dessa vez, foi a entrega de 
ambulância para a cidade de Paraibano, uma demanda já antiga do município, 
inclusive, foi apresentada por Wellington desde 2015. 
 

 
 
Ao se pronunciar, Wellington destacou que destinou, em 2016, emendas que seriam 
para aquisição de ambulância e disse que é motivo de alegria saber que uma solicitação 
do povo foi atendida. 
 
“Até fevereiro desse ano, havia uma única ambulância na cidade de Paraibano. Essa 
ambulância estava parada e sem motor. Em 2016, nós destinamos emendas 
parlamentares para a aquisição dessa ambulância, mas o valor não foi liberado pelo 
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Governador. Agora, 01 ano depois da destinação e 40 dias após cobrarmos isso aqui no 
Plenário da Assembleia, ficamos felizes por atenderem essa solicitação que não é 
minha, mas da população que sofre com o descaso na saúde pública. Afinal, antes 
tarde do que nunca. É esse o nosso objetivo: ouvir a população, apresentar as 
solicitações de forma independente e, então, conseguir ações que façam a diferença 
nas vidas das pessoas”, disse Wellington. 
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Mais uma Conquista da Deputada Ana do Gás – Reforma Completa do C. E. Genésio 
Rego em Santo Antônio dos Lopes 

A deputada Ana do Gás recebeu em seu gabinete ontem (20), a ilustre visita do 
Secretário de Educação Felipe Camarão que fez questão de parabenizar pessoalmente 
a deputada pela iniciativa, solicitação e insistência para a reforma do Centro de Ensino 
Genésio Rêgo na cidade de Santo Antônio dos Lopes. Graças ao apoio do governador 
Flávio Dino e do Secretário Estadual de Educação, Felipe Camarão, a reforma do C. E. 
Genésio Rego na cidade de Santo Antônio dos Lopes finalmente saiu do papel. 
 

 
 
Após insistentes solicitações feitas pela Deputada Ana do Gás (PCdoB) em conjunto 
com a ex-diretora da escola, Gracinha Barros desde 2015, sendo reforçado em 2016 e 
2017, as solicitações foram atendidas e as obras já iniciaram. 
 
O anúncio da reforma foi feito aos alunos, às lideranças locais e a população em geral 
dentro da Escola Genésio Rego pelo próprio Secretário Felipe Camarão através da 
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determinação do governador Flávio Dino em uma calorosa e merecida recepção feita 
pelos presentes na última sexta-feira (17). 
 
Apesar de estar bem próxima de Santo Antônio dos Lopes no mesmo dia, a deputada 
Ana do Gás não pôde comparecer à visita do Secretário Felipe Camarão e ao anúncio 
da reforma da escola, pois no mesmo dia estava na cidade de Presidente Dutra sendo 
madrinha da ‘Turma Flávio Dino de Castro e Costa’ na cerimônia de formatura de 129 
Policiais Militares. 
 
A deputada estadual Ana do Gás, bastante emocionada, agradeceu a todos os 
envolvidos nesse processo, lamentou não poder estar presente e garantiu que o 
trabalho continua: 
 
“É um orgulho imenso poder ver um trabalho que vem sendo trabalhado desde 2015 
está se concretizando em benefício da população de Santo Antônio dos Lopes e isso 
graças ao nosso governador Flávio Dino e ao Secretário de Educação Felipe Camarão 
que sempre nos atenderam da melhor forma e garantiram que essa obra não passaria 
de 2017 e assim está sendo. 
 
Quero agradecer também a antiga Secretária Estadual de Educação, Áurea Prazeres 
que foi a primeira a receber nossas solicitações, onde eu e a ex-diretora da escola 
Genésio Rêgo, Gracinha Barros entregamos em mãos um dossiê completo com fotos 
onde apresentamos a situação em que se encontrava a escola estadual e apontamos o 
que poderia ser feito para melhorar e resolver a situação. 
 
