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Sem ainda confirmar candidatura, Braide diz que está “motivado a disputar” 

 
 
Mesmo após o deputado federal José Reinaldo anunciar ao blog que foi autorizado a 
dizer que o deputado Eduardo Braide será definitivamente candidato a governador 
(reveja AQUI), ainda paira uma dúvida sobre a decisão. 
 
Em mensagem enviada ao editor do blog, Eduardo Braide comentou a declaração de Zé 
Reinaldo. “Disse que estou motivado a disputar as eleições com o apoio dele“, afirmou. 
 
As palavras de Eduardo Braide não deixam claro se ele já se decidiu definitivamente 
concorrer ao governo. Entretanto, Zé Reinaldo garante que Braide deve fazer o anúncio 
oficial em breve. 

 

  

http://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/eduardo-braide-e-candidato-a-governador-definitivamente-anuncia-ze-reinaldo/
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Deputado Wellington do Curso desafia Flávio Dino a baixar ICMS dos combustíveis do 
Maranhão… 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) desafiou o governador do Maranhão, 
Flávio Dino, a reduzir o ICMS no estado. O imposto incide no preço dos combustíveis e, 
ao fazer a cobrança, Wellington relembrou que o governador Flávio Dino já fez isso em 
outra ocasião para beneficiar aliados políticos, reduzindo de 17% para 2% o ICMS do óleo 
diesel. 
 
Ao lançar o desafio, Wellington destacou que o preço final pago pelo consumidor ao 
comprar gasolina depende de impostos federais e também estaduais. 
 
“Tivemos 4 aumentos no preço de combustível em menos de 10 dias, algo que afetou 
todo o Brasil. Sabemos também que a questão depende de atos do Governo Federal. 
O preço final, pago pelo consumidor, depende de impostos federais e também 
estaduais. No Maranhão, 26% do valor da gasolina são destinados ao imposto estadual 
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(ICMS), o que tem atingindo diretamente o bolso do trabalhador maranhense. Em 
2016, Flávio Dino aumentou o imposto que incide sobre os combustíveis. Eu fui contra 
esse aumento. Agora, desafio o governador Flávio Dino a baixar o ICMS dos 
combustíveis no Maranhão, algo que é possível, já que em ano eleitoral Flávio Dino 
baixou de 17% para 2% o ICMS do óleo diesel para beneficiar aliados políticos. Ele já 
fez isso antes para beneficiar aliados; que faça agora para beneficiar a população”, 
disse Wellington. 
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Júnior Verde quer que Governo assuma projeto dos Bombeiros Mirins… 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB), vice-presidente da Comissão de Segurança 
Pública, conduziu nesta sexta-feira (25) reunião na Sala das Comissões da Assembleia 
Legislativa para debater a possiblidade do Governo do Estado assumir o projeto dos 
Bombeiros Mirins. 
 
No início, todos assistiram a um vídeo mostrando as ações do Bombeiros Mirins nos 27 
polos nos quais o projeto existe, sendo dez em São Luís, e os demais no interior do 
Estado. O autor da proposta para que o governo assuma o projeto, Júnior Verde, explicou 
que a reunião serviu para trazer os coordenadores dos polos e representantes das 
secretarias estaduais, para debater o tema. 
 
“O projeto ser assumido pelo governo é de fundamental importância e significará, 
principalmente, avanços na educação e nos valores importantes que serão repassados 
para a geração futura”, afirmou. 
 
De acordo com o deputado, atualmente o projeto acontece exclusivo por ação do 
próprio Bombeiros Mirins. 
 
“O projeto tem um trabalho social muito grande e maravilhoso, por meio do Bombeiro 
Mirim e do Idoso, mas precisa ser expandido, por que se reflete na segurança pública e 
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no âmbito familiar, porque os jovens de hoje serão os adultos de amanhã, se refletindo 
também nos indicadores sociais”, garantiu. 
 
Júnior Verde disse que o objetivo é levar as secretarias a interagirem, adotando o projeto 
como política pública, unindo os esforços para levá-lo a todas periferias, tirando as 
crianças e adolescentes das drogas e da violência, uma vez que ensina os valores do 
respeito, do compromisso e da honra. 
 
O promotor de Justiça, Márcio Tadeu, falou na reunião sobre o lado legal, para assegurar 
que as ações do projeto sejam adotadas sem ferir os direitos das crianças e adolescentes. 
Ele elogiou o fato do projeto incentivar a disciplina e o trabalho solidário. 
 
“Não é mais projeto, já evoluiu para um programa; e pode ser enquadrado como 
programa de apoio e orientação sócio familiar para buscar recursos públicos”, afirmou. 
O promotor sugeriu que seja inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança, o 
que permitirá a apresentação de projetos junto ao Fundo Municipal da Infância, uma vez 
que todos municípios têm recursos para a área. 
 
Os representes dos órgãos estaduais também falaram sobre o assunto e explicaram as 
áreas nas quais o Governo do Estado pode ser parceiro com o Bombeiros Mirim. 
 
O comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Cel. Célio Roberto, elogiou a 
iniciativa do deputado Júnior Verde, e disse que ele tem sido amigo dos bombeiros. 
 
“É um projeto de alcance grande por fazer a prevenção social, apostando num futuro 
melhor para as crianças num esforço gigantesco. Muito feliz com a iniciativa do deputado 
porque ele tem levantado essa bandeira na Assembleia, com resultados proveitosos, 
mas é preciso regulamentar para que seja ação de governo”, explicou. 
 
