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Othelino Neto destaca ações do governo Flávio Dino em Alcântara 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), destacou, na sessão desta quarta-feira (25), uma série de benefícios 
concedidos e anunciados pelo governo ao município de Alcântara. Ele acompanhou o 
governador Flávio Dino (PCdoB) em uma movimentada agenda que, segundo o 
parlamentar, representou momentos importantes para a vida dos alcantarenses. 
 
Na tribuna, Othelino começou destacando a inauguração do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras), do Sistema de Abastecimento de Água e da primeira Cozinha 
Comunitária em um povoado quilombola do Brasil. Segundo o deputado, foi entregue a 
estrutura do prédio, um importante equipamento para as políticas sociais. Houve 
também o lançamento da segunda etapa do Programa Mais Asfalto, na Vila Airton, e em 
outras ruas da cidade. Esta nova fase contempla diversos logradouros. 
 
“Foi muito bom ver a forma carinhosa como a população recebeu o governador Flávio 
Dino que, acompanhado do prefeito Anderson Wilker, movimentou a sede e a zona rural 
da cidade. Fomos em povoados que jamais tinham recebido a visita de um governador 
do Estado. Muitas pessoas simples agradecendo, porque, pela primeira vez, estão tendo 
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oportunidade de algo que já nem deveria ser mais uma conquista: água todos os dias em 
suas casas. Então foi gratificante ver a alegria daquelas pessoas”, comentou o deputado. 
 
Cozinha Comunitária 
 
Durante o pronunciamento, Othelino destacou, com ênfase, a inauguração da 1ª Cozinha 
Comunitária em um povoado quilombola no Brasil. “Vejam só! Não é no Maranhão, é a 
primeira experiência no Brasil. E esta Cozinha Comunitária começou a ser construída em 
2009, ou seja, já são oito anos, quase nove anos que esta obra havia sido iniciada, 
próximo a uma eleição e depois foi abandonada. E, depois de muitos problemas 
contratuais, o governo Flávio Dino conseguiu retomá-la para entregar à comunidade o 
equipamento, que vai oferecer, de forma gratuita, 200 refeições por dia”, frisou o 
deputado. 
 
Segundo Othelino, a Cozinha Comunitária vai aproveitar a mão-de-obra local com o foco 
em adquirir o material para o preparo das refeições, também não só lá no povoado 
Marudá, como no entorno, ou seja, de forma direta e indireta, ajudando aqueles que 
mais precisam. O parlamentar frisou ainda que foi a primeira vez, na história, que um 
governador do Estado esteve naquele povoado. 
 
“Vi lá também a gratidão das pessoas que já estavam incrédulas. Ali era mais uma obra 
que ficou pela metade, como era a regra no passado do Maranhão, obras que se 
iniciavam em beira de eleição e depois eram, simplesmente, abandonadas. Conversei 
com algumas pessoas que me disseram que já nem acreditavam mais que aquela cozinha 
viria a funcionar e, agora, ela foi entregue, mas não foi simplesmente inaugurada. No 
mesmo dia, as pessoas já começaram a fazer as suas refeições na Cozinha Comunitária”, 
disse Othelino. 
 
Segundo o vice-presidente da Assembleia Legislativa, diferente dos restaurantes 
populares que são também grandes avanços e já são vários no Maranhão, mas se cobra 
R$ 2,00, na Cozinha Comunitária a refeição é gratuita, 200 pessoas vão poder almoçar 
uma comida preparada por nutricionista, com todo o padrão de qualidade necessário. 
“É uma experiência que, realmente, àqueles que puderem vale a pena conhecer. É um 
caso único, inédito no Brasil e aconteceu no Maranhão, na querida cidade de Alcântara”, 
comentou. 
 
Reconhecimento 
 
Othelino citou ainda que o prefeito Anderson Wilker, ao discursar, listou inúmeras ações, 
as mais diversas, que já aconteceram no município. Para ele, já são muitas as 
intervenções do governo que, em parceria com a população, melhoram a vida dos 
alcantarenses. 
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Durante o evento, o prefeito agradeceu a ambulância, o ônibus escolar, as viaturas 
policiais, o Mais Bolsa Escola, a motoniveladora doada há 15 dias, o Mais Asfalto que já 
chega pela segunda vez, os sistemas de abastecimentos d’água, a Cozinha Comunitária, 
etc. Segundo o deputado, são diversas ações, fora as outras que ainda virão, para que 
aquela população possa, cada vez mais, sentir a presença de perto do poder público. 
 
