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Programa do MP estreia na TV Assembleia e amplia grade de programação da emissora 

 
 
Estreou, nesta segunda-feira (25), no horário das 19h30, na TV Assembleia (canal aberto 
51.2 ou 17 da TVN), o MPTV – programa do Ministério Público do Maranhão – fruto de 
uma parceria com a Assembleia Legislativa. As gravações estão sendo realizadas nos 
estúdios da emissora, no Complexo de Comunicação da Casa, com apoio técnico de uma 
equipe de profissionais, em sintonia com a Coordenadoria de Comunicação do MP. 
 
O novo programa, que amplia a grade de programação da TV, é resultado de um termo 
de cooperação firmado entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. “Essa 
parceria é muito boa, pois melhora, ainda mais, as relações institucionais da Casa com o 
Ministério Público; e o programa é uma forma da sociedade conhecer mais as ações do 
MP e entender a competência dessa instituição para, quando precisar, poder acionar”, 
frisou o parlamentar. 
 
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Edwin Jinkings, também 
destacou a importância do Termo de Cooperação, frisando que o objetivo desta parceria 
é estreitar as relações e reforçar a harmonia entre a Alema e o MP e, destes, com a 
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sociedade, levando informação de qualidade e orientação sobre os assuntos e temas da 
área. 
 

 
 
Edwin Jinkings observou que a Assembleia Legislativa do Maranhão possui uma das 
maiores estruturas de Comunicação pública do país. Nesse sentido, com o objetivo de 
otimizar a programação da TV Assembleia, a nova gestão está abrindo espaços para 
estreitar relações com outras instituições, ao mesmo tem em que ganha com 
informações e conteúdo diferenciado, atingindo públicos segmentados, assim como já 
aconteceu também com o Poder Judiciário por meio do programa “Justiça Cidadã” que 
vai ao ar aos sábados. 
 
Defesa dos direitos do cidadão 
O programa vai ser exibido toda segunda-feira, às 19h30, com reprise aos domingos, às 
13h. Com 30 minutos de duração na grade da emissora, a ideia é estabelecer mais um 
canal de comunicação com a comunidade, destacando a atuação do MP em seus 
programas e projetos na defesa dos direitos da sociedade em geral. 
 
Apresentado pela jornalista Daucyana Castro, o primeiro programa levou aos 
telespectadores os dois primeiros anos de atuação do procurador-geral de Justiça, Luiz 
Gonzaga Martins Coelho, que foi reconduzido ao cargo para o biênio 2019-2020. 
Também serão mostradas as campanhas institucionais de combate à corrupção, 
prevenção ao uso de drogas e incentivo à leitura, inaugurações de novas promotorias, 
instalação dos grupos de assessoria técnica no interior e expansão do Grupo de Atuação 
Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). 
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“Quero agradecer à Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Othelino Neto e da 
Diretoria de Comunicação, por ter disponibilizado ao Ministério Público esse espaço na 
grade da TV Assembleia. Faço o convite a todos da sociedade maranhense, para que 
assistam, hoje, a estreia do programa e que estejam conosco, todas as segundas-feiras, 
acompanhando este canal de diálogo com o cidadão”, destacou Luiz Gonzaga Martins 
Coelho. 
 
O programa conta com entrevistas, quadros e reportagens. Além da TV Assembleia, o 
MPTV será exibido também na internet, nas plataformas das redes sociais do Parlamento 
Estadual e do Ministério Público. “Nós vamos divulgar no nosso canal no Youtube e, 
também, no canal da TV Assembleia. Paralelo a isso, vamos fazer a divulgação a cada 
edição nas nossas redes sociais”, concluiu Lucinda Medeiros, coordenadora de 
Comunicação do MP-MA. 
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Adriano Sarney exige transparência do governo Dino 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) repudiou a manobra da base governista na 
Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (25), para tentar impedir o parlamentar de 
acessar informações da Secretaria de Transparência do governo Flávio Dino (PCdoB). 
Adriano exige acesso a todos os processos impetrados na Justiça pela referida secretaria 
contra o governo passado e também contra o atual. 
  
“Esta situação comprova que a Secretaria de Transparência, de fato, não tem nada de 
transparente. E isto evidencia o desrespeito a um ato de todos nós, deputados, que 
desde o início desta legislatura na Assembleia aprovamos a Lei da Transparência, que é 
muito objetiva e permite que todo cidadão tenha acesso à informação, mas isso não está 
acontecendo neste governo. O governo se apresenta na propaganda de um jeito, mas 
vimos que na realidade é bem diferente”, destacou o deputado.  
  
Por meio dos Requerimentos nº 274/2018 e nº 275/2018, o parlamentar requereu à 
Mesa Diretora a ao secretário de Transparência, Rodrigo Lago, informações completas 
de todos os processos judiciais (com cópias de todos os documentos) que a referida 
secretaria impetrou contra o Governo do Estado (atual e anterior) e também contra 
entidades representativas de classe do Maranhão. 
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Zé Inácio sai em defesa do prefeito Indalécio 

Da tribuna da Assembleia Legislativa, Deputado Zé Inácio (PT) sai em defesa do Prefeito 
Indalécio Gago (PT), afirma que a segunda instância foi induzida ao erro e pede ao TJ/MA 
que reveja a decisão injusta que afastou o Prefeito das suas funções em Governador 
Nunes Freire. 
 
Confira o vídeo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RH2YX0NaB8Q
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Senador João Alberto voltará a comandar a cidade de Bacabal 

Um grupo de nove vereadores de Bacabal esteve em São Luís para seguir orientações do 
senador João Alberto, do ex-presidente da República, José Sarney, e os deputados João 
Marcelo (federal) e Roberto Costa (estadual) e garantir a eleição antecipada do atual 
presidente da Câmara de Vereadores daquele município, Edvan Brandão, para os 
próximos dias. Como o prefeito Zé Vieira e o seu vice Neto Florêncio foram cassados, 
Brandão será o prefeito até que uma nova eleição direta seja convocada. 
 