O coordenador do Bombeiros Mirim desde 2015, Cel. Izac Matos, contou que conduzir o 
projeto é muito gratificante e desafiador. 
 
“É um projeto social muito louvável que beneficia vários municípios, mas precisa do 
apoio do Estado para que as ações sejam mais eficientes e maiores. O projeto dá noções 
de cidadania e prevenções da área de bombeiros, promovendo o futuro cidadão”, disse. 
 
Participaram o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Cel. Célio Roberto; o 
coordenador do projeto, Cel. Izac Matos; o promotor de Justiça da Infância, Márcio 
Tadeu Silva; o secretário adjunto do Trabalho e Economia Solidária, Sílvio Pinheiro; e a 
representante da Secretaria de Educação do Estado, Aléia Pires. 
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Zé Inácio trata com a Caema sobre situação de Paraibano… 

 
 
Bandidagem mata idosos e crianças na capital do Maranhão, a única providencia do 
governo é justificar que não há mais “decapitações em pedrinhas”. 
 
Um idoso e uma criança são baleados por bandidos fortemente armado. 
 
O idoso foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), já a criança (de dois anos) 
brincava com seus familiares numa área próximo a uma restaurante, quando vários 
bandidos chegaram atirando, sendo que uma das balas atingiu a criança. 
 
O idoso identificado como Washington Andrade Serra, de 64 anos, foi morto com um 
tiro, no início da manhã desta quinta-feira (24), no bairro Chácara Brasil, região do Turu, 
em São Luís. 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) acompanhado do vereador de Paraibano, Ricardo 
Campos, participou nesta sexta-feira, 26/05, de uma audiência com o presidente da 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão-Caema, Carlos Rogério Santos 
Araújo, para tratar sobre a falta de abastecimento de água no município. 
 
Na reunião, o vereador de Paraibano, explicou que o bairro Vila Aparecida está há um 
ano sem água, isso devido a queda da bomba que acabou desativando o poço. 
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“São mais de 500 famílias que estão sem água em suas residências, já não temos mais o 
que dizer a elas. Estamos tentando ajudá-las com um carro pipa, mas não é suficiente. 
Se esse problema for sanado, conseguiremos resolver cerca de 80% da falta de água”, 
contou sobre o problema. 
 
“A Caema está sempre empenhada em tentar solucionar os problemas, que no caso de 
Paraibano a situação está bem grave, mas com o empenho da empresa esperamos que 
o um resultado positivo seja alcançado em benefício da população de Paraibano”, disse 
o deputado Zé Inácio. 
 
O presidente da Caema, Carlos Rogério, se comprometeu a realizar um Termo de 
Compromisso e organizar um plano de ação para dar cumprimento ao serviço do poço.  
Assim como concretizar ainda a entrega de mais um poço e da reforma do prédio da 
sede da Caema em Paraibano. 
 
Também participaram do encontro o diretor de Comercialização e Relacionamento com 
o Cliente Carlos Alberto Martins de Sousa, o chefe de gabinete Petrônio Alves, a chefe 
da assessoria de regulação e concessão e métodos, Leopoldina. 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Em visita a Sítio Novo, Othelino Neto vistoria obras do 

Hospital Municipal 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 28/05/2018 

Em visita a Sítio Novo, Othelino Neto vistoria obras do Hospital Municipal 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
vistoriou, na sexta-feira (25), as obras de reforma do Hospital Municipal Frei Alberto 
Beretta, em Sítio Novo, região central do Maranhão. O parlamentar destinou emendas, 
no valor de R$ 400 mil, para a saúde do município, valor que será investido na conclusão 
das melhorias na unidade de saúde e aquisição de equipamentos. 
 
Acompanhado da esposa, enfermeira Ana Paula Lobato, presidente do Grupo de Esposas 
de Deputados do Estado Maranhão (Gedema), Othelino Neto foi recepcionado pelo 
prefeito do município, João Piquiá (PRB), e também por vereadores e lideranças políticas. 
 
Ao chegar à cidade, reuniu-se com a população na Câmara de Vereadores. Em seguida, 
visitou as instalações do Hospital Municipal Frei Alberto Beretta, que está em reforma. 
Othelino Neto parabenizou o prefeito João Piquiá por ter construído o hospital com 
recursos próprios e afirmou estar feliz por poder contribuir com as melhorias, para 
benefício da população de Sítio Novo. 
 
 “Vemos que é um hospital bem estruturado e grande. É um prazer ver a unidade de 
saúde bem estruturada e, agora, poder ajudar com uma emenda minha para que possa 
funcionar ainda melhor”, disse o parlamentar. 
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O prefeito João Piquiá agradeceu a visita e lembrou que, há alguns meses, esteve na 
capital maranhense em reunião com o deputado Othelino Neto, que prontamente ouviu 
as demandas do município e trabalhou para que elas fossem atendidas. “Nós estivemos 
em São Luís há alguns meses, onde ele mostrou interesse em trabalhar com a 
população de Sítio Novo. Fizemos algumas reivindicações e ele, prontamente, destinou 
essas emendas para a saúde de Sítio Novo”, afirmou o prefeito. 
 
