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O povo quer saber, Flávio Dino: onde está o dinheiro? 

“Enganação: Flávio Dino prometeu entregar a Ponte Pátio Norte em setembro de 2017 
e até agora a obra nem começou. Aplicaram, supostamente, R$ 11 milhões. Eu estou 
aqui com a cópia do contrato. A documentação do Tribunal de Contas demonstra isso. 
Onde aplicaram o valor? Já receberam? Pra onde foi? Afinal, a população quer saber: 
onde está a Ponte? Não seria entregue em setembro? Por que enganar a população? Por 
que utilizar, de forma irresponsável, os recursos públicos? Aguardo uma resposta, 
Governador! Não pra mim, mas para os maranhenses que estão se sentindo enganados 
com suas sucessivas propagandas enganosas”. 
 

 
 
A denúncia foi captada por meio do projeto “Ouvindo o Maranhão”, que permite que 
maranhenses encaminhem as reivindicações e solicitações ao Gabinete do deputado 
Wellington. 
 
Promessas populistas, obras eleitoreiras e engodo. Foi assim que o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) classificou a ação do Governador Flávio Dino (PC do B) de 
prometer entregar a Ponte Pátio Norte, que ligaria a MA-201 (Estrada de Ribamar) com 
a MA-202 (Estrada da Maioba) ainda no mês de setembro. Ocorre que o final do mês de 
outubro se aproxima e, no local em que deveria ter uma Ponte, não há sequer indícios 
de obra ou qualquer serviço. 
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Zé Inácio participa de encontro nacional do PT 

O deputado Zé Inácio esteve neste último final de semana (21 e 22 de outubro) 
participando do Encontro de Setoriais Nacionais do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Durante o encontro 1,5 mil delegadas e delegados se reuniram para eleger 14 novos 
secretários e coordenadores dos setoriais, que passam a compor a Comissão Executiva 
Nacional do partido. 
 

 
 
O ex-presidente Lula e a atual presidenta de partido, Gleisi Hoffmann participaram do 
encontro. Em seu discurso, Lula afirmou que aqueles que tentaram destruir o Partido 
dos Trabalhadores estão vendo agora que o PT “é o único que realmente funciona como 
um partido nesse país” e “é o mais bem organizado”. 
 
A presidenta nacional do partido, Gleisi Hoffmann, exaltou o encontro como uma clara 
demonstração de “força e vitalidade” do partido. 
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“Esse é um importante momento do PT, que reúne militantes de todas as regiões do 
Brasil. Todos unidos por uma causa, fortalecer, unificar e mostrar o compromisso do 
partido com vários segmentos sociais”, disse Zé Inácio. 
 
O PT é composto de 15 setoriais, sendo eles: Pessoa Com Deficiência, Economia Solidária, 
Comunitário, Esporte & Lazer, Saúde, Educação, Ciência & Tecnologia da Informação, 
Direitos Humanos, Meio Ambiente, Combate ao Racismo, Sindical, LGBT, Agrário, Cultura 
e de Mulheres. 
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Graça Paz explica raiva de Othelino: “Roberto Rocha foi campeão de votos em 2006, até 
hoje ninguém conseguiu superar sua votação… 

A raiva dos comunistas é totalmente explicável: nas eleições de 2006, ano que Flávio 
Dino entrou na política, através da “ajuda” do então governador Zé Reinaldo, mas teve 
votação inferior ao tucano Roberto Rocha, que foi campeão de votos, marca até hoje 
insuperável. 
 

 
 
“Ninguém no Maranhão teve uma votação tão expressiva para deputado federal quanto 
o deputado Roberto Rocha. Até hoje ninguém quebrou esse recorde”, disse a deputada 
Graça Paz (PSL) utilizando a tribuna, na sessão plenária desta terça-feira (24), para 
rebater críticas feitas à trajetória política do senador Roberto Rocha, feitas de forma 
invejosas pelo deputado (hoje) comunista, Othelino Neto. 
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Confira no vídeo, o pronunciamento da deputada, que faz um resgate da história do 
senador, que se elegeu deputado federal por três vezes, sendo o mais votado do 
Maranhão em uma delas. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qWmjf4VOgik
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Deputado Zé Inácio participa de encontro nacional do PT 

 
 
O deputado Zé Inácio esteve neste último final de semana (21 e 22 de outubro) 
participando do Encontro de Setoriais Nacionais do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Durante o encontro 1,5 mil delegadas e delegados se reuniram para eleger 14 novos 
secretários e coordenadores dos setoriais, que passam a compor a Comissão Executiva 
Nacional do partido. 
 