Todos os envolvidos tem papel fundamental nesse processo onde as divisões políticas 
precisam ser deixadas de lado para que o povo seja sempre favorecido. Estou muito 
feliz porque sei que é uma obra de grande valor para o município que, carinhosamente 
chamo de ‘meu’, pois politicamente foi ali que eu nasci e hoje é um grande orgulho ver 
o trabalho aparecendo, pois sabemos que é com paciência, muito trabalho e 
persistência que vamos conseguindo fazer as coisas acontecerem. 
 
Agradeço o convite do Secretário Felipe Camarão, mas infelizmente, apesar de estar na 
região, não pude acompanhar o anúncio da obra no dia 17, pois neste mesmo dia 
estava sendo madrinha da turma de novos Policiais Militares na cerimônia de 
formatura na cidade de Presidente Dutra. 
 
Mas garanto que continuarei acompanhando todo o processo desta reforma como já 
venho fazendo desde o início de minhas solicitações. Aproveito a oportunidade para 
dizer que continuarei cobrando as demais solicitações que tenho feito não só para 
minha terra Santo Antônio dos Lopes como também para os demais municípios”, 
declarou Ana do Gás. 
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Zé Inácio destaca transposição do São Francisco realizada por Lula… 

 
 
O deputado Zé Inácio subiu a tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 20, 
para dar destaque à inauguração da transposição do Rio São Francisco, realizada pelo 
ex-presidente Lula e pela presidenta Dilma Rousseff, no último domingo (19), na cidade 
de Monteiro, Paraíba. 
 
– Nós estamos aqui não só registrando um grande ato político, mas também para 
dizer que a transposição do Rio São Francisco hoje é uma realidade e uma importante 
estratégia para o desenvolvimento de várias cidades do Nordeste, pois, supera a seca 
que castiga há séculos o povo do Nordeste, principalmente aqueles que estão mais 
distantes das margens do rio – destacou Zé Inácio. 
 
Milhares de pessoas estiveram presentes na inauguração da obra. Caravanas de oito 
estados do nordeste foram acompanhar esse momento histórico no país. 
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– O presidente Lula sabe muito mais do que ninguém a importância dessa obra, uma 
vez que ele teve uma infância sofrida, pobre e era castigado principalmente pela falta 
da água na cidade em que nasceu no estado de Pernambuco – ressaltou Zé Inácio. 
 
E continuou, “Então, a verdadeira inauguração que teve o reconhecimento do povo 
não foi feita há uns dias pelo Michel Temer, pelo presidente golpista e ilegítimo, o povo 
sertanejo reconheceu foi o evento de ontem”. 
 
O projeto de Transposição do Rio São Francisco foi iniciado no governo Lula e teve 
continuidade no governo Dilma. Vale ressaltar que a obra não fazia parte do plano de 
governo do ex-presidente, mas por conhecer as dificuldades enfrentadas pelos 
sertanejos daquela região tornou o projeto uma das prioridades de sua gestão. 
 
O evento também serviu como o pontapé inicial para a campanha de Lula a presidência 
em 2018. 
 
Esse evento marca o início da grande caminhada para a vitória do Presidente Lula em 
2018, que com certeza assumirá mais uma vez o destino da nação – disse o 
parlamentar. 
 
– Essa transposição acaba sendo um dos grandes feitos que um presidente da 
República, um dos maiores feitos de um presidente da República no nosso País – 
finalizou Inácio. 
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Fábio Braga e prefeitos maranhenses realizam extensa agenda em Brasília 

 
Fábio e os prefeitos com o ministro Sarney Filho, no meio Ambiente 

 
Na última quinta-feira, 16, acompanhado dos prefeitos Rodrigues da Iara (Nina 
Rodrigues), Tate do Ademar (Amapá do Maranhão) e Gilberto Braga (Luís Domingues), 
o deputado Fábio Braga (SD) esteve em Brasília tentando viabilizar recursos para os 
municípios. 
 