O presidente da Câmara Municipal, vereador Salomão Macedo (PTB), declarou que a 
população de Sítio Novo reconhece o compromisso do deputado Othelino Neto com o 
município. “É um orgulho o recebermos e tenho certeza de que a população também o 
recebe de braços abertos, pois ele demonstra que tem compromisso com o povo. Antes 
mesmo de vir ao município, o deputado Othelino colocou essa emenda, que só vem a 
somar com a saúde do nosso município”, finalizou. 
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Deputado Wellington desafia Flávio Dino a reduzir o ICMS dos combustíveis no 
Maranhão 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso desafiou o governador do Maranhão, Flávio 
Dino, a reduzir o ICMS no estado. O imposto incide no preço dos combustíveis e, ao fazer 
a cobrança, Wellington relembrou que o governador Flávio Dino já fez isso em outra 
ocasião para beneficiar aliados políticos, reduzindo de 17% para 2% o ICMS do óleo 
diesel. 
 
Ao lançar o desafio, Wellington destacou que o preço final pago pelo consumidor ao 
comprar gasolina depende de impostos federais e também estaduais. 
 
“Tivemos 4 aumentos no preço de combustível em menos de 10 dias, algo que afetou 
todo o Brasil. Sabemos também que a questão depende de atos do Governo Federal. 
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O preço final, pago pelo consumidor, depende de impostos federais e também 
estaduais. No Maranhão, 26% do valor da gasolina são destinados ao imposto estadual 
(ICMS), o que tem atingindo diretamente o bolso do trabalhador maranhense. Em 
2016, Flávio Dino aumentou o imposto que incide sobre os combustíveis. Eu fui contra 
esse aumento. Agora, desafio o governador Flávio Dino a baixar o ICMS dos 
combustíveis no Maranhão, algo que é possível, já que em ano eleitoral Flávio Dino 
baixou de 17% para 2% o ICMS do óleo diesel para beneficiar aliados políticos. Ele já 
fez isso antes para beneficiar aliados; que faça agora para beneficiar a população”, 
disse Wellington. 
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Presidente da Assembleia cumpre agenda de trabalho em Grajaú 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
cumpriu extensa agenda de trabalho, na última sexta-feira (25), no município de Grajaú. 
O parlamentar concedeu entrevistas em três rádios da cidade, visitou o povoado Alto 
Brasil e reuniu-se com lideranças políticas. 
 

 
 
A população de Grajaú já foi agraciada com benfeitorias oriundas de indicações de 
Othelino Neto, a exemplo da pavimentação de ruas no povoado Alto Brasil, contemplado 
com 2.800 km de camada asfáltica. Mais recentemente, destinou emendas para o 
recapeamento da MA-006, no trecho entre Grajaú e Arame. Ambas as obras integram o 
programa Mais Asfalto, do Governo do Estado. 
 
Em entrevista às rádios Aliança, Cidade e Interativa Online, Othelino falou sobre essas 
obras e ressaltou a satisfação em ver Grajaú sendo beneficiado com melhorias. “No dia 
em que viemos a Grajaú dar a ordem de serviço, acompanhando o vice-governador, 
Carlos Brandão, este era um assunto recorrente e, a partir de um esforço coletivo, dentre 
tantas prioridades, o governador Flávio Dino determinou que se priorizasse esse trecho 
da MA-006. É uma satisfação ver mais uma obra tão importante em execução”, disse. 
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O parlamentar também visitou o povoado Alto Brasil, contemplado pelo programa Mais 
Asfalto. Lá, ouviu demandas e conferiu o resultado da pavimentação. “Foi uma satisfação 
vir aqui, ver a obra realizada, a satisfação da população e, ao mesmo tempo, ouvir 
reivindicações em relação a outras intervenções do governo, que são necessárias para o 
povoado Alto Brasil”, afirmou. 
 
Na ocasião, os moradores agradeceram o empenho do deputado Othelino Neto, que 
adotou a cidade e a população de Grajaú, lutando para que mais benfeitorias cheguem 
ao município. “Nós, moradores do Alto Brasil, só temos a agradecer. Dificilmente vemos 
o Mais Asfalto em povoados e o Alto Brasil foi contemplado, graças a Deus, ao deputado 
Othelino e ao governador Flávio Dino”, declarou a professora Maria do Socorro. 
 
O vereador Roldão (PCdoB), liderança do povoado, disse que, até então, o distrito nunca 
tinha recebido obras estaduais e que os moradores estão felizes pelas melhorias. “É uma 
satisfação estarmos juntos com o presidente da Assembleia, que trabalhou, junto ao 
governador, para que o nosso pedido do Mais Asfalto fosse atendido. Temos também 
uma demanda histórica, que é a questão da educação, que ele também se prontificou 
em lutar para que essa demanda saia do papel e seja concretizada”, assinalou. 
 
REUNIÃO 
 
Na visita ao município de Grajaú, o parlamentar reuniu-se com lideranças para discutir 
projetos em execução pelo Governo do Estado na cidade, bem como os que ainda estão 
por vir. Ele também recebeu o reconhecimento dessas lideranças, pelo bom trabalho em 
prol da população grajauense. 
 
“A população de Grajaú recebe de coração aberto o deputado Othelino Neto, que está 
trabalhando há muito tempo pelo desenvolvimento da região. Ele lutou, junto ao 
governador, para trazer o asfalto para a MA-006, além de várias obras na infraestrutura”, 
ressaltou o vereador Marquinho Jorge (PP). 
 