O ex-presidente Lula e a atual presidenta de partido, Gleisi Hoffmann participaram do 
encontro. Em seu discurso, Lula afirmou que aqueles que tentaram destruir o Partido 
dos Trabalhadores estão vendo agora que o PT “é o único que realmente funciona como 
um partido nesse país” e “é o mais bem organizado”. 
 
A presidenta nacional do partido, Gleisi Hoffmann, exaltou o encontro como uma clara 
demonstração de “força e vitalidade” do partido. 
 



 

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 

“Esse é um importante momento do PT, que reúne militantes de todas as regiões do 
Brasil. Todos unidos por uma causa, fortalecer, unificar e mostrar o compromisso do 
partido com vários segmentos sociais”, disse Zé Inácio. 
 
O PT é composto de 15 setoriais, sendo eles: Pessoa Com Deficiência, Economia Solidária, 
Comunitário, Esporte & Lazer, Saúde, Educação, Ciência & Tecnologia da Informação, 
Direitos Humanos, Meio Ambiente, Combate ao Racismo, Sindical, LGBT, Agrário, Cultura 
e de Mulheres. 
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Glalbert Cutrim (PDT), esteve reunido com o Secretário de Segurança Pública do Estado, 
Jefferson Portela, na manhã desta segunda-feira (23). Participaram do encontro, o vice-
prefeito Joubert Sérgio (PSDB), acompanhado de uma comitiva de vereadores de 
Miranda do Norte. 

 
 
O deputado fez um breve relato da atual situação que vive a população do município, 
que tem sentido nos últimos meses, o crescimento da violência em Miranda do Norte, e 
pediu que algumas ações imediatas sejam tomadas para que a tranquilidade volte ao 
município. 
 
“Temos ouvido os vereadores que representam o município, e sabemos que algumas 
ações administrativas podem melhorar o serviço oferecido a população, um deles, é a 
mudança do Comando, que hoje pertence ao 8º Batalhão de Polícia Militar, em Itapecuru 
Mirim, e que é o desejo da população que passe para o 23º BPM, em São Mateus, assim 
como aconteceu com as cidades vizinhas. “ destacou Glalbert. 
 
O vice-prefeito também reforçou as palavras do deputado, e pediu que o município seja 
visto como uma cidade importante, já que está no caminho da maioria dos maranhenses 
com destino a capital. 
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Portela ouviu atentamente o relato do deputado e do vice-prefeito, e garantiu que 
atenderá o pedido de mudança de Comando. Também determinou que sejam enviados 
mais quatro investigadores da Policia Civil imediatamente. 
 
Outra medida que deve melhorar a segurança a curto e médio prazo, é a criação do Plano 
de Segurança do Município e do Conselho de Segurança Pacto Pela Paz, que deve servir 
como elo entre a sociedade civil e o Poder Público. 
 
Entre as ações previstas pelo Pacto, estão a promoção da paz social, da cultura dos 
direitos humanos e do respeito às leis. No âmbito da Segurança Pública, o programa 
prevê ações de promoção do bem-estar da população através da efetivação de uma 
polícia de proximidade. 
 

 
 
Ao final da reunião, ficou acertado que um novo encontro entre o deputado, vice-
prefeito e vereadores voltará a acontecer em 30 dias, com o intuito de avaliar as 
mudanças nesse período. 
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O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) fez uma espécie de levantamento de alguns dos 
principais episódios de desgaste da imagem do governador Flávio Dino (PCdoB) no mês 
de outubro. 

 
 
Além da morte de um comerciante numa “jaula” instalada na Delegacia de Barra do 
Corda, que ganhou repercussão nacional, ele apontou a falta de apoio à Expoema, que 
deixou de ser realizada na agenda já tradicional do evento, e a polêmica das emendas 
parlamentares para a Saúde. Para Edilázio, o saldo de Dino é negativo. 
 