Na extensa agenda de visitas e conversas, o deputado Fábio Braga levou os prefeitos 
para o Ministério do Meio Ambiente, onde foram bem recebidos pelo Ministro Sarney 
Filho; para o Ministério da Integração Nacional e também para o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
 
Lá, a principal pauta em debate diz respeito à inclusão das cidades junto aos programas 
promovidos pelo governo federal. 
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Outra preocupação do deputado e dos prefeitos foi com as prestações de contas dos 
convênios firmados por gestões anteriores, para que, assim, os municípios não fiquem 
inadimplentes e estejam sempre aptos a receberem novos recursos. 
 

 
A visita chegou também a outros ministérios 

 
No entender do deputado e dos prefeitos, a pauta deverá ser novamente debatida com 
o encaminhamento de ações e as prestações de obras ainda em execução. 
 
Fábio Braga disse que esse é um importante passo para que as cidades não sejam 
penalizadas com a inadimplência e as populações prejudicadas com o bloqueio dos 
benefícios. 
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Apesar de dizer que quer dialogar com o setor de construção civil, nenhum 
representante do poder público esteve na Assembleia, no debate promovido pelo 
deputado Eduardo Braide e que contou com todos os demais envolvidos 

 
Fábio Nahuz fala aos deputados Adriano e Wellington, sob a coordenação de Eduardo Braide… 

 
O deputado Eduardo Braide (PMN) criticou a ausência de representantes do governo 
Flávio Dino (PCdoB) na audiência pública para debater o aumento de ICMS da 
construção civil, nesta quarta-feira, 21, na Assembleia Legislativa. 
 
– Tentar fazer com que esta Casa aprove um Projeto de Lei que penaliza o setor da 
construção civil e, na oportunidade de discutir com todos os representantes 
envolvidos neste processo não se fazer presente é, no mínimo, uma atitude 
lamentável por parte do Governo do Estado. O secretário Marcellus foi previamente 
convidado e só horas antes do início da audiência informou que não se faria presente 
– disse inicialmente Braide. 
 
Presente ao evento, o presidente do Sindicato da Construção Civil, Fábio Nahuz, 
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destacou a importância da audiência pública convocada por Eduardo Braide. 
 
– Não quero acreditar que este Projeto será votado antes de haver o entendimento 
entre as partes. É importante a realização de uma audiência pública para recebermos 
as sugestões de vocês [parlamentares] – falou. 
 

 
Pela manhã, Braide já havia conseguido a retirada do projeto da pauta da Assembleia 

 
Após cerca de quatro horas de audiência, com a participação de trabalhadores e 
representantes dos empresários, o deputado Eduardo Braide enfatizou qual será o 
trâmite do Projeto de Lei 229/2016. 
 
– Chega de aumento de impostos. De minha parte, este projeto só será votado depois 
que houver o entendimento entre Governo, empresários e trabalhadores da 
construção civil e ficar assegurado que não haverá aumento da carga tributária, 
desemprego ou dificuldade na geração de novos postos de trabalho – finalizou. 
 
Participaram da Audiência Pública, os deputados Adriano Sarney Wellington do Curso e 
a ex-vereadora de São Luís, Rose Sales. 
 
Também estiveram presentes, o presidente da OAB-MA, Thiago Diaz; Humberto França 
Mendes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil; Cláudio 
Calzavara, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 
(Ademi-MA); Jorge Luís Martins, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na 
Indústria da Construção Civil do Estado do Maranhão; Marcone Nascimento, 
presidente da Associação dos Trabalhadores da Construção Civil Pesada; Albertino Leal, 
Roberto Bastos e Cláudio Azevedo, representando a Fiema. 
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“Conseguimos impedir um golpe”, diz Braide, sobre ICMS da construção civil… 

Deputado foi o autor do pedido de vistas na votação da Comissão de Constituição e 
Justiça, na última terça-feira, o que resultou no recuo do governo; caso contrário, o 
projeto já estaria até votado em plenário. 
 