“E, assim, o governador Flávio Dino vai fazendo com que todos os maranhenses 
percebam, no seu dia-a-dia, como é a experiência de um governo voltado para aqueles 
que mais precisam. Acabou, no Maranhão, o tempo em que o governo só servia para uns 
poucos. Agora, o Estado é de todos nós”, comentou o vice-presidente da Assembleia. 
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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 
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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) 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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Deputados federais em Brasília, aliados do governador Flávio Dino votaram a favor de 
Temer. 

Não adiantou as emissoras alugadas de Lobão ao preço de ouro “tocarem o terror” 
contra os deputados. A maioria prefere Temer, o “golpista”, que a orientação do 
governador Flávio Dino, orientação que, pelo visto, não tem agradado nossos deputados. 
 
Porque será que Flávio Dino desagradou geral? Apenas 6 deputados (do total de 18), 
votaram em submissão aos comunistas. 
 
Antigos aliados como o deputado Zé Reinaldo (ainda no PSB) ou o novíssimo André 
Fufuca do PP, que recentemente empenhou sua legenda em troca de benesses 
governistas (contam nos bastidores que a pressão foi grande sobre seu pai, que é 
prefeito numa cidade do interior do Maranhão, para que não fosse “afetado” pela forma 
“democrática” e “republicana” dos comunistas de fazer eleição. 
 
Abaixo, recorte do “terror” comunista sobre a bancada dos deputados federais, que, 
novamente (pela terceira vez) votaram contra a orientação do Palácio dos Leões. 
 
No gogó: 
 
A bancada de deputados já viu que não dá para acreditar nas palavras de Flávio Dino: 
 
Dos que se sujeitam às pressões, apenas a iludida irmã Eliziane Gama (Rede e PPS), que 
durante as eleições de 2016 foi enganada com a cantiga que seria “prefeita” com apoio 
de Flávio Dino e Márcio Jerry. Eliziane, como em 2016, continua acreditando na “cantiga” 
comunista, desta feita, jura que vai ser a candidata ungida por Flávio Dino ao senado. 
Acorda, irmã. 
 
Basta lembrar que as emissoras alugadas pelos comunistas, usando de práticas 
criminosas, alardeavam dia e noite contra a imagem de quem não se submetia ao 
comunismo. A própria irmã Eliziane Gama era chamada dia e noite de “piradinha”. Já o 
deputado Wellington do Curso foi acusado de “grilar terras”, não pagar impostos, ser 
doido, gay, etc. 
 
O deputado Eduardo Braide, que foi e continua sendo uma grande revelação da política 
maranhnse, continua até hoje sendo chamado de comandar uma máfia em Anajatuba. 
Toda essa perseguição ao arrepio das leis. 
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Roberto Rocha: 
 
Baixarias eleitorais dos comunistas: 
 
Embora não tenha votado ontem a favor ou contra o presidente Michel Temer, Rocha, 
que herdou de seu pai, ex-governador do Maranhão, várias emissoras de rádios, embora 
já tenha declarado que está há alguns anos afastado das emissoras, por estarem sob 
julgamento (espólio familiar) vive sendo atacado, acusado todos os dias de forma 
criminosa por quem adora detratá-lo para prejudicá-lo eleitoralmente. 
 
Abaixo, as imagens dos “aliados” de Flávio Dino, que votaram contra o Palácio dos Leões: 
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Wellington solicita que Governo do Estado suspenda a concessão das “queimadas 
controladas” no Maranhão 

 
 
“Mais de 18 mil queimadas só no ano de 2017 no Maranhão”. Foram esses dados do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que o deputado estadual Wellington do Curso 
(PP) utilizou, durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, para solicitar que o 
Governo do Estado suspenda a concessão das “queimadas controladas”, que são aquelas 
que os agricultores realizam para limpeza de pasto, queimada de lixo etc. A solicitação 
foi encaminhada por meio da Indicação 1031/2017 ao Secretário de Meio Ambiente e ao 
Governador do Maranhão. 
 