“Estamos findando o mês de outubro, mês este que o governador não vai querer tão 
cedo lembrar”, disse. 
 
Edilázio lembrou que após a imprensa nacional abordar a trágica morte de um 
comerciante no “gaiolão” em Barra do Corda, Dino teve de determinar a demolição do 
cárcere, que feria a dignidade humana. 
 
“Flávio Dino teve que engolir seco e dar o braço a torcer com o gaiolão, lá em Barra do 
Corda, onde vitimou um empresário. Ele, açodadamente, como sempre faz e é peculiar 
dos comunistas, nas redes sociais, correu para dizer que aquilo era para o banho de sol 
dos presos em custódia. Mas não aguentou e viu que realmente estava errado, mandou 
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demolir. Mas não dá o braço a torcer e não reconhece que aquele cidadão foi vítima da 
omissão do Estado”, disse. 
 
Edilázio também afirmou que Dino deixou de apoiar a Expoema. “Ano retrasado [2015] 
ele disse que a Expoema era um evento privado e que o Estado não tinha que se meter. 
E deu um calote de R$ 70 mil na Associação dos Criadores quando prometeu essa ajuda 
para que colocasse a logomarca do Governo do Estado nos banners da Expoema. Ano 
passado nem teve o evento. E este ano ele vai para a Expoema e dá o braço a torcer, mas 
não reconhece. Agora ele fala que é importante, que traz entretenimento, que gera 
emprego, que realiza grandes negócios em nosso Estado, que melhora o nosso plantel 
de ovinos, caprinos, bovinos, equinos, enfim, melhora toda a nossa pecuária”, 
completou. 
 
Ao concluir o seu pronunciamento, Edilázio lembrou da polêmica sobre a não liberação 
das emendas parlamentares para a Saúde. 
 
“E ainda no mês de outubro, vem as emendas, ele foi estrebuchar e espernear querendo 
emenda, que os senadores do Estado do Maranhão tinham que pegar as emendas e 
mandar para a Saúde do Estado. Enquanto isso ele não dá o braço a torcer, mais uma 
vez, em relação a esta Casa, em relação aos parlamentares de oposição quando não 
honra e não paga as nossas emendas. Emendas essas que foram aprovadas, que foram 
publicadas no Diário e no Orçamento Anual do Estado para a execução no ano de 2017. 
Mas, mais uma vez, ele dá calote”, finalizou. 
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Em encontro nacional do PT, Zé Inácio ressalta compromissos do partido… 

 
Zé Inácio com os militantes do PT presentes ao encontro 

 
O deputado Zé Inácio esteve neste último final de semana (21 e 22 de outubro) 
participando do Encontro de Setoriais Nacionais do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Durante o encontro 1,5 mil delegadas e delegados se reuniram para eleger 14 novos 
secretários e coordenadores dos setoriais, que passam a compor a Comissão Executiva 
Nacional do partido. 
 
“Esse é um importante momento do PT, que reúne militantes de todas as regiões do 
Brasil. Todos unidos por uma causa, fortalecer, unificar e mostrar o compromisso do 
partido com vários segmentos sociais”, disse Zé Inácio. 
 
O ex-presidente Lula e a atual presidente de partido, Gleisi Hoffmann participaram do 
encontro. 
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Em seu discurso, Lula afirmou que aqueles que tentaram destruir o Partido dos 
Trabalhadores estão vendo agora que o PT “é o único que realmente funciona como um 
partido nesse país”, o mais bem organizado”. 
 
A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, exaltou o encontrou como uma clara 
demonstração de “força e vitalidade” do partido. 
 
O PT é composto de 15 setoriais, sendo eles: Pessoa Com Deficiência, Economia Solidária, 
Comunitário, Esporte & Lazer, Saúde, Educação, Ciência & Tecnologia da Informação, 
Direitos Humanos, Meio Ambiente, Combate ao Racismo, Sindical, LGBT, Agrário, Cultura 
e de Mulheres. 
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Fábio Macedo tem papel fundamental na aprovação de projeto que altera organização 
do Ministério Público 

 
Fábio Macedo com os representantes do Ministério Público 

 
Presidindo a sessão ordinária da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 24, o deputado 
estadual Fábio Macedo, teve papel fundamental na aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº 012/2017, de autoria do Ministério Público do Maranhão, que altera 
a arquitetura organizacional da instituição. 
 