 
Braide impediu a tramitação do projeto do ICMS com pedido de vistas na CCJ 

 
O deputado Eduardo Braide (PMN) reafirmou nesta terça-feira, 21, o seu pedido de 
vistas do projeto de Lei 229/16, de autoria do governo Flávio Dino (PCdoB), que pode 
aumentar em até 80% o ICMS da construção civil. 
 
Foi um primeiro pedido de vistas de Braide, semana passada, que impediu a votação do 
projeto em plenário, gerou a repercussão negativa e fez o governo recuar na discussão 
da proposta. 
 
– Nós conseguimos impedir um outro golpe, a exemplo do que aconteceu com a MP 
230. Se não tivesse pedido vistas do Projeto de Lei 229/2016, na sessão da CCJ do 
último dia 14, ele certamente já teria sido aprovado – explicou o deputado. 
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O assunto veio à tona na última quarta-feira, exatamente por causa do pedido de vistas 
de Braide. 
 
Desde então, tem repercutido negativamente, por causa do impacto nos setores de 
construção, que pode gerar desemprego. 
 
– O Governo já disse que houve um equívoco. Na verdade, houve um erro grave, já 
que ao analisar o Projeto de Lei, fica evidente o fim da cobrança simplificada de ICMS 
sem ouvir as categorias que compõem o setor da construção civil, o que é um 
completo absurdo, como bem deixou claro o Sinduscon ao emitir nota de repúdio – 
afirmou. 
 
A Assembleia realiza audiência pública na tarde desta terça-feira para discutir o projeto 
com os atores interessados e diretamente atingidos… 
 

  



 

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: 
“Antes tarde do que nunca”, diz Wellington após 

entrega de ambulância ao município de Paraibano 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 22/03/2017 

“Antes tarde do que nunca”, diz Wellington após entrega de ambulância ao município 
de Paraibano 

 
Antiga ambulância que atendia população de Paraibana apresenta sucessivos problemas mecânicos 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, para fazer referência à mais uma solicitação de sua autoria 
que foi atendida e resultou em benefício para a população. Dessa vez, foi a entrega de 
ambulância para a cidade de Paraibano, uma demanda já antiga do município, 
inclusive, foi apresentada por Wellington desde 2015. 
 
Ao se pronunciar, Wellington destacou que destinou, em 2016, emendas que seriam 
para aquisição de ambulância e disse que é motivo de alegria saber que uma solicitação 
do povo foi atendida. 
 
“Até fevereiro desse ano, havia uma única ambulância na cidade de Paraibano. Essa 
ambulância estava parada e sem motor. Em 2016, nós destinamos emendas 
parlamentares para a aquisição dessa ambulância, mas o valor não foi liberado pelo 
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Governador. Agora, 01 ano depois da destinação e 40 dias após cobrarmos isso aqui no 
Plenário da Assembleia, ficamos felizes por atenderem essa solicitação que não é 
minha, mas da população que sofre com o descaso na saúde pública. Afinal, antes 
tarde do que nunca. É esse o nosso objetivo: ouvir a população, apresentar as 
solicitações de forma independente e, então, conseguir ações que façam a diferença 
nas vidas das pessoas”, disse Wellington. 
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Adriano Sarney defende redução de ICMS para resolver impasse na construção civil 

 
Adriano quer evitar demissões na construção civil e manter potencial de investimento no estado 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) propõe reduzir a alíquota interna do ICMS 
para insumos da construção civil no Maranhão. O objetivo é resolver o impasse 
causado pelo Projeto de Lei nº 229/2016, do governo Flávio Dino (PCdoB). Esse projeto 
visa revogar a Lei nº 9.094/2009, que regulamenta a atividade atualmente. Com efeito, 
a proposta do Executivo prejudica o setor, pois extingue a alíquota diferenciada no 
estado, onerando os custos das construtoras. 
 