Sobre a questão em específico, o deputado Wellington alertou que a culpa não é do 
agricultor, sendo tão somente necessário que o Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente, suspenda, por ora, a concessão das chamadas “queimadas 
controladas”, medida já adotada em outros estados, a exemplo do Piauí. 
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“Em vários estados, principalmente do Centro-Oeste, existe já uma prática legislativa 
para combater esses incêndios. Diante dos números alarmantes, o objetivo seria 
proibir as queimadas. Seriam, assim, proibidas inclusive as queimadas legais, usadas 
na agricultura. Sabe-se que a maioria dos casos de incêndios é provocada pelo homem 
e, por isso, é preciso que a sociedade tenha mais atenção e cuidado para evitar 
incêndios e queimadas, sendo, de imediato, necessário que o Governo suspenda as 
ditas “queimadas controladas”. Afinal, os prejuízos para o meio ambiente são 
imensuráveis e poderão ser sentidos por nós, mais cedo ou mais tarde”, alertou 
Wellington. 
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Zé Inácio articula reunião com a Sedihpop para tratar ordem de despejo dos moradores 
do “Residencial Nova Era” 

 
 
Atendendo a um pedido dos moradores do “Residencial Nova Era”, o Deputado Estadual 
Zé Inácio (PT) articulou nesta terça-feira 24/10, uma reunião com o Secretário Estadual 
de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. 
 
O deputado Zé Inácio apresentou a situação dos moradores e se mostrou preocupado 
com as 300 famílias, que receberam a decisão judicial com ordem para saírem das casas 
a partir desta quinta-feira, 26/10. E que caso essa ordem não seja cumprida 
voluntariamente, poderia ser realizada de forma coercitiva pela Polícia Militar. 
 
O Secretário informou que todas as situações de despejo são realizadas de acordo com 
o Plano Nacional de Combate à Violência no Campo, e em acordo com a Lei Estadual nº. 
10.246, de 29 de maio de 2015, que visam ordenar os processos de mediações, evitando 
assim a ocorrência de conflitos em áreas urbanas e no campo. 
 
A ação foi ajuizada pela Cooperativa Habitacional do Grupo Comunitário Independente-
COOPHAB. O Deputado Zé Inácio solicitou que sejam tomadas pela parte as medidas de 
prevenção e assistência necessárias para o cumprimento da decisão judicial, conforme a 
Lei estadual. E que também a Prefeitura do município de São José de Ribamar realize o 
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levantamento cadastral das famílias que ocupam a área, identificando aquelas cujo perfil 
se encaixa em programas e políticas habitacionais do Estado, para que elas não fiquem 
em estado de vulnerabilidade social. 
 
Para a solução do conflito, os moradores protocolaram um ofício junto a Sedihpop, 
requerendo que sejam observadas e cumpridas as normas da lei durante o cumprimento 
da ordem judicial, a fim de evitar a violação dos direitos dos moradores. 
 
A reunião foi acompanhada pelo Supervisor de Proteção Jorge Serejo, e a Supervisora 
Amanda Costa da Sedihpop, e os moradores Claudio Mauro Santos Silva, Maria José, 
Francisco Barbosa de Moraes, Gardênia Correa Moraes, Carlione Costa da Silva, Luana 
da Conceição Oliveira Brito. 
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Othelino Neto destaca ações do governo Flávio Dino em Alcântara 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), destacou, na sessão desta quarta-feira (25), uma série de benefícios 
concedidos e anunciados pelo governo ao município de Alcântara. Ele acompanhou o 
governador Flávio Dino (PCdoB) em uma movimentada agenda que, segundo o 
parlamentar, representou momentos importantes para a vida dos alcantarenses. 
 
Na tribuna, Othelino começou destacando a inauguração do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras), do Sistema de Abastecimento de Água e da primeira Cozinha 
Comunitária em um povoado quilombola do Brasil. Segundo o deputado, foi entregue a 
estrutura do prédio, um importante equipamento para as políticas sociais. Houve 
também o lançamento da segunda etapa do Programa Mais Asfalto, na Vila Airton, e em 
outras ruas da cidade. Esta nova fase contempla diversos logradouros. 
 
“Foi muito bom ver a forma carinhosa como a população recebeu o governador Flávio 
Dino que, acompanhado do prefeito Anderson Wilker, movimentou a sede e a zona 
rural da cidade. Fomos em povoados que jamais tinham recebido a visita de um 
governador do Estado. Muitas pessoas simples agradecendo, porque, pela primeira 
vez, estão tendo oportunidade de algo que já nem deveria ser mais uma conquista: 
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água todos os dias em suas casas. Então foi gratificante ver a alegria daquelas pessoas”, 
comentou o deputado. 
 