“É sempre uma satisfação, atender a projetos de interesse público para o Maranhão, 
ainda mais uma pauta tão importante como esta do Ministério Público, que acrescenta 
em 50% as possibilidades de movimentação horizontal na carreira e ainda prestigia os 
servidores mais antigos nesta movimentação”, destacou o parlamentar pedetista. 
 
Com um bom trânsito com a oposição, o parlamentar que faz parte da base governista, 
entrou em acordo com as lideranças dos blocos e colocou em pauta o projeto que 
pretende acréscimo à Lei Orgânica do Ministério Público de dispositivos destinados a 
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propiciar o desenvolvimento, otimizando a movimentação horizontal, atendendo ao 
interesse público e dos membros da carreira ministerial. 
 
Fábio Macedo, ainda recebeu em seu gabinete, o Procurador Geral de Justiça, Luiz 
Gonzaga Martins Coelho e o Promotor Marcio Thadeu Silva Marques, para fortalecer 
mais ainda a parceria entre o Legislativo Estadual e o Ministério Público. 
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Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, deputada ressalta história de vitória 
do senador maranhense em sucessivas eleições e relembra ser ele filho de uma das 
lendas da política maranhense, o ex-governador Luiz Rocha 

 
CAMPEÃO DE VOTOS. Graça Paz pôs os pingos nos is da trajetória política de Roberto Rocha 

 
A deputada Graça Paz (PSL) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 
24, para fazer um apanhado histórico da trajetória política do senador Roberto Rocha 
(PSDB). 
 
Lembrando ser o tucano filho do lendário ex-governador Luiz Rocha, a deputada 
destacou sua trajetória de vitórias, como deputado estadual, federal e senador da 
República. 
 
– O Roberto tem uma trajetória política muito bonita. Ainda muito jovem elegeu-se 
deputado estadual, sendo o mais jovem eleito naquela legislatura. Em seguida assumiu 
mandato federal, em 1995, um segundo mandato, em 99, e novamente deputado 
federal em 2007. Em um dos seus mandatos, foi o federal mais votado da história do 
Maranhão, recorde nunca superado até hoje – destacou a parlamentar, numa resposta 
à afirmação do colega Othelino Neto (PCdoB), que apontou o senador como “alérgico a 
votos”. 
 
– Imagine se todos os políticos do Maranhão tivessem alergia a votos como tem o 
Roberto. Foi uma afirmação equivocada. O Roberto Rocha é, na verdade, um grande 
campeão de votos – ressaltou Graça Paz. 
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Rafael Leitoa organiza reunião entre Ministério Público, conselho e proprietários de 
farmácias… 

 
Rafael coordena reunião com interessados no debate sobre as farmácias no Maranhão 

 
Na tarde desta segunda-feira, 23, o deputado Rafael Leitoa (PDT), participou de uma 
reunião no Ministério Público Estadual, em São Luís, com o Procurador Geral de Justiça, 
Luís Gonzaga Martins, representantes da Associação dos Farmacistas de Timon, ASFATI, 
e Conselho Estadual de Farmácia. 
 
O encontro, organizado pelo deputado, teve o objetivo de traçar metas comuns para o 
funcionamento das farmácias de pequeno porte em todos os municípios maranhenses. 
 
As discussões ocorreram no sentido de que o prazo para adequação à Lei 13021, de 2014, 
seja prorrogado aos pequenos estabelecimentos, não trazendo prejuízos ao Conselho de 
Farmácia e suas diretrizes, e tampouco aos farmacistas maranhenses. 
 
“Não propomos uma desobediência à Lei. O que foi apresentado na reunião, é que o 
Conselho Regional de Farmácia, com a anuência de um acordo firmado através do 
Ministério Público Estadual, estenda o prazo para as farmácias de pequeno porte 
possam se adequar à Lei, tendo em seu estabelecimento um farmacêutico conforme 
exige a norma legal de 2014”, ressaltou Rafael Leitoa. 
 