 
 
Além de ser prefeito, João Alberto tem o comando da Prefeitura de Bacabal por longos 
anos, sempre elegendo prefeitos. Zé Vieira, em tempos passados, foi um deles, assim 
como Zé Alberto que foi o último. O senador chegou a escalar o seu pupilo deputado 
Roberto Costa para disputar a prefeitura, mas pegou taca de Zé Vieira. 
 
Costa, seguindo orientações de João Alberto, passou quase dois anos infernizando a 
administração de Vieira, ora com articulações na Justiça local ou tramando nos 
corredores dos tribunais em Brasília, até finalmente conseguir a cassação da chapa 
vitoriosa. O próprio senador, aliás, apostava em todos os cantos que Zé Vieira não 
chegaria ao final do mandato. E foi exatamente o que aconteceu. 
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Para ficar de posse da prefeitura e garantir as reeleições de João Marcelo e Roberto 
Costa, além do apoio à chapa majoritária de Roseana Sarney, articulam a reeleição do 
presidente da Câmara, Edvan Brandão que será o prefeito interino de Bacabal. Essa 
interinidade deve durar até a metade do próximo ano, mas esse grupo vai trabalhar para 
que o mandato tampão seja prolongado, exceto se Brandão trair os interesses deles. 
 
Em Bacabal, a equipe do futuro prefeito já vem sendo trabalhada, sendo que os 
principais cargos serão ocupados por pessoas de São Luís ligadas ao deputado Roberto 
Costa. É aguardar e conferir! 
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Presidente da Assembleia e do Gedema fazem avaliação positiva do ‘Arraiá do Povo’ 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), e a presidente 
do Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, 
avaliaram positivamente o ‘Arraiá do Povo’, encerrado no sábado (23), na área de 
estacionamento da Alema. 
 

 
 
“Foram quatro noites de muita alegria, participação maciça dos servidores e familiares, 
convidados e do povo em geral. Aqui, tivemos apresentações belíssimas da nossa cultura 
maranhense. Foram quatro noites muito gratificantes. Agradeço a todos que, direta ou 
indiretamente, contribuíram para o sucesso desse projeto”, declarou o deputado 
Othelino Neto. 
 
O presidente disse que o Arraiá do Povo deverá continuar no próximo ano. “Os 
servidores gostaram muito. O público que nos prestigiou, nessas quatro noites, aprovou 
a festa, tanto que pediu mais uma, e nós atendemos. Espero que continue por muitos e 
muitos anos, com a mesma qualidade”, acrescentou. 
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A presidente do Gedema ressaltou que todos os esforços tiveram como foco a realização 
de uma festa de qualidade para os servidores e visitantes. “O público gostou muito do 
que viu, tanto que pediu bis. Nós estamos muito felizes por nosso trabalho ter dado 
certo. Não imaginávamos que o arraial fosse tão bem aceito. Alcançamos nossos 
objetivos e agradecemos a todos que contribuíram para esse sucesso”, salientou. 
 
Para o presidente do Boi Pirilampo, Renato Dionísio, o arraial deve continuar nos 
próximos anos. “O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto, e a presidente 
do Gedema, Ana Paula Lobato, realizaram um trabalho brilhante e marcante com a 
realização do Arraiá do Povo que, de hoje em diante, não poderá deixar de acontecer. É 
um belíssimo arraial, que passa a fazer parte dos nossos festejos juninos”, avaliou. 
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“Continuo articulando a majoritária”, garante o deputado Braide sobre comentários de 
desistência 

Em conversa ao telefone com o titular do Blog do Luis Cardoso, o deputado estadual 
Eduardo Braide garantiu que permanece articulando sua participação na chapa 
majoritária como candidato a governador, colocando por terra boatos de que teria 
desistido. 
 

 
 
Braide tem enfrentando dificuldades notadamente na composição de estrutura 
partidária que lhe possibilite ao menos um tempo razoável de TV, além da estrutura 
financeira. O que não lhe falta, ao que parece, são votos para colocar seu nome como a 
terceira via. 
 
Outro problema que o parlamentar deve enfrentar, em caso de desistência para a 
disputa ao cargo de governador, será formar alianças com outras agremiações para 
entrar na eleição de deputado federal. Das atuais alianças que estão em caminho de 
formação, ampla maioria informou ao blog que não aceita o nome de Braide. 
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Ocorre que o deputado estadual terá eleição garantida para a Câmara Federal, tirando 
de algum pretendente de qualquer aliança a vaga. Por isso o receio em aceitar o nome 
dele nos grupos. 
 

 
 
Apenas o presidente do Diretório Regional do PSDB, senador Roberto Rocha garantiu ao 
jornalista Luis Cardoso que o Eduardo Braide será bem recebido se desejar formar 
aliança com os tucanos. 
 
“Eduardo é meu amigo de infância. Temos o mesmo berço, 100% certeza que 
aceitaremos”, afirmou Rocha, que acredita na presença de Braide e José Reinaldo 
Tavares no palanque do PSDB. 
 
Assim sendo, Roberto Rocha vai se consolidar como a terceira via, podendo, inclusive, 
deixar Roseana Sarney no caminho e ir para o segundo turno contra Flávio Dino. 
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Pastor da Assembleia de Deus pode ser vice de Roseana 

Pedro Lindoso é um dos principais líderes da denominação religiosa no Maranhão, e tem 
força para desarticular o jogo de interesses dos dirigentes com o governo comunista de 
Flávio Dino. 
 