Cozinha Comunitária 
 
Durante o pronunciamento, Othelino destacou, com ênfase, a inauguração da 1ª Cozinha 
Comunitária em um povoado quilombola no Brasil. “Vejam só! Não é no Maranhão, é a 
primeira experiência no Brasil. E esta Cozinha Comunitária começou a ser construída 
em 2009, ou seja, já são oito anos, quase nove anos que esta obra havia sido iniciada, 
próximo a uma eleição e depois foi abandonada. E, depois de muitos problemas 
contratuais, o governo Flávio Dino conseguiu retomá-la para entregar à comunidade o 
equipamento, que vai oferecer, de forma gratuita, 200 refeições por dia”, frisou o 
deputado. 
 
Segundo Othelino, a Cozinha Comunitária vai aproveitar a mão-de-obra local com o foco 
em adquirir o material para o preparo das refeições, também não só lá no povoado 
Marudá, como no entorno, ou seja, de forma direta e indireta, ajudando aqueles que 
mais precisam. O parlamentar frisou ainda que foi a primeira vez, na história, que um 
governador do Estado esteve naquele povoado. 
 
“Vi lá também a gratidão das pessoas que já estavam incrédulas. Ali era mais uma obra 
que ficou pela metade, como era a regra no passado do Maranhão, obras que se 
iniciavam em beira de eleição e depois eram, simplesmente, abandonadas. Conversei 
com algumas pessoas que me disseram que já nem acreditavam mais que aquela 
cozinha viria a funcionar e, agora, ela foi entregue, mas não foi simplesmente 
inaugurada. No mesmo dia, as pessoas já começaram a fazer as suas refeições na 
Cozinha Comunitária”, disse Othelino. 
 
Segundo o vice-presidente da Assembleia Legislativa, diferente dos restaurantes 
populares que são também grandes avanços e já são vários no Maranhão, mas se cobra 
R$ 2,00, na Cozinha Comunitária a refeição é gratuita, 200 pessoas vão poder almoçar 
uma comida preparada por nutricionista, com todo o padrão de qualidade necessário. 
“É uma experiência que, realmente, àqueles que puderem vale a pena conhecer. É um 
caso único, inédito no Brasil e aconteceu no Maranhão, na querida cidade de Alcântara”, 
comentou. 
 
Reconhecimento 
 
Othelino citou ainda que o prefeito Anderson Wilker, ao discursar, listou inúmeras ações, 
as mais diversas, que já aconteceram no município. Para ele, já são muitas as 
intervenções do governo que, em parceria com a população, melhoram a vida dos 
alcantarenses. 
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Durante o evento, o prefeito agradeceu a ambulância, o ônibus escolar, as viaturas 
policiais, o Mais Bolsa Escola, a motoniveladora doada há 15 dias, o Mais Asfalto que já 
chega pela segunda vez, os sistemas de abastecimentos d’água, a Cozinha Comunitária, 
etc. Segundo o deputado, são diversas ações, fora as outras que ainda virão, para que 
aquela população possa, cada vez mais, sentir a presença de perto do poder público. 
 
“E, assim, o governador Flávio Dino vai fazendo com que todos os maranhenses 
percebam, no seu dia-a-dia, como é a experiência de um governo voltado para aqueles 
que mais precisam. Acabou, no Maranhão, o tempo em que o governo só servia para 
uns poucos. Agora, o Estado é de todos nós”, comentou o vice-presidente da 
Assembleia. 
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Deputado Max Barros anuncia saída do PRP e critica Reforma Política 

O deputado Max Barros (PRP), líder do Bloco Independente na Assembleia, anunciou, da 
tribuna, a sua decisão de sair da legenda partidária a qual faz parte. De acordo com o 
deputado, essa é uma decisão que vem sendo amadurecida frente às mudanças 
proporcionadas pela Reforma Política. 
 

 
 
Para o parlamentar, o Congresso teve uma grande oportunidade de realizar mudanças 
consistentes no modelo político-eleitoral ora em vigor, comprovadamente inadequado 
e proporcionando uma grave crise de representatividade em nosso país. O que ocorreu, 
entretanto, em seu entendimento, foi um arremedo da reforma, piorando, em alguns 
casos, a legislação existente. 
 
Ele se posicionou firmemente contra o financiamento público de campanha. Disse ser 
inacreditável, neste momento de crise econômica, se retirar recursos da Educação, 
Saúde e Segurança e destinar R$ 2 bilhões para partidos enfrentarem campanha 
eleitoral. 
 