Segundo José Carlos Alencar, presidente da Associação de Farmacistas de Timon, a 
reunião foi bastante proveitosa. 
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“O objetivo é buscar a manutenção de nosso trabalho e conseguir um pouco mais de 
tempo para adequação à Lei. Para isto, ficou acertado com o Ministério Público um 
novo encontro para elaboração de um Termo de Ajustamento entre todas as partes 
envolvidas. Saímos esperançosos que as coisas se resolverão da melhor maneira”, 
comentou José Carlos. 
 
Após a reunião, para uma data futura e com os mesmos integrantes deste primeiro 
encontro, ficou marcada uma nova rodada de proposições e busca de soluções, tendo o 
Ministério Público e o Procurador Geral Luís Gonzaga como mediador. 
 
Para essa segunda reunião, o deputado Rafael Leitoa reforçou também a necessidade de 
que a realidade social e econômica do Maranhão seja levada em consideração, pois 
alguns estabelecimentos são fundamentais para bairros e povoados distantes do centro 
comercial dos municípios. 
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Deputado Zé Inácio participa de encontro nacional do PT 

 
Deputado Zé Inácio com o militante Chocolate e mulheres petistas no encontro nacional do partido 

 
O deputado Zé Inácio esteve neste último final de semana (21 e 22 de outubro) 
participando do Encontro de Setoriais Nacionais do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Durante o encontro 1,5 mil delegadas e delegados se reuniram para eleger 14 novos 
secretários e coordenadores dos setoriais, que passam a compor a Comissão Executiva 
Nacional do partido. 
 
O ex-presidente Lula e a atual presidenta de partido, Gleisi Hoffmann participaram do 
encontro. Em seu discurso, Lula afirmou que aqueles que tentaram destruir o Partido 
dos Trabalhadores estão vendo agora que o PT “é o único que realmente funciona como 
um partido nesse país” e “é o mais bem organizado”. 
 
A presidenta nacional do partido, Gleisi Hoffmann, exaltou o encontro como uma clara 
demonstração de “força e vitalidade” do partido. 
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“Esse é um importante momento do PT, que reúne militantes de todas as regiões do 
Brasil. Todos unidos por uma causa, fortalecer, unificar e mostrar o compromisso do 
partido com vários segmentos sociais”, disse Zé Inácio. 
 
O PT é composto de 15 setoriais, sendo eles: Pessoa Com Deficiência, Economia Solidária, 
Comunitário, Esporte & Lazer, Saúde, Educação, Ciência & Tecnologia da Informação, 
Direitos Humanos, Meio Ambiente, Combate ao Racismo, Sindical, LGBT, Agrário, Cultura 
e de Mulheres. 
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Wellington denuncia abandono de povoados em audiência sobre criação de municípios 
no Maranhão 

 
Wellington destacou a necessidade de se articular ações que efetivem a qualidade de vida dos moradores dos povoados 

 
Por meio do Projeto “Ouvindo o Maranhão”, o deputado estadual Wellington do Curso 
(PP) participou de audiência pública promovida pela Comissão Especial da Câmara 
Federal para discutir o projeto de lei completar (PLP 137/15), que dispõe sobre a criação 
de municípios no Estado do Maranhão. A audiência ocorreu no povoado Coque, em 
Vitória do Mearim e contou com a presença do presidente da Comissão, deputado Carlos 
Gaguinho (PODEMOS/TO) e, Ainda, o deputado federal Hélio Leite (DEM/PA); deputado 
Weverton Rocha (PDT/MA); além do deputado federal Hildo Rocha (PMDB/MA), que foi 
quem solicitou a ida da Comissão ao Maranhão, e deputado estadual Vinicius Louro (PR). 
 
Durante a audiência, o deputado Wellington pediu que fosse priorizada a fala dos 
maranhenses, que são os que de fato sabem da realidade enfrentada nos povoados. 
 
“A gente que mora em povoado é tratado como lixo: falta de tudo, desde escola até 
hospital. Por que eles fazem isso com a gente? Isso é maldade. É tratar ser humano como 
bicho”, desabafou Maria da Graça, moradora do povoado Coque há mais de 10 anos. 
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Após ouvir os relatos dos maranhenses, o deputado Wellington destacou a necessidade 
de se articular ações que efetivem a qualidade de vida das pessoas. 
 