 
Pastor Everaldo com as lideranças do PSC no Maranhão 

 
Uma reunião do presidente nacional do PSC, pastor Everaldo, com as lideranças do 
partido no Maranhão, praticamente selou a aliança em torno da candidatura da ex-
governadora Roseana Sarney (MDB). 
 
O PSC pode, inclusive, indicar o vice de Roseana. 
 
São cotados o empresário Ribinha Cunha que é irmão do deputado estadual Léo Cunha, 
e o pastor Pedro Lindoso, um dos líderes mais respeitados da igreja Assembleia de Deus 
no Maranhão. 
 
Lindoso já esteve, inclusive, com a própria Roseana, a quem declarou apoio nas eleições 
de outubro. (Releia aqui) 
 
Na reunião em São Luís, o pastor Everaldo esteve com a deputada federal Luana Costa, 
o estadual Léo Cunha, vereadora Bárbara Soeiro, além de pré-candidatos do PSC a 
deputado federal e estadual. 
 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/06/14/base-de-flavio-dino-fazendo-agua/
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O partido deve voltar a se reunir antes das convenções para tratar da política de 
alianças… 
 

 
Roseana recebeu em sua casa o pastor Pedro Lindoso 
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Deputado Adriano Sarney exige transparência do governo Dino 

 
Para Adriano, Secretaria de Transparência do governo Flávio Dino, de fato, não tem nada de 
transparente 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) repudiou a manobra da base governista na 
Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (25), para tentar impedir o parlamentar de 
acessar informações da Secretaria de Transparência do governo Flávio Dino (PCdoB). 
Adriano exige acesso a todos os processos impetrados na Justiça pela referida secretaria 
contra o governo passado e também contra o atual. 
 
“Esta situação comprova que a Secretaria de Transparência, de fato, não tem nada de 
transparente. E isto evidencia o desrespeito a um ato de todos nós, deputados, que 
desde o início desta legislatura na Assembleia aprovamos a Lei da Transparência, que é 
muito objetiva e permite que todo cidadão tenha acesso à informação, mas isso não está 
acontecendo neste governo. O governo se apresenta na propaganda de um jeito, mas 
vimos que na realidade é bem diferente”, destacou o deputado. 
 
Por meio dos Requerimentos nº 274/2018 e nº 275/2018, o parlamentar requereu à 
Mesa Diretora a ao secretário de Transparência, Rodrigo Lago, informações completas 
de todos os processos judiciais (com cópias de todos os documentos) que a referida 
secretaria impetrou contra o Governo do Estado (atual e anterior) e também contra 
entidades representativas de classe do Maranhão. 
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Assembleia aprova congratulações de Braide a Cézar Bombeiro pelos 100 anos da 
Liberdade 

 
Cézar Bombeiro e Braide dialogam no plenário da Câmara Municipal 

 
A Assembleia Legislativa do Estado aprovou por unanimidade o requerimento nº 
264/2018, de autoria do deputado estadual Eduardo Braide, solicitando o 
encaminhamento de mensagem de congratulações ao vereador Cézar Bombeiro e as 
entidades comunitárias pela comemoração dos 100 anos do Bairro da Liberdade, no dia 
25 de maio. 
 
O deputado Eduardo Braide, que esteve presente a grande festa e foi muito bem 
recebido pela comunidade, destacou que se sentiu muito honrado pela maneira 
carinhosa com que foi recebido não apenas pelo vereador Cézar Bombeiro, mas por 
centenas de famílias, numa demonstração bastante afetiva, que tocou profundamente 
a sua sensibilidade, disse o parlamentar. Destacou uma perfeita identidade de luta e 
interesses coletivos entre o vereador Cézar Bombeiro, lideranças, juventude e as famílias 
que fazem o Bairro da Liberdade, afirmou Eduardo Braide, que na eleição municipal 
passada foi o candidato mais votado nas comunidades do bairro. 
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Deputado Zé Inácio sai em defesa do prefeito Indalécio 

Da tribuna da Assembleia Legislativa, Deputado Zé Inácio (PT) sai em defesa do Prefeito 
Indalécio Gago (PT), afirma que a segunda instância foi induzida ao erro e pede ao TJ/MA 
que reveja a decisão injusta que afastou o Prefeito das suas funções em Governador 
Nunes Freire. Assista: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cuC6UHhjbxk
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Braide pode ser o primeiro desfalque do consórcio sarneysista 

 
Articulação de Zé Reinaldo para levar Braide pra o PSDB fracassou 

 
Sem estrutura partidária e sem apoio das legendas que fazem oposição ao Governo 
Flávio Dino (PCdoB), o deputado Eduardo Braide deve ser a primeira baixa do consórcio 
de candidato montado pelo ex-senador José Sarney para tentar levar a filha Roseana 
para o segundo turno da sucessão estadual. Faltando pouco dias para abrir o prazo para 
as convenções partidárias, Braide, quando perguntado sobre a pré-candidatura, 
responde: “continuo articulando”. 
 
É fato que a candidatura do deputado ao Governo do Estado subiu no telhado desde que 
o plano do deputado federal José Reinaldo Tavares de leva-lo para o PSDB para ser o 
representante dos tucanos na sucessão estadual foi vetado pela cúpula da legenda. 
Mesmo sendo rejeitado pelos tucanos, Braide continua sem confirmar se será candidato 
pelo minúsculo PMN ou se desistiu da aventura para buscar a reeleição ou um mandato 
de deputado federal. 
 
A todos os profissionais de imprensa que o procuraram para saber de sua disposição de 
concorrer ao Governo diz apenas que continua articulando a eleição majoritária, sempre 
deixando no ar a possibilidade de concorrer, mas sem demonstrar muita convicção. O 
problema é que o mês de junho está indo embora, o período para a realização das 
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convenções está chegando e não se percebe um único fato novo que indique que o 
deputado será candidato. 
 
