
 

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: 
Assembleia aprova projeto que cria empregos na 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares 

SITE: http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 31/10/2017 

Assembleia aprova projeto que cria empregos na Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares 

 
 
O Plenário aprovou, na sessão desta segunda-feira (30), o Projeto de Lei nº 270/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de empregos no 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. 
 
De acordo com a mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governador 
Flávio Dino, o Projeto de Lei cria mil vagas de emprego, por meio de concurso público, 
nas mais diversas áreas da saúde. As vagas, destinadas a profissionais com nível médio e 
superior, oferecem salários entre R$ 1.000,00 e R$ 7.425,31. 
 
O texto do Projeto de Lei nº 270 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. 
Na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo, o governador Flávio Dino afirma que 
está dando continuidade à política de ampliação dos serviços públicos com mais 
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qualidade para a população. Ele explica que encaminhou à Assembleia, no início de 
setembro, dentro do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para o ano de 2018, 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. O 
governador Flávio Dino acentua que, em 2017, 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. O 
Projeto de Lei nº 270/2017 está publicado no Diário da Assembleia Legislativa, edição de 
17 de outubro de 2017. 
 
Estrutura das Vagas para o 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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Júnior Verde inicia discussões sobre animais nas rodovias do Maranhão… 

 
 
Problema que afeta os motoristas que trafegam nas rodovias do Maranhão, os animais 
na estrada serão tema de debate permanente a partir de agora, na Assembleia 
Legislativa do Maranhão. A iniciativa é do presidente da Comissão de Segurança Pública, 
deputado estadual Júnior Verde (PRB), que vai discutir com a sociedade e elaborar lei 
sobre a problemática a partir de audiências públicas. 
 
A primeira foi realizada na tarde desta quinta-feira, 26, na sala das Comissões, com a 
participação da deputada Francisca Primo (PC do B). 
 
“Precisamos encarar esse problema, debatê-lo em profundidade e encontrar soluções. 
A Assembleia se coloca à disposição para contribuir com esse debate e com o 
encaminhamento de possíveis soluções. Eu mesmo já fui vítima de acidente 
automobilístico causado por animais soltos nas rodovias, graças a Deus só sofri danos 
materiais”, reconheceu o deputado. 
 
De acordo com Júnior Verde, será iniciado um procedimento junto à Assessoria 
Legislativa da Casa quanto à elaboração de uma minuta de projeto de lei, e encaminhado 
expediente à Federação dos Municípios do Maranhão (FAMEM) sugerindo assinatura de 
Termo de Cooperação com os municípios no enfrentamento do problema. 
 
O problema é considerado histórico na região Nordeste. 
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De janeiro a setembro deste ano, só no Maranhão, foram registrados 70 acidentes 
provocados por animais soltos em BRs, sendo seis com mortes e 14 com feridos graves. 
As BRs 316 e 135 são as que têm maior incidência de acidentes. “Realmente algo precisa 
ser feito para resolver esse problema”, disse o superintendente da Polícia Rodoviária 
Federal do Maranhão (PRF), Paulo Fernandes Nunes Moreno. 
 
“Sempre que viajo, esse é um motivo de preocupação. No Maranhão, esse é um 
problema cotidiano que já vitimou e lesionou muitas pessoas. De forma conjunta, 
precisamos compreender esse problema em toda sua complexidade e propor soluções. 
Algo precisa ser feito para evitar que se perca mais vidas e tenhamos mais pessoas com 
lesões”, declarou a deputada Francisca Primo. 
 
O Ceará é um dos Estados que assumiu a responsabilidade do problema e comprou duas 
fazendas para colocar os animais recolhidos nas rodovias, além de atribuir competências 
muito claras a vários órgãos estaduais, por intermédio da elaboração de uma lei 
estadual. 
 
Segundo Paulo Moreno, a PRF se sente de pés e mãos atados diante do problema, pois 
não tem onde colocar os animais que são recolhidos nas rodovias. 
 