“Por meio do nosso projeto ‘Ouvindo o Maranhão’, eu tenho tido o contato com cada 
maranhense. Posso olhar no olho das pessoas e sentir o sofrimento delas. Isso me 
incomoda! Aqui em Coque não foi diferente. Já visitei esse povoado antes e sei das 
necessidades dos nossos maranhenses. Bem sei que não poderemos mudar isso da noite 
por dia, ainda mais na condição de deputado estadual, mas a população de Coque e 
outros povoados também tem direito a saúde, educação e uma boa qualidade de vida. 
A realidade é que vários povoados no Maranhão como o Coque, em Vitória do 
Maranhão, são esquecidos pelo Poder Público. Continuarei trabalhando para que essa 
realidade mude”, disse Wellington. 
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Deputado Wellington volta a cobrar idade de 35 anos para todos os candidatos no 
concurso da PM 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) voltou a cobrar uma resposta do 
Governador Flávio Dino quanto à ampliação da idade máxima de 30 para 35 anos no 
concurso da Polícia Militar do Maranhão. A solicitação de vários maranhenses foi 
apresentada pelo deputado Wellington há mais de duas semanas e, até o presente 
momento, o Governo segue se omitindo diante da solicitação de homens e mulheres que 
sonham em ingressar na Polícia Militar. 
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Ao justificar a cobrança, o deputado Wellington destacou a necessidade de se 
estabelecer a idade única, amparando-se assim em fundamentos legais, e não a distinção 
de 35 anos para Oficial (tenente) e 30 anos para Praça (soldado). 
 
“Há mais de 02 semanas, eu levei à Assembleia Legislativa a solicitação de candidatos 
que sonham em ingressar nos quadros da Polícia Militar do Maranhão, mas que serão 
prejudicados caso a idade de 35 anos permaneça sendo apenas para os cargos de nível 
superior. Tanto o estatuto da PM quanto a Medida Provisória, que alterou o estatuto, 
estabelecem uma idade única para a formação de Oficiais, Sargentos e Soldados PM, 
QOPM e QOPM Fem. Se é assim, por que o Edital não impõe 35 anos tanto para os praças 
quanto para os oficiais? Os candidatos do concurso da PM aguardam a resposta, 
Governador. Continuaremos na luta para que o Princípio da Igualdade, estabelecido na 
Constituição Federal, seja respeitado e para que haja isonomia no tratamento de todos 
os candidatos que sonham em integrar a Polícia Militar do Maranhão”, afirmou o 
deputado Wellington. 
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Projeto de Lei Prevê Concurso para mil vagas na Área da Saúde no Maranhão 

 
 
O governador Flávio Dino encaminhou à Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) 
Projeto de Lei que cria mil vagas de emprego, por meio de concurso público, nas mais 
diversas áreas da saúde. 
 
O Projeto de Lei nº 270 de autoria do Executivo estadual propõe a criação de empregos 
para o quadro efetivo da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), 
responsável pela gestão de 45 unidades de saúde em São Luís e no interior do Estado. As 
vagas, destinadas a profissionais com nível médio e superior, oferecem salários entre R$ 
1.000,00 e R$ 7.425,31. 
 
A proposta prevê que as vagas devem ser distribuídas de acordo com as necessidades 
das respectivas unidades sob responsabilidade da Emserh, estabelecendo ainda que a 
carga horária e os vencimentos dos profissionais devem obedecer à Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), bem como à legislação que rege o trabalho de cada categoria. 
 
Mais concursos em 2018 – Dando continuidade à política de ampliação dos serviços 
públicos com mais qualidade para a população, o governador Flávio Dino encaminhou à 
Assembleia, no início de setembro, dentro do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) 
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para o ano que vem, a criação de mais de 931 vagas em 9 secretarias e órgãos da 
administração estadual para profissionais com nível médio e superior. 
 
O reforço com a contratação de pessoal foca em áreas prioritárias, tais como Sistema 
Penitenciário, com proposta de criação 120 novas vagas, além de 457 vagas para a 
educação, 51 oportunidades para Direito do Cidadão e do Consumidor, dentre outros. 
 