O deputado também emitiu opinião contrária à manutenção do sistema eleitoral 
proporcional. Ele entende que a melhor solução seria a adesão ao modelo Distrital, em 
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que os Estados seriam divididos em distritos, para escolha dos representantes nas 
Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas e Câmara Federal. O líder do Bloco 
Independente entende que as campanhas seriam feitas em várias áreas geográficas 
menores, para uma população menor, aproximando muito mais os eleitores dos 
candidatos, dando-lhes oportunidade de conhecerem melhor os postulantes, ter mais 
identidade com seus representantes, além de propiciar campanhas mais baratas e com 
muito mais conteúdo. 
 
PONTOS POSITIVOS 
 
Ainda sobre a Reforma Política, Barros afirmou que considerou positivas duas decisões. 
A primeira citada por ele foi a cláusula de barreira. Max Barros explicou que atualmente, 
para que os partidos permaneçam com direito aos recursos do fundo partidário e 
lideranças no Senado, Câmara e Assembleias, além de assentos em Comissões, a legenda 
precisará ter um percentual mínimo em 9 estados, em todo país. Segundo o parlamentar, 
que avalia a regra de forma positiva, a tendência é a de diminuir significativamente o 
número de partidos. 
 
Sobre as coligações, que serão proibidas a partir de 2020, o deputado diz que essa 
decisão também tem caráter positivo, visto muitas vezes, o objetivo das coligações é o 
de apenas eleger os candidatos, mas que, a partir de agora, os partidos terão que 
mostrar sua própria ideologia e isso facilitará a avaliação da população. 
 
Diante desses aspectos, o deputado Max Barros ressaltou estar ciente das dificuldades 
de seu atual partido preencher todos os requisitos necessários para poder exercer com 
plenitude suas atribuições após as eleições de 2018. 
 
Portanto, tomou a decisão de se desligar do PRP, ponderando que irá verificar as 
implicações internas na Assembleia que a mudança ocasionará. 
 
CONVITES 
 
Durante o pronunciamento, o deputado Max Barros foi aparteado por diversos 
parlamentares, entre eles os deputados Braide e Wellington, convidando-o a integrar 
fileiras do PMN e PP, respectivamente. O deputado foi convidado, também, para integrar 
o PSB, o PROS e outros partidos. Max Barros se declarou honrado e agradecido com os 
convites e disse que, em breve, decidirá seu destino partidário. 
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Deputada Ana do Gás e Vereadores de Miranda do Norte se reúnem com 
Superintendente da Polícia Civil na Secretaria de Segurança Pública 

Na manhã do último dia 23, a deputada estadual Ana do Gás esteve acompanhando um 
grupo de vereadores e lideranças do município de Miranda do Norte na Secretaria de 
Segurança Pública do Estado para uma importante reunião com o Superintendente de 
Polícia Civil do Interior do Estado, Delegado Dicival onde solicitaram melhorias para a 
cidade e também trataram de assuntos relacionados à benefícios e reforços que o 
município receberá neste setor. 
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No grupo presente na reunião estavam os vereadores Hugo Marvão (Presidente da 
Câmara de Vereadores de Miranda), Otávio Colins (vice-presidente da Câmara), Eduardo 
Rocha, João Batista, Narlene Belfort, Romário Costa, o ex-vereador Gerson Filho, Drª 
Safina Marvão e Saulo Renan. Todos têm parceria de trabalho firmada com a deputada 
Ana do Gás no município de Miranda do Norte e estarão apoiando sua candidata nas 
próximas eleições. 
 
Logo em seguida a esta reunião, o grupo se dirigiu ao gabinete do Secretário de 
Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela onde uma nova reunião foi feita para 
reforçar o diálogo da anterior. A deputada Ana do Gás não pôde estar presente neste 
momento devido compromissos na sua agenda incluindo reunião com o Secretário de 
Estado da Educação, Felipe Camarão. Em entrevista a parlamentar destacou que estará 
acompanhando o processo. “A reunião com o Delegado Dicival foi muito produtiva e 
conseguimos atingir o nosso objetivo. Não pude estar presente na reunião com o 
Secretário Jefferson Portela, mas estarei acompanhando todo o andamento das ações. 
O povo de Miranda do Norte pode contar comigo!”, disse Ana do Gás. 
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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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“Cidadania e identidade será o foco do Viva em Timon”, afirma Rafael Leitoa… 

 
Rafael Leitoa destacou a implantação do Viva em Timon 

 
O deputado Rafael Leitoa se reuniu na manhã desta quarta-feira, 25, com presidente do 
Procon Maranhão e do Viva, Duarte Júnior, e com o coordenador do Procon de Timon, 
Daniel Coimbra, para alinhar as atividades do Viva que iniciará neste fim de semana, em 
Timon, e discutirem sobre a instalação da Unidade do Viva no município. 
 