“Estamos muito gratos em receber o deputado Othelino Neto, recebendo das suas mãos 
algumas emendas que já destinou para cá, como poços artesianos e a MA-006, 
contribuindo para a cidade de Grajaú”, completou o vereador Edilson do Posto (PCdoB). 
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“Se Flávio Dino quisesse, ele poderia reduzir o preço dos combustíveis, como fez em 
2016 para ajudar aliados políticos”, diz deputado Wellington 

 
 
Ao solicitar coerência e atitude que deveriam ser típicos de um governador, o deputado 
estadual Wellington do Curso cobrou de Flávio Dino um posicionamento para reduzir o 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, como forma de diminuir o 
alto valor da gasolina no estado, assim como já o fez em outras oportunidades. 
 
Sobre o assunto, o deputado Wellington deixou claro que sabe que a problemática atinge 
todo o Brasil, mas ressaltou que o momento exige atuação e não apenas lamentações. 
 
“Tivemos 4 aumentos no preço de combustível em menos de 10 dias, algo que afetou 
todo o Brasil. Sabemos também que a questão depende de atos do Governo Federal. O 
preço final, pago pelo consumidor, depende de impostos federais e também estaduais. 
No Maranhão, 26% do valor da gasolina são destinados ao imposto estadual (ICMS), o 
que tem atingindo diretamente o bolso do trabalhador maranhense. Apesar disso, no 
final de 2016, Flávio Dino sancionou a Lei nº 10.542/2016 que aumentou os preços da 
gasolina e outros combustíveis no Maranhão. Na Assembleia Legislativa, eu votei contra 
o aumento de impostos. Votei contra porque não concordo com esses aumentos, sem 
justificativa. Se Flávio Dino quisesse, ele poderia reduzir o preço dos combustíveis, como 
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fez em 2016, por meio do Decreto 31.535/2016, para ajudar aliados políticos, ao reduzir 
de 17% para 2% no fornecimento de óleo diesel, para as empresas de ônibus que operam 
o sistema de transportes urbano de passageiros em São Luís, Imperatriz e Timon. 
Repense, Governador. Vossa Excelência fez isso em 2016 para ajudar aliados. Pode fazer 
de novo. Dessa vez, pela população”, destacou o e Wellington ao solicitar a redução no 
ICMS, imposto estadual que incide sobre combustível. 
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Júnior Verde quer que Governo do Estado assuma projeto dos Bombeiros Mirins 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB), vice-presidente da Comissão de Segurança 
Pública, conduziu na última sexta-feira (25) reunião na Sala das Comissões da Assembleia 
Legislativa para debater a possiblidade do Governo do Estado assumir o projeto dos 
Bombeiros Mirins. 
 
No início, todos assistiram a um vídeo mostrando as ações do Bombeiros Mirins nos 27 
polos nos quais o projeto existe, sendo dez em São Luís, e os demais no interior do 
Estado. O autor da proposta para que o governo assuma o projeto, Júnior Verde, explicou 
que a reunião serviu para trazer os coordenadores dos polos e representantes das 
secretarias estaduais, para debater o tema. 
 
“O projeto ser assumido pelo governo é de fundamental importância e significará, 
principalmente, avanços na educação e nos valores importantes que serão repassados 
para a geração futura”, afirmou. 
 
De acordo com o deputado, atualmente o projeto acontece exclusivo por ação do 
próprio Bombeiros Mirins. “O projeto tem um trabalho social muito grande e 
maravilhoso, por meio do Bombeiro Mirim e do Idoso, mas precisa ser expandido, por 
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que se reflete na segurança pública e no âmbito familiar, porque os jovens de hoje serão 
os adultos de amanhã, se refletindo também nos indicadores sociais”, garantiu. 
 
Júnior Verde disse que o objetivo é levar as secretarias a interagirem, adotando o projeto 
como política pública, unindo os esforços para levá-lo a todas periferias, tirando as 
crianças e adolescentes das drogas e da violência, uma vez que ensina os valores do 
respeito, do compromisso e da honra. 
 
O promotor de Justiça, Márcio Tadeu, falou na reunião sobre o lado legal, para assegurar 
que as ações do projeto sejam adotadas sem ferir os direitos das crianças e adolescentes. 
Ele elogiou o fato do projeto incentivar a disciplina e o trabalho solidário. “Não é mais 
projeto, já evoluiu para um programa; e pode ser enquadrado como programa de apoio 
e orientação sócio familiar para buscar recursos públicos”, afirmou. O promotor sugeriu 
que seja inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança, o que permitirá a 
apresentação de projetos junto ao Fundo Municipal da Infância, uma vez que todos 
municípios têm recursos para a área. 
 
Os representes dos órgãos estaduais também falaram sobre o assunto e explicaram as 
áreas nas quais o Governo do Estado pode ser parceiro com o Bombeiros Mirim. 
 
O comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Cel. Célio Roberto, elogiou a 
iniciativa do deputado Júnior Verde, e disse que ele tem sido amigo dos bombeiros. “É 
um projeto de alcance grande por fazer a prevenção social, apostando num futuro 
melhor para as crianças num esforço gigantesco. Muito feliz com a iniciativa do deputado 
porque ele tem levantado essa bandeira na Assembleia, com resultados proveitosos, 
mas é preciso regulamentar para que seja ação de governo”, explicou. 
 
O coordenador do Bombeiros Mirim desde 2015, Cel. Izac Matos, contou que conduzir o 
projeto é muito gratificante e desafiador. “É um projeto social muito louvável que 
beneficia vários municípios, mas precisa do apoio do Estado para que as ações sejam 
mais eficientes e maiores. O projeto dá noções de cidadania e prevenções da área de 
bombeiros, promovendo o futuro cidadão”, disse. 
 