Em 2017, o governador Flávio Dino autorizou Concurso Público para preenchimentos de 
1.215 vagas para Polícia Militar do Maranhão, 10 vagas para o Procon, ambos por meio 
de concurso público, além de centenas de outras vagas em seletivos para mais diversas 
áreas, a exemplo da educação e sistema penitenciário 
 
Estrutura das Vagas para Concurso Público da Emserh 
Biomédico: 15 vagas 
Bioquímico:  10 vagas 
Enfermeiro UTI – Adulto: 40 vagas 
Enfermeiro UTI Pediátrica/Obstetra/Neonatal: 30 vagas 
Farmacêutico: 60 vagas 
Fisioterapeuta: 28 vagas 
Fisioterapeuta UTI Pediátrica-Neonatal: 10 vagas 
Fonoaudiólogo: 15 vagas 
Nutricionista: 20 vagas 
Odontólogo: 15 vagas 
Psicólogo: 15 vagas 
Terapeuta Ocupacional: 15 vagas 
Técnico de Enfermagem: 560 vagas 
Técnico em saúde bucal: 26 vagas 
Médico cardiologista: 8 vagas 
Médico – clínica médica: 9 vagas 
Médico – endocrinologia: 13 vagas 
Médico – ginecologia e obstetrícia:  9 vagas 
Médico – ortopedia: 7 vagas 
Médico – pediatria: 10 vagas 
Médico-psquiatra: 4 vagas 
 
Área administrativa da Emserh 
Advogado: 2 vagas 
Analista administrativo: 44 vagas 
Jornalista: 5 vagas 
Assistente administrativo: 30 vagas 
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Líder Governista Defende Adesão do Estado a Programa de Modernização de Gestão 

 
 
Por meio de redes sociais, o deputado líder do Governo na Assembleia, Rogério Cafeteira 
(PSB), defendeu a adesão do Maranhão ao PROFISCO II, cujo pedido de autorização, por 
parte do Executivo, está em tramitação na casa legislativa estadual. 
 
Em sua fala, Cafeteira ressaltou os benefícios que a modernização trará ao Maranhão, 
como o aumento da eficácia do sistema fiscal. “Está em tramitação na Assembleia, uma 
autorização para que o Maranhão faça adesão ao PROFISCO II, que nada mais é uma 
modernização do sistema de gestão fiscal no estado. Mais uma vez, a oposição, ao custo 
até mesmo de fazer apologia à sonegação de impostos, está condenando a proposta, 
tentando confundir a opinião pública com a tese de arrocho fiscal. Mas é pura 
enganação”, disse. 
 
O líder governista explicou que um grande número de estados da federação já aderiu ao 
Programa. “O PROFISCO II é um programa que vai aumentar a eficácia do sistema fiscal, 
promovendo a justiça, além de permitir também um controle maior nos gastos públicos. 
Importante lembrar que outras unidades da federação já aderiram ao Programa e 
lembrar também que essa não é a primeira vez que o Maranhão adere ao PROFISCO, em 
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outras gestões já foram feitas operações semelhantes, sendo essa a terceira vez que isso 
acontece”, destacou. 
 
O parlamentar garantiu que o Programa prima pela lisura na aplicação dos recursos, cuja 
fiscalização se dá via Tribunal de Contas do Estado e, também, com auditoria externa. 
Além disso, Cafeteira ressaltou que modernização das administrações fiscais alcança 
projetos de assistência ao contribuinte, orientação e atendimento ao cidadão. 
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“Saldo do Governo é negativo”, diz deputado Edilázio 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) fez uma espécie de levantamento de alguns dos 
principais episódios de desgaste da imagem do governador Flávio Dino (PCdoB) no mês 
de outubro. 
 
Além da morte de um comerciante numa “jaula” instalada na Delegacia de Barra do 
Corda, que ganhou repercussão nacional, ele apontou a falta de apoio à Expoema, que 
deixou de ser realizada na agenda já tradicional do evento, e a polêmica das emendas 
parlamentares para a Saúde. Para Edilázio, o saldo de Dino é negativo. 
 
“Estamos findando o mês de outubro, mês este que o governador não vai querer tão 
cedo lembrar”, disse. 
 
Edilázio lembrou que após a imprensa nacional abordar a trágica morte de um 
comerciante no “gaiolão” em Barra do Corda, Dino teve de determinar a demolição do 
cárcere, que feria a dignidade humana. 
 