Segundo a proposta de Adriano, insumos como cimento, manilhas, telhas e tijolos 
terão sua base de cálculo da alíquota interna reduzida ao patamar único de 10%. O 
objetivo do parlamentar é evitar demissões no setor e manter o potencial de 
investimento no estado. 
 
De acordo com Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão (Sinduscon-
MA), há motivos para apreensão no setor, pois, se aprovado o PL nº 229/2016, os 
insumos terão um aumento de aproximadamente 80% na alíquota do ICMS. O PL 
tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa. 
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Zé Inácio destaca inauguração da transposição do São Francisco realizada por Lula 

 
Milhares de pessoas prestigiaram os ex-presidentes Lula e Dilma na inauguração da transposição 

 
O deputado Zé Inácio (PT) subiu a tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira 
(20) para dar destaque à inauguração da transposição do Rio São Francisco, realizada 
pelo ex-presidente Lula e pela presidenta Dilma Rousseff, no último domingo (19), na 
cidade de Monteiro, Paraíba. 
 
“Nós estamos aqui não só registrando um grande ato político, mas também para dizer 
que a transposição do Rio São Francisco hoje é uma realidade e uma importante 
estratégia para o desenvolvimento de várias cidades do Nordeste, pois, supera a seca 
que castiga há séculos o povo do Nordeste, principalmente aqueles que estão mais 
distantes das margens do rio”, destacou Zé Inácio. 
 
Milhares de pessoas estiveram presentes na inauguração da obra. Caravanas de oito 
estados do nordeste foram acompanhar esse momento histórico no país. 
 
“O presidente Lula sabe muito mais do que ninguém a importância dessa obra, uma vez 
que ele teve uma infância sofrida, pobre e era castigado principalmente pela falta da 
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água na cidade em que nasceu no estado de Pernambuco”, ressaltou Zé Inácio. 
 
E continuou, “Então, a verdadeira inauguração que teve o reconhecimento do povo 
não foi feita há uns dias pelo Michel Temer, pelo presidente golpista e ilegítimo, o povo 
sertanejo reconheceu foi o evento de ontem”. 
 
O projeto de Transposição do Rio São Francisco foi iniciado no governo Lula e teve 
continuidade no governo Dilma. Vale ressaltar que a obra não fazia parte do plano de 
governo do ex-presidente, mas por conhecer as dificuldades enfrentadas pelos 
sertanejos daquela região tornou o projeto uma das prioridades de sua gestão. 
 
O evento também serviu como o pontapé inicial para a campanha de Lula a presidência 
em 2018. “Esse evento marca o início da grande caminhada para a vitória do 
Presidente Lula em 2018, que com certeza assumirá mais uma vez o destino da nação”, 
disse o parlamentar. 
 
Zé Inácio finalizou: “Essa transposição acaba sendo um dos grandes feitos que um 
presidente da República, um dos maiores feitos de um presidente da República no 
nosso país”. 
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“Governo não tem pressa na votação do Projeto de Lei 229”, assegura Líder 

 
Rogério Cafeteira diz que governo quer votar a matéria sem pressa 

 
Em um intenso debate a respeito do Projeto de Lei 229/2016, que trata do ajuste da 
legislação de tributação par a construção civil, o líder do governo, deputado Rogério 
Cafeteira (PSB), fez algumas ponderações importantes e contextualizou a necessidade 
do diálogo entre Governo e o setor da Construção Civil. 
 
Rogério Cafeteira destacou que o Governo não tem pressa na votação dessa proposta e 
que eles vão permanecer em constante debate com as áreas interessadas, para 
construírem uma solução e explicou, ainda, que o assunto só voltou a ser debatido em 
2015, por conta da Emenda que mudou a repartição do ICMS. “Mas por que isso veio à 
tona agora, já que a decisão do STJ que diz q construtoras não podem ter inscrição de 
ICMS data de 2010? Porque só em 2015 é que houve a Emenda Constitucional 87 que 
mudou a repartição do ICMS. Então os Estados que antes ficavam com 7% e que veem 
em 2019 o fim dessa arrecadação, hoje querem aproveitar até 2019 para arrecadar, o 
máximo que puderem. Porque antigamente o que eles ficavam com os 7% a partir de 
2019 eles não vão ficar com nada”, disse Cafeteira. 
 