Participaram o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Cel. Célio Roberto; o 
coordenador do projeto, Cel. Izac Matos; o promotor de Justiça da Infância, Márcio 
Tadeu Silva; o secretário adjunto do Trabalho e Economia Solidária, Sílvio Pinheiro; e a 
representante da Secretaria de Educação do Estado, Aléia Pires. 
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Zé Inácio trata com a Caema sobre situação de Paraibano… 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) acompanhado do vereador de Paraibano, Ricardo 
Campos, participou nesta sexta-feira, 26/05, de uma audiência com o presidente da 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão-Caema, Carlos Rogério Santos 
Araújo, para tratar sobre a falta de abastecimento de água no município. 
 
Na reunião, o vereador de Paraibano, explicou que o bairro Vila Aparecida está há um 
ano sem água, isso devido a queda da bomba que acabou desativando o poço. 
 
“São mais de 500 famílias que estão sem água em suas residências, já não temos mais o 
que dizer a elas. Estamos tentando ajudá-las com um carro pipa, mas não é suficiente. 
Se esse problema for sanado, conseguiremos resolver cerca de 80% da falta de água”, 
contou sobre o problema. 
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“A Caema está sempre empenhada em tentar solucionar os problemas, que no caso de 
Paraibano a situação está bem grave, mas com o empenho da empresa esperamos que 
o um resultado positivo seja alcançado em benefício da população de Paraibano”, disse 
o deputado Zé Inácio. 
 
O presidente da Caema, Carlos Rogério, se comprometeu a realizar um Termo de 
Compromisso e organizar um plano de ação para dar cumprimento ao serviço do poço.  
Assim como concretizar ainda a entrega de mais um poço e da reforma do prédio da 
sede da Caema em Paraibano.               
 
Também participaram do encontro o diretor de Comercialização e Relacionamento com 
o Cliente Carlos Alberto Martins de Sousa, o chefe de gabinete Petrônio Alves, a chefe 
da assessoria de regulação e concessão e métodos, Leopoldina. 
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Júnior Verde quer que Governo assuma projeto dos Bombeiros Mirins… 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB), vice-presidente da Comissão de Segurança 
Pública, conduziu nesta sexta-feira (25) reunião na Sala das Comissões da Assembleia 
Legislativa para debater a possiblidade do Governo do Estado assumir o projeto dos 
Bombeiros Mirins. 
 
No início, todos assistiram a um vídeo mostrando as ações do Bombeiros Mirins nos 27 
polos nos quais o projeto existe, sendo dez em São Luís, e os demais no interior do 
Estado. O autor da proposta para que o governo assuma o projeto, Júnior Verde, explicou 
que a reunião serviu para trazer os coordenadores dos polos e representantes das 
secretarias estaduais, para debater o tema. 
 
“O projeto ser assumido pelo governo é de fundamental importância e significará, 
principalmente, avanços na educação e nos valores importantes que serão repassados 
para a geração futura”, afirmou. 
 
De acordo com o deputado, atualmente o projeto acontece exclusivo por ação do 
próprio Bombeiros Mirins. 
 
“O projeto tem um trabalho social muito grande e maravilhoso, por meio do Bombeiro 
Mirim e do Idoso, mas precisa ser expandido, por que se reflete na segurança pública e 
no âmbito familiar, porque os jovens de hoje serão os adultos de amanhã, se refletindo 
também nos indicadores sociais”, garantiu. 
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Júnior Verde disse que o objetivo é levar as secretarias a interagirem, adotando o projeto 
como política pública, unindo os esforços para levá-lo a todas periferias, tirando as 
crianças e adolescentes das drogas e da violência, uma vez que ensina os valores do 
respeito, do compromisso e da honra. 
 
O promotor de Justiça, Márcio Tadeu, falou na reunião sobre o lado legal, para assegurar 
que as ações do projeto sejam adotadas sem ferir os direitos das crianças e adolescentes. 
Ele elogiou o fato do projeto incentivar a disciplina e o trabalho solidário. 
 
“Não é mais projeto, já evoluiu para um programa; e pode ser enquadrado como 
programa de apoio e orientação sócio familiar para buscar recursos públicos”, afirmou. 
O promotor sugeriu que seja inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança, o 
que permitirá a apresentação de projetos junto ao Fundo Municipal da Infância, uma vez 
que todos municípios têm recursos para a área. 
 
Os representes dos órgãos estaduais também falaram sobre o assunto e explicaram as 
áreas nas quais o Governo do Estado pode ser parceiro com o Bombeiros Mirim. 
 
O comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Cel. Célio Roberto, elogiou a 
iniciativa do deputado Júnior Verde, e disse que ele tem sido amigo dos bombeiros. 
 
“É um projeto de alcance grande por fazer a prevenção social, apostando num futuro 
melhor para as crianças num esforço gigantesco. Muito feliz com a iniciativa do deputado 
porque ele tem levantado essa bandeira na Assembleia, com resultados proveitosos, 
mas é preciso regulamentar para que seja ação de governo”, explicou. 
 