“Não adianta combater os efeitos do problema, mas sim atacar suas causas. A solução 
do problema implica na contribuição de todos, principalmente da conscientização da 
sociedade. Precisamos também de uma lei estadual que imponha regramentos e 
estabeleça competências”, argumentou. 
 
A fiscal estadual da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED), Michelle 
Lemos Vargem, falou da abordagem sobre como a AGED e PRF vem atuando, ao longo 
do tempo, no enfrentamento dessa problemática. 
 
“Temos um acordo de cooperação com a PRF em plena vigência, que já deu bons 
resultados, mas que esbarra na falta de uma legislação estadual que estabeleça 
competências e medidas punitivas aos infratores”, salientou. 
 
“O problema de animais soltos nas estradas, que chamamos de “animais errantes’, 
também é um grave problema de saúde pública, pois muitos deles apresentam graves 
patologias que representam riscos em potencial de contaminação de pessoas. Por isso 
que, após recolhidos, esses animais precisam ser submetidos a exames. Outro fator que 
dificulta a solução desse problema é a intervenção das entidades protetoras de animais 
que, muitas vezes, interpretam a ação dos órgãos públicos como sendo de maus tratos 
aos animais”, advertiu Michelle. 
 
O secretário de Meio Ambiente de Miranda do Norte, José Alberto Carvalho Filho, 
destacou as medidas adotadas para enfrentar o problema no município. 
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“Alteramos nosso Código de Postura e criamos uma legislação própria, uma portaria, que 
nos respalda para tomar medidas mais drásticas como, por exemplo, a expropriação dos 
animais recolhidos, após sete dias de apreensão. Mas reconhecemos que precisamos 
estabelecer parcerias para solucionar esse grave problema”, salientou. 
 
Otávio Augusto Mendes Nóbrega, analista de infraestrutura do Departamento Nacional 
de Infraestrutura e Transporte (DNIT), afirmou que esse órgão contribui com o 
enfrentamento desse problema por intermédio da execução do programa de sinalização 
das BRs, denominado BR Legal, mas reconheceu que a questão exige medidas mais 
amplas. 
 
“Defendeu medidas mais duras no sentido de enfrentar o problema.A simples apreensão 
de animais não resolve o problema. É preciso punir os donos dos animais com rigor, 
aplicar multas, abater os animais e distribuir a carne para entidades carentes”, 
argumentou. 
 
A Assembleia fará um convite ao Ministério Público Federal e Estadual para participar 
das discussões e vai elaborar uma proposta para realização de uma campanha educativa 
em relação ao problema. 
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Assembleia aprova projeto que cria empregos na Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares 

 
 
O Plenário aprovou, na sessão desta segunda-feira (30), o Projeto de Lei nº 270/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de empregos no 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. 
 
De acordo com a mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governador 
Flávio Dino, o Projeto de Lei cria mil vagas de emprego, por meio de concurso público, 
nas mais diversas áreas da saúde. As vagas, destinadas a profissionais com nível médio e 
superior, oferecem salários entre R$ 1.000,00 e R$ 7.425,31. 
 
O texto do Projeto de Lei nº 270 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. 
 
Na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo, o governador Flávio Dino afirma que 
está dando continuidade à política de ampliação dos serviços públicos com mais 
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qualidade para a população. Ele explica que encaminhou à Assembleia, no início de 
setembro, dentro do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para o ano de 2018, 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. O 
governador Flávio Dino acentua que, em 2017, 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. O 
Projeto de Lei nº 270/2017 está publicado no Diário da Assembleia Legislativa, edição de 
17 de outubro de 2017. 
 
Estrutura das Vagas para o 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 
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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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Deputado Humberto Coutinho viabiliza primeira Escola de Tempo Integral de Caxias 

 
 
Blog da Silvia Tereza – Por solicitação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, deputado Humberto Coutinho (PDT), ao governador Flávio Dino (PCdoB), 
a Escola Aluísio Azevedo será transformada, a partir do próximo ano, na primeira Escola 
de Tempo Integral de Caxias. 
 
Além de agradecer ao governador Flávio Dino, que sempre muito atuante autorizou a 
mudança, o presidente da Assembleia destacou o empenho do secretário de Educação, 
Felipe Camarão, em viabilizar essa transformação. 
 