Contextualização 
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O líder governista afirmou que a injustiça na partilha do ICMS se aprofundou com o 
advento do comércio eletrônico e deu origem à Emenda Constitucional nº 87/2015 
para a repartição do ICMS nas vendas interestaduais a não contribuintes, a partir de 
uma escala. Ele destacou que a partir de então, toda a operação tem que respeitar a 
planilha do ICMS do estado de origem e a do destino da mercadoria, com carga final de 
18%. Desta forma, o estado de origem fica com 7% e o destino, com 11%, mas, por 
pressão dos estados mais ricos, esses 11% foram divididos. 
 
O parlamentar destacou que até 2019 toda a arrecadação ficará com o estado de 
destino. Segundo ele, nas vendas entre contribuintes do ICMS nada mudou, pois já 
havia a partilha com a cobrança da alíquota interestadual de 7% e o pagamento 
diferencial de 11% pelo adquirente, também contribuinte do ICMS. Ele disse também 
que nas vendas ao consumidor final não contribuinte do ICMS, também deve ser usada 
alíquota interestadual de 7% e a partilha, sendo a diferença da alíquota de 11% entre o 
estado de origem e o destino da mercadoria em proporções percentuais até 2019, ano 
em que 100% da diferença ficará com o estado de destino. 
 
“Existem decisões onde as construtoras não podem ter inscrições de ICMS, por isso não 
pode haver essa diferenciação. A responsabilidade pelo pagamento é do remetente da 
mercadoria. E hoje o estado do Maranhão não arrecada mais a diferença, quem 
arrecada tudo e faz a transferência é o estado de origem. Por isso esse nosso temor de 
que em alguns casos, principalmente num momento desses de crise, o Estado de São 
Paulo, por exemplo, seja mais rígido nessa questão e, dessa forma, nos coloque em 
uma posição de desvantagem. Eu acho, inclusive, que a questão de judicializar seria 
interessante”, enfatizou Cafeteira. 
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Cafeteira garante que projeto que discute ICMS da Construção Civil só será apreciado 
após diálogos 

 
 
Na tarde desta segunda-feira (20), o deputado Rogério Cafeteira fez um esclarecimento 
a respeito da votação do Projeto de Lei n.º 229. De acordo com o parlamentar, que 
esteve reunido com o Sindicato da Construção Civil no Maranhão (SINDUSCON/MA), 
este Projeto ainda não será apreciado pela Assembleia, visto que há um diálogo aberto 
entre o setor da Construção Civil e Governo do Estado. 
 
Cafeteira declarou que existe uma deturpação do verdadeiro objetivo do Projeto em 
questão, que não é o de sobretaxar o ICMS para a Construção Civil e sim adequar ao 
que diz a legislação federal. “Na verdade, estaríamos apenas adequando a nossa Lei de 
Tributação Estadual à Lei Federal, já que existe toda uma jurisprudência do STF 
determinando que as construtoras não podem estar inscritas no ICMS, o que 
representa uma diferenciação de tributação e de certa forma nos obriga a adequar 
nossa legislação sobre o assunto, que hoje está defasada”, declarou. 
 
O parlamentar ressaltou que existe conversas permanentes sobre o assunto para que 



 

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 

ninguém saia penalizado. Ele destacou ainda que essa situação não depende 
exclusivamente do Governo, visto que muitas construtoras compram materiais em 
outros estados, principalmente em São Paulo. 
 