O coordenador do Bombeiros Mirim desde 2015, Cel. Izac Matos, contou que conduzir o 
projeto é muito gratificante e desafiador. 
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“É um projeto social muito louvável que beneficia vários municípios, mas precisa do 
apoio do Estado para que as ações sejam mais eficientes e maiores. O projeto dá noções 
de cidadania e prevenções da área de bombeiros, promovendo o futuro cidadão”, disse. 
 
Participaram o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Cel. Célio Roberto; o 
coordenador do projeto, Cel. Izac Matos; o promotor de Justiça da Infância, Márcio 
Tadeu Silva; o secretário adjunto do Trabalho e Economia Solidária, Sílvio Pinheiro; e a 
representante da Secretaria de Educação do Estado, Aléia Pires. 
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Deputado Wellington desafia Flávio Dino a reduzir ICMS dos combustíveis no Maranhão 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) desafiou o governador do Maranhão, 
Flávio Dino, a reduzir o ICMS no estado. O imposto incide no preço dos combustíveis e, 
ao fazer a cobrança, Wellington relembrou que o governador Flávio Dino já fez isso em 
outra ocasião para beneficiar aliados politicos, reduzindo de 17% para 2% o ICMS do óleo 
diesel. 
 
Ao lançar o desafio, Wellington destacou que o preço final pago pelo consumidor ao 
comprar gasolina depende de impostos federais e também estaduais. 
 



 

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 

“Tivemos 4 aumentos no preço de combustível em menos de 10 dias, algo que afetou 
todo o Brasil. Sabemos também que a questão depende de atos do Governo Federal. O 
preço final, pago pelo consumidor, depende de impostos federais e também estaduais. 
No Maranhão, 26% do valor da gasolina são destinados ao imposto estadual (ICMS), o 
que tem atingindo diretamente o bolso do trabalhador maranhense. Em 2016, Flávio 
Dino aumentou o imposto que incide sobre os combustíveis. Eu fui contra esse aumento. 
Agora, desafio o governador Flávio Dino a baixar o ICMS dos combustíveis no Maranhão, 
algo que é possível, já que em ano eleitoral Flávio Dino baixou de 17% para 2% o ICMS 
do óleo diesel para beneficiar aliados políticos. Ele já fez isso antes para beneficiar 
aliados; que faça agora para beneficiar a população”, disse Wellington. 
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Deputado Wellington exige que CPI da Cyrela “saia do papel” 

 
Wellington relembrou audiência pública que promoveu para discutir os vícios construtivos nos  
condomínios entregues pela Cyrela 

 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do 
Maranhão para fazer referência à instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 
da Cyrela na Assembleia Legislativa do Maranhão. O pedido foi resultado de uma 
audiência pública que reuniu moradores de diversos prédios que foram entregues pela 
construtora Cyrela e, agora, lidam diariamente com os diversos vícios construtivos. 
 
Embora o requerimento que propõe a instalação da CPI esteja em tramitação na 
Assembleia Legislativa há mais de 30 dias, até o presente momento a solicitação não foi 
lida no Plenário. 
 
“Realizamos uma audiência pública para discutir sobre os vícios construtivos nos 
condomínios que foram entregues pela construtora Cyrela. Não adianta querer culpar os 
moradores por causa desses vícios construtivos. Eles pagaram para obter um bom 
empreendimento e não para terem que sair por falhas de ordem técnica e estrutural. A 
Assembleia Legislativa do Maranhão assumiu um compromisso com a população e, até 
agora, o projeto de instauração da CPI ainda sequer saiu do papel. Deixo aqui essa 
solicitação como forma de prestarmos conta dos nossos compromissos firmados”, disse 
Wellington. 
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Deputado Zé Inácio discute com a Caema desabastecimento de água em Paraibano 

 
Zé Inácio e comitiva discutiram com o presidente da Caema, Carlos Rogério Araújo, a falta de abastecimento de  
água em Paraibano 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT), acompanhado do vereador de Paraibano Ricardo 
Campos, participou nesta sexta-feira, 26/05, de uma audiência com o presidente da 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão-Caema, Carlos Rogério Santos 
Araújo, para tratar sobre a falta de abastecimento de água no município. 
 
Na reunião, o vereador de Paraibano, explicou que o bairro Vila Aparecida está há um 
ano sem água, isso devido a queda da bomba que acabou desativando o poço. “São mais 
de 500 famílias que estão sem água em suas residências, já não temos mais o que dizer 
a elas. Estamos tentando ajudá-las com um carro pipa, mas não é suficiente. Se esse 
problema for sanado, conseguiremos resolver cerca de 80% da falta de água”, contou 
sobre o problema. 
 
“A Caema está sempre empenhada em tentar solucionar os problemas, que no caso de 
Paraibano a situação está bem grave, mas com o empenho da empresa esperamos que 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

o um resultado positivo seja alcançado em benefício da população de Paraibano”, disse 
o deputado Zé Inácio. 
 
O presidente da Caema, Carlos Rogério, se comprometeu a realizar um Termo de 
Compromisso e organizar um plano de ação para dar cumprimento ao serviço do poço. 
Assim como concretizar ainda a entrega de mais um poço e da reforma do prédio da 
sede da Caema em Paraibano. 
 