Diante da incerteza do deputado, que até agora não sabe responder se será candidato a 
governador, deputado estadual ou deputado federal e que está sempre repetindo a frase 
“estou articulando”, começam surgir comentários nos bastidores da sucessão de que a 
indecisão do parlamentar faz parte do jogo de quem deseja se valorizar, mas sem ter 
muito a oferecer. 
 
Para uma fonte do blog, a essa altura da pré-campanha, quem milita em partido nanico, 
não tem com quem sequer coligar e não vê um indicativo de que alguma sigla partidária 
deseje se aproximar dele, vai exigir o que e de quem para ser candidato? Tá esperando 
ajuda do consórcio? 
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Rogério Cafeteira desmascara Fake News da oligarquia sobre Emap 

 
Rogério Cafeteira, líder do governo Flávio Dino a Assembleia Legislativa 

 
O deputado Rogério Cafeteira (DEM), líder do governo na Assembleia Legislativa, usou 
as redes sociais para desmascarar mais uma fake news plantada pela oligarquia, desta 
vez sobre suposta irregularidade que estaria ocorrendo na Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (EMAP).   “Sobre o que a Oposição tenta falar sobre a EMAP: 
tudo dentro da normalidade. Operação de redução do capital social prevista na Lei das 
Sociedades Anônimas, considerando que o sócio uninominal é o Estado e EMAP é uma 
S.A”, explicou. 
 
Segundo Cafeteira, “a regra do convênio de alegação determina que as receitas 
portuárias sejam aplicadas ‘estritamente na atividade do Porto’ e isso é feito. Mas esses 
recursos (os R$ 80 milhões) não são receitas portuárias. São oriundos do próprio capital 
social da empresa cujo dono é o Estado”, explicou o parlamentar desmontando assim 
mais uma mentira do grupo Sarney. 
 
Cafeteira disse ainda que “é como se o dono da empresa não pudesse utilizar o capital 
social da própria empresa(?!). Mas isso a Lei permite. Tanto a legislação das estatais 
quanto a Lei das S.A (que rege a EMAP). E o que a Oposição tenta fazer diante de uma 
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operação administração, totalmente legal e normal?! Confundir a opinião pública… 
Nosso repúdio a esse tipo de prática!”. 
 
Para o líder do governo, “o maior incômodo da Oposição é que o governador Flávio Dino 
acabou com a farra de distribuição desigual dos lucros, passando a aplicá-los em políticas 
públicas e não mais aos bolsos de poucos privilegiados. A redução do capital social ainda 
garante que a EMAP seja lucrativa e eficiente!”. 
 
Em um de suas postagens, Rogério Cafeteira adverte que “Flávio Dino acabou com a farra 
que ocorria antes, em que uns poucos privilegiados se apropriavam de recursos públicos 
da lucrativa EMAP, passando esses resultados financeiros positivos a serem 
incorporados aos cofres públicos e não mais aos cofres particulares”. 
 
“Agora se a oposição quer virar “estatua de sal”, assim como a mulher de Ló, podemos 
olhar pra trás… tenham certeza que muita podridão aparecerá, oriunda de 
administrações passadas da EMAP. O desafio tá feito pra essa oposição FAKE…”. 
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Fábio Braga destaca reivindicações feitas por municípios maranhenses 

 
 
Em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Fábio Braga (SD) 
destacou visitas feitas por ele, nos últimos dias, aos municípios de Coroatá, Peritoró, 
Vargem Grande, Nina Rodrigues, São Benedito do Rio Preto e Chapadinha. 
 
O parlamentar participou de reuniões e conversou com correligionários políticos e 
amigos, que destacaram algumas demandas – de ordem municipal, estadual e federal – 
pleiteadas por aquelas cidades. 
 
As reivindicações vão desde a recuperação de estradas vicinais e rodovias estaduais 
como, por exemplo, a MA que liga Urbano Santos a Barreirinhas, importante via para a 
interligação da região dos Lençóis Maranhenses com a do Parnaíba e do Itapecuru; e o 
trecho de Chapadinha a Afonso Cunha, que ligaria a região do Baixo Parnaíba à região 
dos Cocais. 
 
“Essas interligações são fundamentais para o desenvolvimento do comércio, para a 
melhoria do transporte de carga e de pessoas nesses principais trechos citados”, 
acentuou o deputado. 
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Braga informou, ainda, que a população pediu a conclusão das obras do Hospital 
Regional de Chapadinha e do Complexo Educacional, em Vargem Grande, que estão 
sendo feitas pelo governo Flávio Dino, com recursos oriundos do BNDES. Outra demanda 
foi a necessidade, também, das conclusões das obras de dois centros de hemodiálises – 
um em Coroatá e outro em Chapadinha –, além da melhoria da rede de distribuição de 
água, de responsabilidade da Caema, entre Vargem Grande e Nina Rodrigues, que já está 
em andamento. 
 
Ainda de acordo com o parlamentar, outra reivindicação da cidade de Vargem Grande é 
referente às casas que foram construídas, com recursos do Governo Federal, e que estão 
abandonadas. Visando solucionar a situação Fábio Braga, irá propor uma audiência 
pública com a Caixa Econômica, a Prefeitura de Vargem Grande e o Ministério das 
Cidades. 
 
“Todas as reivindicações dessas cidades são por melhorias, para que a população tenha 
o direito de ir e vir, o direito à saúde e à educação preservados. E, acima de tudo, 
conservado, em alguns casos melhorado, para que se possa ter uma excelência em 
alguns serviços públicos dessas cidades”, afirmou o deputado. 
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Programa do MP estreia na TV Assembleia e amplia grade de programação da emissora 

 
O programa MPTV vai ser exibido toda segunda-feira, às 19h30, com reprise aos domingos, às 13h 

 
Estreou, nesta segunda-feira (25), no horário das 19h30, na TV Assembleia (canal aberto 
51.2 ou 17 da TVN), o MPTV – programa do Ministério Público do Maranhão – fruto de 
uma parceria com a Assembleia Legislativa. As gravações estão sendo realizadas nos 
estúdios da emissora, no Complexo de Comunicação da Casa, com apoio técnico de uma 
equipe de profissionais, em sintonia com a Coordenadoria de Comunicação do MP. 
 