PAUTA 
 
Sobre a inclusão da discussão do Projeto na pauta da Comissão de Constituição e 
Justiça, Cafeteira disse que solicitará ao presidente um esclarecimento sobre como o 
Projeto foi colocado em pauta, já que existia uma indicação para que o assunto fosse 
discutido na Assembleia somente após o encerramento dos diálogos. 
 
“Existia uma indicação para que esse projeto não fosse apreciado ainda por esta Casa, 
até que a gente chegasse em um consenso junto ao SINDUSCON. É um diálogo que vem 
sendo feito já há meses e vamos continuar até que possamos chegar a um 
denominador que seja favorável a todos, nós, de jeito nenhum, queremos prejudicar o 
setor da construção civil”, afirmou o líder do Governo. 
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Deputado Sousa Neto fala do abandono da Saúde no Maranhão 

 
Deputado Sousa Neto 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) denunciou, na sessão plenária desta segunda-
feira (20), o abandono na Saúde Pública no Governo Flávio Dino (PCdoB). Na 
oportunidade, o parlamentar falou da peregrinação de pacientes que precisam se 
deslocar de suas cidades para conseguir fazer hemodiálise em outros municípios do 
estado. 
 
“A saúde do Maranhão está na UTI, infelizmente. O governador abandonou nosso 
Estado. Milhares de pessoas estão padecendo nos hospitais. É um sofrimento muito 
grande para quem precisa sair de seu município, pelo menos três vezes por semana, 
em busca de tratamento. Tenho recebido muitas denúncias sobre a questão do 
Hospital Carlos Macieira, sobre a farmácia que entrega os medicamentos, o 
Tratamento Fora do Domicílio (TAF), entre outras questões”, denunciou Sousa. 
 
O parlamentar pediu a sensibilização dos deputados da base governista para interceder 
em favor da população maranhense. “A situação está deplorável e não sabemos mais o 
que fazer. Queria pedir aos colegas deputados que se sensibilizem para mudar essa 
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triste realidade que nossa população está passando, porque se a oposição pedir, ele 
não faz. Que o governador não passe pelo que esses idosos estão passando, que 
precisam fazer hemodiálise três vezes na semana. Que ele tenha mais sensibilidade, 
porque eu sei que ele é insensível”, criticou. 
 
Sousa destacou o funcionamento precário do Hospital Macrorregional de Santa Inês. 
“Santa Inês tem um hospital hoje macrorregional com cem leitos, dos quais trinta estão 
em funcionamento, e um centro de hemodiálise, mas os cidadãos vão para Bacabal ou 
vêm para São Luís, em busca de atendimento”. 
 
O deputado lembrou do trabalho feito na área da Saúde, pela ex-governadora Roseana 
Sarney e o ex-secretário Ricardo Murad. “Os hospitais estavam funcionando, em todas 
as macrorregionais. Só que infelizmente, por questão pessoal, o atual governador não 
deu continuidade ao programa”, revelou. 
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PEC que fortalece Conselhos Tutelares, de autoria de Júnior Verde, é aprovada em 
primeiro turno 

 
Deputado Junior Verde 

 
Pela primeira vez na história, a Constituição Estadual terá em seu texto a previsão para 
a instalação de Conselhos Tutelares com base no número de habitantes, conforme 
determina a Constituição Federal. A alteração se dará por meio da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 002/2016, de autoria do deputado estadual Júnior Verde, 
aprovada nesta segunda (20), por unanimidade, em primeiro turno. Quando virar lei, 
um Conselho deverá ser instalado a cada 100 mil habitantes. 
 
Desde o início do mandato, o parlamentar tem desenvolvido ações no sentido de 
apoiar os conselheiros e fortalecer os Conselhos em todo o Estado. A emenda obteve o 
apoio da totalidade dos parlamentares e acrescenta ao art. 252 da Constituição 
Estadual a equidade de acesso aos conselhos tutelares. A PEC recebeu parecer 
favorável da Comissão de Constituição e Justiça e agora aguarda votação em segundo 
turno. 
 