Também participaram do encontro o diretor de Comercialização e Relacionamento com 
o Cliente Carlos Alberto Martins de Sousa, o chefe de gabinete Petrônio Alves, a chefe 
da Assessoria de Regulação e Concessão e Métodos, Leopoldina. 
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Márcio Jerry visita Grajaú ao lado do Deputado Othelino Neto e de Simone Limeira 

 
 
Em visita à Grajaú, nesta sexta-feira (25), o presidente do PCdoB-MA, Márcio Jerry, 
reuniu com lideranças locais e testemunhou os relatos positivos das ações da gestão 
estadual no município. A agenda foi cumprida ao lado do deputado estadual Othelino 
Neto e da líder da cidade, Simone Limeira. 
 
Após percorrer rádios locais, fazendo um balanço do Governo Flávio Dino e sobre 
prospeções para o pleito de 2018, que se aproxima, o grupo foi ao povoado Alto Brasil e 
numa reunião puxada pelo vereador Roldão, conversou com a comunidade local. Ao fim 
do dia, em jantar na residência do vereador Marquinhos, várias lideranças de Grajaú 
estiveram reunidas, para debater temas importantes sobre o município. 
 
“A convite de Simone, que é uma grande líder na cidade, estive com o deputado Othelino 
em Grajaú, cidade que tem papel fundamental na região. Aqui, conversamos com a 
população e podemos constatar de perto os impactos positivos de ações do Governo 
Flávio Dino que transformam a vida da população, como construção de estradas, a 
chegada de asfalto e reforma de escolas”, pontuou Márcio Jerry. 
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Recordar é viver! O Debate, minha segunda faculdade… 

 
Sílvia Tereza, jornalista, comunicóloga, especialista em 
Marketing Político e blogueira 

 
Iniciar a minha carreira de jornalista pelo jornal O Debate foi muito mais do que o meu 
primeiro emprego. Foi continuar aprendendo muitas outras coisas, foi construir minha 
história de vida profissional de sucesso. Quando saí da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), formada em Comunicação Social – Jornalismo – uma pergunta me 
consumia: “E agora? Onde eu vou trabalhar? Abracei, como gigante, a oportunidade 
número 01. 
 
No Jornal O Debate, conheci um dos melhores amigos que fiz na vida: seu Jacir Moraes 
(in memorian). Quanta saudade! Um jornalista irreverente que marcou gerações e fez 
história no jornalismo maranhense. Ele me deu oportunidades de ouro que eu soube 
abraçar com a coragem de quem, bem jovem, não tinha medo de enfrentar desafios. 
 
A convivência com Jacir Moraes e outras figuras importantes, como a publicitária Fátima 
Ribeiro, renderam-me aprendizados preciosos. Meu saudoso amigo, de tantas 
oportunidades que havia gerado com o periódico, chegava a classificar O Debate, com 
seu peculiar bom humor, de “plataforma de lançamentos”. Ele citava vários exemplos: 
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“fulano, que está hoje em tal lugar, passou por aqui; Cicrano, que hoje está assim, foi 
estagiário daqui”, etc. Assim, se estivesse vivo, estaria também me destacando como 
profissional que deu os primeiros passos naquele jornal. 
 
No jornal O Debate, eu passei por todos os cargos possíveis. De estagiária, tornei-me 
diretora de Redação. Bastou que Jacir Moraes analisasse textos, edição, perfil, 
capacidade de liderança, gerenciamento, planejamento, responsabilidade, empenho, 
etc, para que ele fosse apostando no meu potencial. Oportunidade! Essa é a palavra-
chave. 
 
Saí do jornal preparada para novos desafios que vieram, como assessorias dos governos 
José Reinaldo e Jackson Lago; Superintendência de Imprensa, na gestão do ex-prefeito 
João Castelo, assessoria de imprensa parlamentar… E hoje estou diretora adjunta de 
Comunicação na Assembleia Legislativa do Maranhão, na gestão do deputado estadual 
Othelino Neto (PCdoB). 
 
Veja mais... 

 

  

http://silviatereza.com.br/recordar-e-viver-o-debate-minha-segunda-faculdade/
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José Reinaldo reascende crise no PSDB 

 
Para o meio político é totalmente inimaginável a atitude de José Reinaldo, que pertence a uma legenda  
com pré-candidato definido, mas que insiste na pré-candidatura de um nome de uma outra legenda 

 
Ao anunciar a pré-candidatura do deputado estadual, Eduardo Braide (PMN), ao governo 
do Estado, o deputado federal, José Reinaldo (PSDB), reascende a crise em seu novo 
partido. 
 
José Reinaldo compartilhou em vários grupos de mensagens a informação que o 
deputado estadual, Eduardo Braide, o autorizava a anunciar sua pré-candidatura em 
definitivo. Ao fazer isso, o pré-candidato ao Senado desafia o PSDB, que já decidiu que o 
senador Roberto Rocha é o candidato oficial do partido. 
 
Sua atitude cria, mais uma vez, crise interna no partido. Como todos já sabem, José 
Reinaldo e Roberto Rocha carregam há anos, uma grande rivalidade, o que agora só 
tende a aumentar. 
 
A atitude também provoca o secretário estadual da sigla e ex-prefeito de Imperatriz, 
Sebastião Madeira, que já foi categórico em afirmar que Roberto Rocha é o candidato 
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ao governo, para que o projeto nacional do PSDB em eleger o ex-governador, Geraldo 
Alckmin, presidente, seja trabalhado no estado. 
 
Para o meio político é totalmente inimaginável a atitude de José Reinaldo, que pertence 
a uma legenda com pré-candidato definido, mas que insiste na pré-candidatura de um 
nome de uma outra legenda. 
 