O deputado Rafael comentou sobre a relevância dos serviços de atendimento que 
ocorrerão nos dias 28, 29 e 30 e sobre uma Audiência Pública na Câmara Municipal de 
Timon que discutirá a implementação do Viva na cidade. 
 
“Teremos em nossa cidade diversos serviços essenciais para os timonenses, a efeito do 
que já acontece nos Vivas pelo estado. Assim, reforçaremos ainda mais a identidade 
da nossa população com o Maranhão. Esse é nosso objetivo. Levar cidadania e valorizar 
ainda mais Timon enquanto município do Maranhão”, ressaltou. 
 
Segundo Duarte Júnior, no atendimento que acontecerá em Timon, nos próximos dias, 
serão oferecidos a emissão de Carteira de Identidade (RG), inscrição e consulta do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF), serviços do Balcão do Cidadão, com emissão de boletim 
de ocorrência, faturas, 2ª via de contas, dentre outras atividades. 
 
“Discutiremos na audiência a atuação do Procon na cidade, sobre a fiscalização do 
serviço bancário, fornecimento de energia elétrica e água”, reforçou Duarte Júnior. 
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Apesar da saída de Max Barros, partido ampliará sua base na Assembleia com a chegada 
dos dois parlamentares, que seguem o projeto do ex-secretário Ricardo Murad 

 
Sousa Neto e Andrea Murad seguirão Ricardo Murad no PRP 

 
Os deputados estaduais Sousa Neto (Pros) e Andrea Murad (PMDB) devem anunciar 
ainda nesta quinta-feira, 26, filiação ao PRP, ampliando a bancada da legenda na 
Assembleia Legislativa. 
 
Os dois deputados seguirão o projeto do ex-secretário Ricardo Murad, que confirmou 
ontem uma candidatura majoritária nas eleições de 2018. (Releia aqui) 
 
Após a transferência de Ricardo Murad do PMDB para o PRP, o deputado Max Barros 
deixou o partido. 
 
Mas o gesto de Barros acabou ampliando a bancada da legenda na Casa, que agora terá 
dois parlamentares. 
 
Max Barros ainda não definiu que rumo partidário tomará… 
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Eduardo Braide critica empréstimo do governo para aumentar cobrança de impostos 

 
 
O deputado Eduardo Braide criticou fortemente, na terça-feira, 24, o Projeto de Lei do 
Governo do Estado n° 262/2017, que pede a autorização da Assembleia Legislativa para 
contrair um empréstimo de US$ 35 milhões (mais de R$ 100 milhões), com o objetivo de 
implantar o Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão – 
PROFISCO II. 
 
– Isso tem nome: aumentar o sistema de cobrança de impostos do Maranhão. Será que 
o governador não está satisfeito com o aumento do imposto na conta de luz dos 
maranhenses? Dos combustíveis? Da telefonia? Da internet? Será que não está 
satisfeito com as inúmeras cobranças de juros e multas que chegam todos os dias de 
forma abusiva aos pequenos comerciantes do Estado? Não. Ele quer mesmo é 
endividar o Estado por um motivo que, sem dúvidas, não é prioridade – destacou o 
parlamentar. 
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O Projeto de Lei 262/2017 seria votado na reunião da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ). Só não foi porque o deputado Eduardo Braide pediu vistas da matéria. 
 
– Como membro da CCJ, pedi vistas do PL 262/2017 porque não concordo com esse 
projeto que só vai aumentar o arrocho com tanta cobrança de impostos. Ouço todos 
os dias reclamações de comerciantes sobre o agravamento da crise por conta dessa 
política econômica adotada pelo Governo do Estado. Alguns dizem que não têm outra 
escolha a não ser demitir seus funcionários. Por outro lado, eu pergunto: será que o 
Governo ouviu o Conselho Empresarial do Maranhão sobre esse projeto? Não 
aceitaremos endividar o Maranhão para esse motivo – ressaltou. 
 