O novo programa, que amplia a grade de programação da TV, é resultado de um termo 
de cooperação firmado entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. “Essa 
parceria é muito boa, pois melhora, ainda mais, as relações institucionais da Casa com o 
Ministério Público; e o programa é uma forma da sociedade conhecer mais as ações do 
MP e entender a competência dessa instituição para, quando precisar, poder acionar”, 
frisou o parlamentar. 
 
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Edwin Jinkings, também 
destacou a importância do Termo de Cooperação, frisando que o objetivo desta parceria 
é estreitar as relações e reforçar a harmonia entre a Alema e o MP e, destes, com a 
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sociedade, levando informação de qualidade e orientação sobre os assuntos e temas da 
área. 
 

 
Com 30 minutos de duração na grade da emissora, a ideia é estabelecer mais um canal de comunicação com a  
comunidade, destacando a atuação do MP em seus programas e projetos na defesa dos direitos da sociedade em geral 

 
Edwin Jinkings observou que a Assembleia Legislativa do Maranhão possui uma das 
maiores estruturas de Comunicação pública do país. Nesse sentido, com o objetivo de 
otimizar a programação da TV Assembleia, a nova gestão está abrindo espaços para 
estreitar relações com outras instituições, ao mesmo tem em que ganha com 
informações e conteúdo diferenciado, atingindo públicos segmentados, assim como já 
aconteceu também com o Poder Judiciário por meio do programa “Justiça Cidadã” que 
vai ao ar aos sábados. 
 
Defesa dos direitos do cidadão 
 
O programa vai ser exibido toda segunda-feira, às 19h30, com reprise aos domingos, às 
13h. Com 30 minutos de duração na grade da emissora, a ideia é estabelecer mais um 
canal de comunicação com a comunidade, destacando a atuação do MP em seus 
programas e projetos na defesa dos direitos da sociedade em geral. 
 
Apresentado pela jornalista Daucyana Castro, o primeiro programa levou aos 
telespectadores os dois primeiros anos de atuação do procurador-geral de Justiça, Luiz 
Gonzaga Martins Coelho, que foi reconduzido ao cargo para o biênio 2019-2020. 
Também serão mostradas as campanhas institucionais de combate à corrupção, 
prevenção ao uso de drogas e incentivo à leitura, inaugurações de novas promotorias, 
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instalação dos grupos de assessoria técnica no interior e expansão do Grupo de Atuação 
Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). 
 
“Quero agradecer à Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Othelino Neto e da 
Diretoria de Comunicação, por ter disponibilizado ao Ministério Público esse espaço na 
grade da TV Assembleia. Faço o convite a todos da sociedade maranhense, para que 
assistam, hoje, a estreia do programa e que estejam conosco, todas as segundas-feiras, 
acompanhando este canal de diálogo com o cidadão”, destacou Luiz Gonzaga Martins 
Coelho. 
 
O programa conta com entrevistas, quadros e reportagens. Além da TV Assembleia, o 
MPTV será exibido também na internet, nas plataformas das redes sociais do Parlamento 
Estadual e do Ministério Público. “Nós vamos divulgar no nosso canal no Youtube e, 
também, no canal da TV Assembleia. Paralelo a isso, vamos fazer a divulgação a cada 
edição nas nossas redes sociais”, concluiu Lucinda Medeiros, coordenadora de 
Comunicação do MP-MA. 
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Rogério Cafeteira rebate denúncia sobre Emap: “Tudo normal” 

 
 
O foi do líder do governo na Assembleia, deputado Rogério Cafeteira (DEM), foi o único 
governista, até agora, a se posicionar publicamente sobre a polêmica envolvendo a 
retirada de valores milionário da Emap pelo governo Flávio Dino (PCdoB). 
 
Nas redes socias, ele garantiu que não há qualquer ilegalidade no caso. 
 
Leia mais 
Estado só teria direito a R$ 100 mil de R$ 80 milhões retirados da Emap 
 
“Tudo dentro da normalidade. Operação de redução do capital social prevista na Lei das 
Sociedades Anônimas, considerando que o sócio uninominal é o Estado e EMAP é uma 
S.A”, disse. 
 
“A regra do convênio de alegação determina que as receitas portuárias sejam aplicadas 
‘estritamente na atividade do Porto’ e isso é feito. Mas esses recursos (os R$ 80 milhões) 
não são receitas portuárias. São oriundos do próprio capital social da empresa cujo dono 
é o Estado”, completou. 
 
Mesmo instado a se manifestar, o governo segue oficialmente em silêncio. 

 

http://gilbertoleda.com.br/2018/06/26/estado-so-teria-direito-a-r-100-mil-de-r-80-milhoes-retirados-da-emap/
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Estado só teria direito a R$ 100 mil de R$ 80 milhões retirados da Emap 

De O Estado 
 

 
 
A denúncia protocolada na semana passada na Justiça Federal, apontando transferência 
ilegal de R$ 80 milhões das contas da Empresa Maranhense de Administração Portuária 
(Emap) para os cofres do Tesouro Estadual, deve ser aditada. 
 
Segundo apurou O Estado, chegaram ao escritório Pedro Leonel Pinto de Carvalho & 
Advogados Associados – autor da ação popular apontando a irregularidade e cobrando 
devolução do recurso – informações dando conta de que, do total retirado do órgão, 
apenas R$ 100 mil seriam efetivamente do Estado. 
 