“Essa iniciativa define um parâmetro necessário para o fortalecimento de uma ação tão 
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importante de homens e mulheres que são abnegados, que lutam pela proteção das 
crianças e dos adolescentes no Estado, e que precisam das garantias mínimas para 
fazer valer as garantias constitucionais e legítimas, amparadas no próprio Estatuto da 
Criança e do Adolescente”, justificou Júnior Verde. 
 
Na semana passada, Júnior esteve com o representante da Associação dos 
Conselheiros, José Inocêncio, na Federação dos Municípios Maranhenses (FAMEM), e 
recebeu o compromisso do presidente, Cleomar Tema, de mobilizar todos os prefeitos 
maranhenses para investir nos Conselhos. 
 
Uma Indicação também de autoria do parlamentar contemplou a criação de núcleos de 
apoio aos Conselhos, bem como um Projeto de Lei estabeleceu a previsão para criação 
de escolas de Conselhos. “Precisamos proteger as nossas crianças e adolescentes. E 
vamos continuar nesta luta justa e legítima”, garantiu o deputado, que no ano passado, 
atuou como Presidente da Comissão de Direitos Humanos. 
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Governador inaugura obras em Turiaçu e Mirinzal… 

 
Obras foram entregues em Turiaçu e Mirinzal nesta terça-feira (21) 

 
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), inaugurou, na manhã desta terça-
feira (21), escolas, hospital, asfalto e sistema de abastecimento de água, nos 
municípios de Turiaçu e Mirinzal. O pacote reforça o trabalho parceiro da gestão 
estadual com as prefeituras para garantir melhorias nos serviços públicos prestados em 
áreas prioritárias como Saúde, Educação e Infraestrutura. O vice-presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), acompanhou a 
agenda. 
 
Em Turiaçu, o governador Flávio Dino inaugurou a Escola Municipal Batista Amorim, 
integrando as ações do programa estadual ‘Escola Digna’, que substitui escolas de taipa 
por unidades de alvenaria. A escola vai beneficiar 54 alunos do povoado Bananal, 
atendendo diretamente 39 famílias da localidade. A unidade é mais uma entregue pela 
gestão Flávio Dino para garantir aos estudantes maranhenses um ensino de qualidade, 
com as devidas condições e estrutura. O ‘Escola Digna’ tem o propósito de levar 
dignidade aos estudantes da rede estadual de ensino nos interiores. 
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O município vai receber ambulância equipada e dotada de tecnologia para o 
atendimento de urgência e emergência na cidade e regiões adjacentes. Os veículos têm 
capacidade para atender como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e semi UTI – 
podendo se transformar em Unidade de Suporte Avançado (USA). É equipada com 
macas, pranchas, umidificador, cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para 
oxigênio – em caso de atendimento fora do veículo. Outros itens do veículo são 
respirador, monitor cardíaco, desfibrilador, além de medicamentos e sistema de 
monitoramento contínuo para socorro a pacientes potencialmente graves. 
 
Ainda na cidade, será realizada a entrega do sistema simplificado de abastecimento de 
água no povoado Bananal, MA-209, para solucionar o problema de falta de água na 
localidade. Os sistemas incluem poço artesiano, reservatório de água, caixa d´água, 
redes de distribuição principal e secundárias. O programa estadual beneficia 
principalmente comunidades rurais não precisarão mais carregar água em longas 
distâncias. Com a ação, o Governo garante água potável de qualidade às comunidades 
que ainda não usufruem desse benefício essencial. 
 
A agenda do governador na região do Norte Maranhense prosseguiu à tarde com a 
inauguração do Centro de Ensino Euclides Ribeiro, em Mirinzal.  A unidade da rede 
estadual possui cerca de 370 alunos oferecendo educação no Ensino Médio e Educação 
para Jovens e Adultos (EJA). A ação vem reforçar o compromisso do Governo pela 
educação de mais qualidade nos municípios do interior do Estado. 
 

 