Eduardo Braide também criticou o pedido da votação da matéria em regime de urgência 
(Requerimento n° 779/2017), aprovado na Sessão desta quarta-feira, 25. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=96CHTlzHxek
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Zé Inácio discute com governo ordem de despejo de moradores do Residencial Nova Era 

 
Zé Inácio solicitou que sejam tomadas pela parte as medidas de prevenção e assistência necessárias  
para o cumprimento da decisão judicial 

 
Atendendo a um pedido dos moradores do “Residencial Nova Era”, o deputado estadual 
Zé Inácio (PT) articulou, nessa terça-feira, 24/10, uma reunião com o secretário estadual 
de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. 
 
O deputado Zé Inácio apresentou a situação dos moradores e se mostrou preocupado 
com as 300 famílias, que receberam a decisão judicial com ordem para saírem das casas 
a partir desta quinta-feira, 26/10. E que caso essa ordem não seja cumprida 
voluntariamente, poderia ser realizada de forma coercitiva pela Polícia Militar. 
 
O secretário informou que todas as situações de despejo são realizadas de acordo com 
o Plano Nacional de Combate à Violência no Campo, e em acordo com a Lei Estadual nº. 
10.246, de 29 de maio de 2015, que visam ordenar os processos de mediações, evitando 
assim a ocorrência de conflitos em áreas urbanas e no campo. 
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A ação foi ajuizada pela Cooperativa Habitacional do Grupo Comunitário Independente-
COOPHAB. O Deputado Zé Inácio solicitou que sejam tomadas pela parte as medidas de 
prevenção e assistência necessárias para o cumprimento da decisão judicial, conforme a 
Lei estadual. E que também a Prefeitura do município de São José de Ribamar realize o 
levantamento cadastral das famílias que ocupam a área, identificando aquelas cujo perfil 
se encaixa em programas e políticas habitacionais do Estado, para que elas não fiquem 
em estado de vulnerabilidade social. 
 
Para a solução do conflito, os moradores protocolaram um ofício junto a SEDIHPOP, 
requerendo que sejam observadas e cumpridas as normas da lei durante o cumprimento 
da ordem judicial, a fim de evitar a violação dos direitos dos moradores. 
 
A reunião foi acompanhada pelo Supervisor de Proteção Jorge Serejo, e a Supervisora 
Amanda Costa da SEDIHPOP, e os moradores Claudio Mauro Santos Silva, Maria José, 
Francisco Barbosa de Moraes, Gardênia Correa Moraes, Carlione Costa da Silva, Luana 
da Conceição Oliveira Brito. 
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Wellington acusa Flávio Dino de enganar o povo ao prometer ponte e não construir 

 
Wellington cobrou resposta de Flávio Dino aos maranhenses que acreditaram que em setembro haveria a ponte ligando 
as rodovias que cortam a Grande Ilha 

 
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. 
 
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. 
 
“Isso aí é falta de vergonha na cara. Eles prometeram que entregariam em setembro. 
Qual setembro? De 2018? Na época da eleição? Só se for”, denunciou Pedro Henrique, 
que passa diariamente pela Estrada da Maioba e Estrada de Ribamar. 
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Placa com informações sobre a ponte não construída permanece afixada no mesmo local até hoje 

 
Ao relatar as denúncias recebidas, o deputado Wellington cobrou uma resposta do 
Governador Flávio Dino para os maranhenses que acreditaram que em setembro haveria 
sim a Ponte ligando as rodovias que cortam a grande ilha. 
 
“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”, disparou Wellington. 
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Área onde foi montado o canteiro de obras não tem um único indício de que o serviço será iniciado 

 
Essa não é a primeira vez em que o Governador Flávio Dino age de forma irresponsável 
para com as obras públicas no Maranhão. Sobre isso, o deputado Wellington já 
denunciou também obras inacabadas e de péssima qualidade por parte Governo do 
Estado, como o asfalto na cidade de Carolina, a Ponte do Balandro, em Bequimão, que 
apresentou rachaduras logo após inauguração e a Ponte em Tuntum onde as cabeceiras 
desabaram após chuva. 
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Othelino Neto destaca ações do governo Flávio Dino em Alcântara 

 
Durante o pronunciamento, Othelino destacou, com ênfase, a inauguração da 1ª Cozinha Comunitária em um  
povoado quilombola no Brasil 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), destacou, na sessão desta quarta-feira (25), uma série de benefícios 
concedidos e anunciados pelo governo ao município de Alcântara. Ele acompanhou o 
governador Flávio Dino (PCdoB) em uma movimentada agenda que, segundo o 
parlamentar, representou momentos importantes para a vida dos alcantarenses. 
 