“Flávio Dino teve que engolir seco e dar o braço a torcer com o gaiolão, lá em Barra do 
Corda, onde vitimou um empresário. Ele, açodadamente, como sempre faz e é peculiar 



 

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 

dos comunistas, nas redes sociais, correu para dizer que aquilo era para o banho de sol 
dos presos em custódia. Mas não aguentou e viu que realmente estava errado, 
mandou demolir. Mas não dá o braço a torcer e não reconhece que aquele cidadão foi 
vítima da omissão do Estado”, disse. 
 
Edilázio também afirmou que Dino deixou de apoiar a Expoema. “Ano retrasado [2015] 
ele disse que a Expoema era um evento privado e que o Estado não tinha que se meter. 
E deu um calote de R$ 70 mil na Associação dos Criadores quando prometeu essa ajuda 
para que colocasse a logomarca do Governo do Estado nos banners da Expoema. Ano 
passado nem teve o evento. E este ano ele vai para a Expoema e dá o braço a torcer, mas 
não reconhece. Agora ele fala que a Expoema é importante, que traz entretenimento, 
que gera emprego, que realiza grandes negócios em nosso Estado, que melhora o nosso 
plantel de ovinos, caprinos, bovinos, equinos, enfim, melhora toda a nossa pecuária”, 
completou. 
 
Ao concluir o seu pronunciamento, Edilázio lembrou da polêmica sobre a não liberação 
das emendas parlamentares para a Saúde. 
 
“E ainda no mês de outubro, vem as emendas, ele foi estrebuchar e espernear querendo 
emenda, que os senadores do Estado do Maranhão tinham que pegar as emendas e 
mandar para a Saúde do Estado. Enquanto isso ele não dá o braço a torcer, mais uma 
vez, em relação a esta Casa, em relação aos parlamentares de oposição quando não 
honra e não paga as nossas emendas. Emendas essas que foram aprovadas, que foram 
publicadas no Diário e no Orçamento Anual do Estado para a execução no ano de 2017. 
Mas, mais uma vez, ele dá calote”, finalizou. 
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Será? Graça Paz se incomoda e diz que Roberto Rocha “não seria alérgico a votos” 

 
 
A deputada estadual Graça Paz (PDT), fiel escudeira do senador Roberto Rocha (PSDB), 
cotado a ser candidato “laranja” do grupo Sarney ao governo, nas eleições do ano que 
vem, demonstrou forte incômodo de seu grupo político, na sessão desta terça-feira (24),  
com pronunciamento, feito na semana passada, pelo vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), que criticou e ironizou o aliado político da 
parlamentar, insinuando que ele seria “alérgico a voto”. 
 
Eleito no pleito passado com milhões de votos que, em grande maioria, vieram do grupo 
do governador Flávio Dino (PCdoB), Roberto Rocha, que rompeu com os aliados que o 
apoiaram, não tem chegado nem a 5% das intenções de votos nas pesquisas realizadas, 
até aqui, com sondagens, visando à corrida pelo governo do Maranhão no ano que vem. 
 
Roberto Rocha tem sido bastante criticado também nas redes sociais por determinadas 
posturas impopulares em votações no Senado, como por exemplo, na Reforma 
Trabalhista do presidente Michel Temer (PMDB) que tirou direitos consagrados dos 
trabalhadores. A baixa na popularidade do senador se intensifica com a questiúncula 

https://www.youtube.com/watch?v=ha2zYsT7rvo
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política, envolvendo emendas da Bancada Maranhense para a Saúde dos municípios, que 
ele se recusou a assinar por coisa pessoal. 
 
“O Roberto tem uma trajetória política muito bonita, ele, de forma nenhuma, pode ser 
taxado como alérgico a votos”, defendeu Graça Paz na tribuna (vide vídeo acima). 
 
Sobre a parceria política com o governador Flávio Dino, nas eleições passadas, ela foi, de 
certa forma, injusta, pois não considerou a grande força que seu liado político teve por 
conta do grupo para o qual decidiu fazer oposição. 
 
“A gente sabe que, numa eleição majoritária, os candidatos se complementam. Ele 
complementou a eleição do governador, assim como Flávio Dino complementou a 
eleição dele. São eleições majoritárias, é natural isso acontecer, mas poderia ser 
diferente”, disse Graça Paz, deixando no ar a ingratidão de Roberto Rocha. 

 

 