O governo Flávio Dino segue em silêncio sobre o caso, apesar de instado a se manifestar 
desde a semana passada. 
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Os novos dados apontam que os R$ 100 mil correspondem ao capital inicial da Emap, 
integralizado pelo Tesouro Estadual em 2002. Este seria, portanto, o único valor 
pertencente ao Tesouro do Estado. 
 
Os aumentos de capitais – justificativa do Executivo para a transferência de recursos da 
empresa para o governo – foram integralizados com recursos oriundos da tarifa 
portuária, compostos pelas reservas de lucro dos exercícios seguintes ao início da 
administração, mais as provisões de pagamentos de juros sobre o capital próprio até 
2014. 
 
Na prática, o que fez o governo Flávio Dino foi considerar como propriedade da Emap – 
e, portanto, do Estado – os valores do aumento de capital social realizado com as 
reservas de lucros, mais as provisões de pagamento de juros sobre o capital próprio, e 
os transferiu ao Tesouro. E é contra essa operação que foi proposta a ação popular na 
Justiça Federal. 
 
De acordo com a denúncia, a Emap só poderia fazer aumento de capital com recursos 
repassados pelo Tesouro do Estado, haja vista que as receitas portuárias não são 
próprias, apenas administradas, tendo sua finalidade e aplicação regida pelo parágrafo 
2º do Convênio de Delegação nº016/2000, assim como os lucros apurados nos finais de 
cada exercício financeiro. Estes são recursos da União, não do Estado. 
 
A ação argumenta, ainda, que, ao efetuar a transação, a Emap descumpriu termos desse, 
tendo por objeto a delegação da administração e exploração do Porto Organizado do 
Itaqui, do Cais de São José de Ribamar, dos Terminais de Ferry-Boat da Ponta da Espera 
e do Cujupe. 
 
“[O convênio] estabelece de forma clara a destinação da remuneração proveniente da 
referida exploração. (vide cláusula terceira, parágrafo segundo, do convênio em anexo). 
Depreende-se do aludido Convênio que a receita portuária deverá ser administrada pela 
EMAP, cabendo a esta aplicar toda remuneração obtida através da exploração 
EXCLUSIVAMENTE ‘para o custeio das atividades delegadas, manutenção das instalações 
e investimento do Porto e demais áreas delegadas’. […] Desta feita, revela-se coberta de 
ilegalidade a redução do capital social da EMAP com transferência de R$ 80.000.000,00 
(oitenta milhões de reais) ao tesouro estadual, cabendo a este juízo impedir tamanha 
transgressão”, destacam os advogados na ação (saiba mais sobre o caso). 
 
Eles apontam, ainda, “que todo patrimônio constante da delegação portuária (tais quais 
receita e bens) pertence à União Federal, sendo inadmissível o Estado do Maranhão se 
apropriar de capital que, não só não lhe pertence, como também possui finalidade 
específica expressamente prevista diversa”. 
 
Wellington cobra esclarecimentos 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/06/23/governo-pode-ter-tirado-r-141-milhoes-emap/
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O deputado Wellington do Curso (PSDB) pediu esclarecimentos sobre a solicitação do 
Governo do Estado à Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), para 
que o órgão realizasse repasse, no valor de R$ 80 milhões, ao Tesouro Estadual, que, 
segundo ele, seriam oriundos do convênio de exploração portuária firmado entre a 
União e o Estado. 
 
O parlamentar diz que, de acordo com o convênio firmado entre a União Federal (com a 
interveniência da CODOMAR) e o Estado do Maranhão (com a interveniência da EMAP), 
os recursos devem ser administrados pela EMAP, cabendo a ela aplicar toda a 
remuneração obtida por meio da exploração, exclusivamente, para o custeio das 
atividades delegadas, manutenção das instalações e investimentos do porto e demais 
áreas delegadas. 
 
“De acordo com as denúncias que recebemos, o Estado do Maranhão jamais repassou 
recursos à estatal administradora do Porto do Itaqui. Todas as suas instalações e seus 
empreendimentos foram executados com recursos federais ou sob o modelo de 
arrendamentos privados”, disse o parlamentar. 
 
Wellington informou, ainda, que os fatos já foram protocolados em uma ação popular, 
na Justiça Federal, pelo advogado Thiago Brhanner Costa. De acordo com o advogado, 
“a transferência dos recursos de um órgão que apenas administra um porto federal para 
as contas do Executivo estadual é ilegal”. 
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Programa do MP estreia e amplia grade da TV Assembleia 

 
 
Estreou nesta segunda-feira (25), no horário das 19h30, na TV Assembleia (canal aberto 
51.2 ou 17 da TVN), o MPTV – programa do Ministério Público do Maranhão – fruto de 
uma parceria com a Assembleia Legislativa. As gravações estão sendo realizadas nos 
estúdios da emissora, no Complexo de Comunicação da Casa, com apoio técnico de uma 
equipe de profissionais, em sintonia com a Coordenadoria de Comunicação do MP. 
 
O novo programa, que amplia a grade de programação da TV, é resultado de um termo 
de cooperação firmado entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), e o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. “Essa 
parceria é muito boa, pois melhora, ainda mais, as relações institucionais da Casa com o 
Ministério Público; e o programa é uma forma da sociedade conhecer mais as ações do 
MP e entender a competência dessa instituição para, quando precisar, poder acionar”, 
frisou o parlamentar. 
 