Na tribuna, Othelino começou destacando a inauguração do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras), do Sistema de Abastecimento de Água e da primeira Cozinha 
Comunitária em um povoado quilombola do Brasil. Segundo o deputado, foi entregue a 
estrutura do prédio, um importante equipamento para as políticas sociais. Houve 
também o lançamento da segunda etapa do Programa Mais Asfalto, na Vila Airton, e em 
outras ruas da cidade. Esta nova fase contempla diversos logradouros. 
 
“Foi muito bom ver a forma carinhosa como a população recebeu o governador Flávio 
Dino que, acompanhado do prefeito Anderson Wilker, movimentou a sede e a zona rural 
da cidade. Fomos em povoados que jamais tinham recebido a visita de um governador 
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do Estado. Muitas pessoas simples agradecendo, porque, pela primeira vez, estão tendo 
oportunidade de algo que já nem deveria ser mais uma conquista: água todos os dias em 
suas casas. Então foi gratificante ver a alegria daquelas pessoas”, comentou o deputado. 
 
Cozinha Comunitária 
 
Durante o pronunciamento, Othelino destacou, com ênfase, a inauguração da 1ª Cozinha 
Comunitária em um povoado quilombola no Brasil. “Vejam só! Não é no Maranhão, é a 
primeira experiência no Brasil. E esta Cozinha Comunitária começou a ser construída em 
2009, ou seja, já são oito anos, quase nove anos que esta obra havia sido iniciada, 
próximo a uma eleição e depois foi abandonada. E, depois de muitos problemas 
contratuais, o governo Flávio Dino conseguiu retomá-la para entregar à comunidade o 
equipamento, que vai oferecer, de forma gratuita, 200 refeições por dia”, frisou o 
deputado. 
 
Segundo Othelino, a Cozinha Comunitária vai aproveitar a mão-de-obra local com o foco 
em adquirir o material para o preparo das refeições, também não só lá no povoado 
Marudá, como no entorno, ou seja, de forma direta e indireta, ajudando aqueles que 
mais precisam. O parlamentar frisou ainda que foi a primeira vez, na história, que um 
governador do Estado esteve naquele povoado. 
 
“Vi lá também a gratidão das pessoas que já estavam incrédulas. Ali era mais uma obra 
que ficou pela metade, como era a regra no passado do Maranhão, obras que se 
iniciavam em beira de eleição e depois eram, simplesmente, abandonadas. Conversei 
com algumas pessoas que me disseram que já nem acreditavam mais que aquela cozinha 
viria a funcionar e, agora, ela foi entregue, mas não foi simplesmente inaugurada. No 
mesmo dia, as pessoas já começaram a fazer as suas refeições na Cozinha Comunitária”, 
disse Othelino. 
 
Segundo o vice-presidente da Assembleia Legislativa, diferente dos restaurantes 
populares que são também grandes avanços e já são vários no Maranhão, mas se cobra 
R$ 2,00, na Cozinha Comunitária a refeição é gratuita, 200 pessoas vão poder almoçar 
uma comida preparada por nutricionista, com todo o padrão de qualidade necessário. 
“É uma experiência que, realmente, àqueles que puderem vale a pena conhecer. É um 
caso único, inédito no Brasil e aconteceu no Maranhão, na querida cidade de Alcântara”, 
comentou. 
 
Reconhecimento 
 
Othelino citou ainda que o prefeito Anderson Wilker, ao discursar, listou inúmeras ações, 
as mais diversas, que já aconteceram no município. Para ele, já são muitas as 
intervenções do governo que, em parceria com a população, melhoram a vida dos 
alcantarenses. 
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Durante o evento, o prefeito agradeceu a ambulância, o ônibus escolar, as viaturas 
policiais, o Mais Bolsa Escola, a motoniveladora doada há 15 dias, o Mais Asfalto que já 
chega pela segunda vez, os sistemas de abastecimentos d’água, a Cozinha Comunitária, 
etc. Segundo o deputado, são diversas ações, fora as outras que ainda virão, para que 
aquela população possa, cada vez mais, sentir a presença de perto do poder público. 
 
“E, assim, o governador Flávio Dino vai fazendo com que todos os maranhenses 
percebam, no seu dia-a-dia, como é a experiência de um governo voltado para aqueles 
que mais precisam. Acabou, no Maranhão, o tempo em que o governo só servia para uns 
poucos. Agora, o Estado é de todos nós”, comentou o vice-presidente da Assembleia. 

 