José Reinaldo, ao provocar a ira do PSDB e de seus membros, abre caminho para o 
deputado federal Waldir Maranhão, que ainda não desistiu de seu desejo de chegar ao 
Senado Federal. 
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Em visita a Sítio Novo, Othelino Neto vistoria obras do Hospital Municipal Frei Alberto 
Beretta 

 
O parlamentar destinou emendas, no valor de R$ 400 mil, para a saúde do município, valor que será investido na  
conclusão das melhorias na unidade de saúde e aquisição de equipamentos 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
vistoriou, na sexta-feira (25), as obras de reforma do Hospital Municipal Frei Alberto 
Beretta, em Sítio Novo, região central do Maranhão. O parlamentar destinou emendas, 
no valor de R$ 400 mil, para a saúde do município, valor que será investido na conclusão 
das melhorias na unidade de saúde e aquisição de equipamentos. 
 
Acompanhado da esposa, enfermeira Ana Paula Lobato, presidente do Grupo de Esposas 
de Deputados do Estado Maranhão (Gedema), Othelino Neto foi recepcionado pelo 
prefeito do município, João Piquiá (PRB), e também por vereadores e lideranças políticas. 
 
Ao chegar à cidade, reuniu-se com a população na Câmara de Vereadores. Em seguida, 
visitou as instalações do Hospital Municipal Frei Alberto Beretta, que está em reforma. 
Othelino Neto parabenizou o prefeito João Piquiá por ter construído o hospital com 
recursos próprios e afirmou estar feliz por poder contribuir com as melhorias, para 
benefício da população de Sítio Novo. 
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“Vemos que é um hospital bem estruturado e grande. É um prazer ver a unidade de 
saúde bem estruturada e, agora, poder ajudar com uma emenda minha para que possa 
funcionar ainda melhor”, disse o parlamentar. 
 
O prefeito João Piquiá agradeceu a visita e lembrou que, há alguns meses, esteve na 
capital maranhense em reunião com o deputado Othelino Neto, que prontamente ouviu 
as demandas do município e trabalhou para que elas fossem atendidas. “Nós estivemos 
em São Luís há alguns meses, onde ele mostrou interesse em trabalhar com a população 
de Sítio Novo. Fizemos algumas reivindicações e ele, prontamente, destinou essas 
emendas para a saúde de Sítio Novo”, afirmou o prefeito. 
 
O presidente da Câmara Municipal, vereador Salomão Macedo (PTB), declarou que a 
população de Sítio Novo reconhece o compromisso do deputado Othelino Neto com o 
município. “É um orgulho o recebermos e tenho certeza de que a população também o 
recebe de braços abertos, pois ele demonstra que tem compromisso com o povo. Antes 
mesmo de vir ao município, o deputado Othelino colocou essa emenda, que só vem a 
somar com a saúde do nosso município”, finalizou. 
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Está chegando a hora de Eduardo Braide bater martelo sobre se será ou não candidato 
ao Governo 

 
Eduardo Braide: hora de decidir para onde vai 

 
Com a decisão a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) de entrar mesmo na corrida 
sucessória, o deputado Eduardo Braide (PMN) entra numa posição em que terá de definir 
em pouco tempo se será ou não candidato a governador. Político inteligente e hábil, 
Eduardo Braide sabe que a candidatura de Roseana Sarney é um obstáculo enorme ao 
seu projeto de candidatura. Isso porque, de acordo com todas as pesquisas recentes, ela 
caminha para ser o adversário natural do governador Flávio Dino, restando-lhe apenas o 
papel de “contribuir” para levar a decisão para remoto segundo turno. Tem plena 
consciência de como essa participação pode ser interpretada, independente do 
desfecho. De uns dias para cá, Eduardo Braide parece ter reduzido a velocidade na 
corrida para ser candidato a governador, parecendo que está lendo o cenário e as 
possibilidades com mais cuidado e refletindo seriamente em disputar uma cadeira na 
Câmara Federal ou a renovação do seu mandato na Assembleia Legislativa, para ajustar 
com tempo seu projeto de disputar a Prefeitura de São Luís em 2020. 
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Márcio Jerry visita Grajaú ao lado do deputado Othelino Neto e de Simone Limeira 

 
Recepção de Othelino e Jerry foi surpreendente em Grajaú… 

 
Em visita à Grajaú, nesta sexta-feira (25), o presidente do PCdoB-MA, Márcio Jerry, 
reuniu com lideranças locais e testemunhou os relatos positivos das ações da gestão 
estadual no município. A agenda foi cumprida ao lado do deputado estadual Othelino 
Neto e da líder da cidade, Simone Limeira. 
 
Após percorrer rádios locais, fazendo um balanço do Governo Flávio Dino e sobre 
prospeções para o pleito de 2018, que se aproxima, o grupo foi ao povoado Alto Brasil e 
numa reunião puxada pelo vereador Roldão, conversou com a comunidade local. Ao fim 
do dia, em jantar na residência do vereador Marquinhos, várias lideranças de Grajaú 
estiveram reunidas, para debater temas importantes sobre o município. 
 
“A convite de Simone, que é uma grande líder na cidade, estive com o deputado Othelino 
em Grajaú, cidade que tem papel fundamental na região. Aqui, conversamos com a 
população e podemos constatar de perto os impactos positivos de ações do Governo 
Flávio Dino que transformam a vida da população, como construção de estradas, a 
chegada de asfalto e reforma de escolas”, pontuou Márcio Jerry. 

 