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Edwin Jinkings, também 
destacou a importância do Termo de Cooperação, frisando que o objetivo desta parceria 
é estreitar as relações e reforçar a harmonia entre a Alema e o MP e, destes, com a 
sociedade, levando informação de qualidade e orientação sobre os assuntos e temas da 
área. 
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Edwin Jinkings observou que a Assembleia Legislativa do Maranhão possui uma das 
maiores estruturas de Comunicação pública do país. Nesse sentido, com o objetivo de 
otimizar a programação da TV Assembleia, a nova gestão está abrindo espaços para 
estreitar relações com outras instituições, ao mesmo tem em que ganha com 
informações e conteúdo diferenciado, atingindo públicos segmentados, assim como já 
aconteceu também com o Poder Judiciário por meio do programa “Justiça Cidadã” que 
vai ao ar aos sábados. 
 
Defesa do cidadão 
 
O programa vai ser exibido toda segunda-feira, às 19h30, com reprise aos domingos, às 
13h. Com 30 minutos de duração na grade da emissora, a ideia é estabelecer mais um 
canal de comunicação com a comunidade, destacando a atuação do MP em seus 
programas e projetos na defesa dos direitos da sociedade em geral. 
 
Apresentado pela jornalista Daucyana Castro, o primeiro programa levou aos 
telespectadores os dois primeiros anos de atuação do procurador-geral de Justiça, Luiz 
Gonzaga Martins Coelho, que foi reconduzido ao cargo para o biênio 2019-2020. 
Também serão mostradas as campanhas institucionais de combate à corrupção, 
prevenção ao uso de drogas e incentivo à leitura, inaugurações de novas promotorias, 
instalação dos grupos de assessoria técnica no interior e expansão do Grupo de Atuação 
Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).“ 
 
Quero agradecer à Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Othelino Neto e da 
Diretoria de Comunicação, por ter disponibilizado ao Ministério Público esse espaço na 
grade da TV Assembleia. Faço o convite a todos da sociedade maranhense, para que 
assistam, hoje, a estreia do programa e que estejam conosco, todas as segundas-feiras, 
acompanhando este canal de diálogo com o cidadão”, destacou Luiz Gonzaga Martins 
Coelho. 
 
O programa conta com entrevistas, quadros e reportagens. Além da TV Assembleia, o 
MPTV será exibido também na internet, nas plataformas das redes sociais do Parlamento 
Estadual e do Ministério Público. “Nós vamos divulgar no nosso canal no Youtube e, 
também, no canal da TV Assembleia. Paralelo a isso, vamos fazer a divulgação a cada 
edição nas nossas redes sociais”, concluiu Lucinda Medeiros, coordenadora de 
Comunicação do MP-MA. 
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ASSUNTO: EMAP: Wellington fala em “caixa-preta”. E está correto! 
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A Emap é considerada uma “mãe” por tudo que pode oferecer para ajeitar aliados 
políticos e resolver questões práticas: uma despesa aqui, um pagamento acolá, uma 
tenebrosa transação mais adiante e por vai. 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) trouxe à tona uma questão de 
fundamental importância envolvendo a EMAP (Empresa Maranhense de Administração 
Portuária). 
 
O parlamentar tucano questionou ao governador Flávio Dino sobre o destino dos R$ 80 
milhões e cobrou uma justificativa para essa transferência financeira sem qualquer 
motivo aparente. 
 
“De acordo com as denúncias que recebemos, o Estado do Maranhão, jamais repassou 
recursos à sua estatal administradora do Porto do Itaqui. Todas as suas instalações e 
seus empreendimentos foram executados com recursos federais ou sob o modelo de 
arrendamentos privados. Como é que agora Flávio Dino vem exigir que R$80 milhões 
sejam repassados para o Tesouro Estadual? A população quer saber para onde foram 
os R$80 milhões que Flávio Dino pegou da EMAP. Respeite a população do nosso 
Estado, Governador! Aprenda que os recursos públicos não são seus e não podem ser 



 

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 

alterados por sua única vontade. Respeite a lei. Respeite os maranhenses”, disse 
Wellington. 
 
A Emap é considerada uma “mãe” por tudo que pode oferecer para ajeitar aliados 
políticos e resolver questões práticas: uma despesa aqui, um acerto acolá, uma 
tenebrosa transação mais adiante e por vai. 
 
Trata-se realmente de uma verdadeira “caixa-preta” que ao longo dos tempos os 
gestores têm feito o que bem entendem por lá. Virou uma espécie de “Emapoduto”! 
 
E parece que a coisa ficou mais escabrosa no atual governo comunista do senhor Flávio 
Dino… 
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Emenda do deputado Bira garante laboratórios completos para Colégio de Militar de 
Timon 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) e o prefeito de Timon, Luciano Leitoa (PSB) inauguram, 
na tarde desta terça-feira (26), o novo Colégio Militar do Maranhão naquela cidade. A 
iniciativa, que vai fortalecer a educação pública naquela região, conta com o apoio do 
deputado estadual Bira do Pindaré (PSB), que destinou uma emenda parlamentar para a 
implantação de laboratórios completos que possam atender os estudantes daquela 
região. 
 
Para o parlamentar, que já foi secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do 
governo Flávio Dino, qualificar a educação pública e gratuita e incentivar nos jovens o 
interesse pelas diversas áreas da ciência é algo que precisa ser prioridade em qualquer 
ação dos poderes públicos. 
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Bira ocupou a tribuna para destacar a inauguração da Colégio que vai funcionar no antigo 
prédio do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC). Segundo 
informações, o imóvel estava abandonado e esquecido por gestões anteriores do poder 
público estadual. 
 
“Mas, graças a Deus, em mais uma parceria de sucesso entre o governador Flávio Dino e 
o prefeito Luciano, o CAIC foi totalmente recuperado e daqui a pouco estará de portas 
abertas para receber os jovens e as famílias do timonenses. Mais um gol de placa e, 
portanto, mais uma parceria de sucesso porque vai atender a comunidade que era 
carente no turno da manhã, da tarde e noite, com toda a estrutura necessária”, 
comentou Bira. 
 
O pré-candidato a deputado Federal parabenizou, da tribuna da Assembleia Legislativa, 
o governador, os secretários Clayton Noleto, Jefferson Portela e Felipe Camarão, além 
do prefeito Luciano e todos que contribuiram e acompanharam de perto todo o projeto 
e andamento da obras. 
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Ganha intensidade a movimentação para a escolha do vice de Roseana Sarney 

 
João Alberto e Max Barros lideram lista de potenciais vices  
de Roseana Sarney 

 
Ganha intensidade a movimentação em torno da vaga de candidato a vice-governador 
na chapa a ser liderada pela ex-governadora Roseana Sarney. No “núcleo duro” do Grupo 
Sarney estão sendo examinadas as mais diferentes hipóteses, que vão desde a escolha 
de um candidato da Região Tocantina – ou de qualquer outra região, desde que 
represente o interior do estado – até uma “solução caseira”, que seria a opção por um 
nome de peso do Grupo. Nada transpirou ainda em relação às alternativas que possam 
representar o interior com força. Já em relação a definir uma solução em casa, o agito é 
intenso. O senador João Alberto aparece sempre como o principal nome da lista, mas 
deixa claro que seu projeto é se aposentar da guerra pelo voto, continuando nas políticas 
sem compromissos como o de passar parte do seu temo na ponte-aérea São 
Luís/Brasília/São Luís, mas deixando claro que como homem de grupo poderá acatar 
uma convocação. Um factóide nada inteligente foi plantado na coluna política de um 
jornal de Brasília insinuando que o ex-deputado federal Chiquinho Escórcio estaria 
cotado para a vaga, mas a armação foi logo desmoralizada e a “ideia” não prosperou. 
Outra possibilidade, logo descartada, apontou a ex-prefeita de Lago da Pedra Maura 
Jorge (PSL), hoje braço do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no Maranhão. A alternativa 
mais recente parece ter rumo: o deputado estadual Max Barros, que há duas semanas 
anunciou que não mais disputará eleição para a Assembleia Legislativa. O nome de Max 
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Barros foi bem recebido dentro e fora do Grupo Sarney, tornando-se uma possibilidade 
concreta de vir a ser o candidato a vice da ex-governadora Roseana Sarney. 
 
Zé Inácio, um petista coerente na luta para renovar o mandato 
 

 
Zé Inácio: coerência com a linha petista e guerra pela reeleição  
dentro do partido 

 
Único representante do PT na Assembleia Legislativa – eleita pelo partido, a deputada 
Francisca Primo migrou para o PCdoB – o deputado Zé Inácio trava uma luta dura pela 
reeleição. Exercendo um mandato coerente, demonstrando a cada gesto, fidelidade 
absoluta à linha de ação do partido – a começa pela pregação permanente em defesa do 
ex-presidente Lula e da união do partido pela reeleição do governador Flávio Dino – o 
parlamentar petista enfrenta forte oposição dentro do seu próprio partido. Não ações 
no sentido de tirá-lo impedir a sua reeleição, mas de pré-candidatos petistas dispostos a 
jogar pesado para alçar voo na política, começando por um mandato de deputado 
estadual. Zé Inácio tem a opção de entrar na guerra por vaga na Câmara federal, mas ele 
permanecer no parlamento estadual, onde, nestes três anos e meio, aprendeu que é 
possível realizar um trabalho político decente e produtivo atuando no Palácio Manoel 
Beckman. Antes uma dúvida, Zé Inácio passou a frequentar a lista dos podem renovar o 
mandato na Assembleia Legislativa. 
 
São Luís, 26 de Junho de 2018. 
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Ao lado do prefeito Ricardo, Dep. Glalbert Cutrim participa do São João 2018 em Altamira 

 
Dr. Ricardo agradeceu mais uma vez o apoio de Glalbert que tem contribuído com a gestão municipal. 

 
Acompanhado de sua esposa, Elidânia Cutrim, o deputado estadual Glalbert Cutrim 
(PDT) esteve, no último domingo (24), no município de Altamira do Maranhão onde, 
juntamente com o prefeito Ricardo Miranda (PDT), participou do encerramento do São 
João 2018, no Arraial do Cazuzinha. 
 
Parlamentar de grande atuação no município, Glalbert se sentiu em casa e acompanhou 
as apresentações de todas as brincadeiras juninas da mesa de honra, que também 
contou com a presença de autoridades e lideranças políticas do município, entre elas a 
vice-prefeita Ileilda do Queijo, vereadores do município, do ex-prefeito Dr. Miranda, da 
ex-prefeita de Brejo de Areia, Ludmila Almeida, dentre outros. 
 
Dr. Ricardo agradeceu mais uma vez o apoio de Glalbert que tem contribuído com a 
gestão municipal. “A atuação de Glalbert é fundamental para conseguirmos 
proporcionar mais esse lindo São João pra vocês. Durante todo o ano, vou à São Luís em 
busca de apoio para nossa cidade, e sempre conto com o apoio do deputado, que sempre 
que pode, está aqui, conosco.” Agradeceu o prefeito. 
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Para Glalbert, estar em Altamira é se sentir em casa, já que sempre que pode, visita o 
município. “Nossa relação há muito tempo deixou de ser simplesmente política, pois 
aqui, tenho grandes amigos, e para mim, é uma grande satisfação contribuir para o 
desenvolvimento do município. Venho há cidade pelo menos uma vez durante o 
semestre e confesso pra vocês que me sinto em casa”, disse o deputado. 
 
O Arraial do Cazuzinha foi um grande sucesso e contou com a participação de 
brincadeiras juninas de várias cidades da região. Ao final da noite, a Banda Farra da 
Gordinha fechou com chave de ouro o período junino. 

 