A escola passará por uma reforma para oferecer uma melhor estrutura para os 
estudantes que ficarão na unidade durante dois turnos, entrando pela manhã e saindo 
pela tarde. Além das aulas regulares, eles terão direito a todas as refeições, como lanches 
e almoço. 
 
A diretora da Unidade Regional de Ensino (URE), Marciane Bezerra, declarou estar feliz 
com mais essa conquista e também ressaltou que essa mudança se consagra como um 
marco para a Educação de Caxias. 
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Em Turiaçu Ana do Gás prestigia Comemoração e Congresso das Assembleia de Deus 

A deputada estadual Ana do Gás esteve na noite do último domingo (29), na cidade de 
Turiaçu a convite do ex-candidato a prefeito da cidade, Pastor Branco e da comunidade 
evangélica, onde participou do grande culto de encerramento da comemoração do 
Jubileu de Ouro, 50 anos do Ciclo de Oração das Assembleia de Deus e do 9º Congresso 
‘Heroínas de Cristo’ que durou todo o fim de semana. 
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“É um momento muito especial para esta comunidade e fico muito honrada em poder 
ter contribuído e participado. Um culto belíssimo onde todos tivemos oportunidade de 
celebrar e agradecer. Deixo aqui o meu abraço a todos turienses que sempre me 
recebem com muito carinho e também agradecer ao Pastor Branco pelo convite. Estou 
aqui para somar e sempre que puder estarei presente ajudando este grupo”, declarou 
Ana do Gás. 
 
O evento aconteceu no espaço da rodoviária e contou com as presenças de lideranças 
políticas e religiosas como o pastor presidente das Assembleias de Deus de Turiaçu, 
Ogenias Silva, o vereador Leandro, os convidados especiais Pastor Gabriel Nunes de São 
Paulo, o cantor Gernício de Goiânia e também da comunidade evangélica que 
compareceu em grande número e participou com muita entrega da celebração. 
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Stenio Rezende participa das tradicionais cavalgadas de Vitorino Freire e Santa Luzia 

 
 
O Deputado Estadual Stenio Rezende (DEM), participou no último final de semana das 
tradicionais “Cavalgadas” da sua terra natal, Vitorino Freire, e do município de Santa 
Luzia. Os dois eventos contaram com a expressiva participação de pecuaristas, 
empresários e da população que abraça essa tradicional cultura nordestina. 
 
Junto a conterrâneos, lideranças políticas, vereadores, e grandes amigos que marcaram 
presença, como o deputado federal Weverton Rocha (PDT), o ex-prefeito local, Juscelino 
Rezende, o prefeito de Olho D’água das Cunhãs, Rodrigo Oliveira (DEM), o prefeito de 
Igarapé Grande, Erlanio Xavier (PDT), e o prefeito de Lago da Pedra, Laércio Arruda 
(PSDB), o parlamentar percorreu as ruas da cidade no evento que ocorre anualmente, e 
é organizado pelo “Gordo da Veterinária. ” 
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No município de Santa Luzia, Stenio Rezende participou da 4ª Cavalgada de Santa Luzia, 
também na companhia de grandes amigos e aliados políticos, como os organizadores do 
evento, a grande liderança de Santa Luzia, Airton Cavalcante, e Josimar do gado. 
 
As cavalgadas são passeios tradicionalíssimos no Nordeste, e no interior do Maranhão. 
 
Elas estão enraizadas na cultura sertaneja, tanto que o costume de passear a cavalo 
passa de geração em geração nas famílias nordestinas. 
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Moradores da comunidade foram informados da decisão pelo deputado estadual Zé 
Inácio, que atuou para evitar o despejo da área 

 
Zé Inácio com moradores e responsáveis pela articulação que resultou na suspensão do despejo em Nova Era 

 
O juiz Gilmar de Jesus Everton, da 1ª Vara Cível de São José de Ribamar, determinou a 
suspensão da Ordem de Despejo do Residencial Nova Era, em São José de Ribamar. 
 
Na decisão, o juiz entendeu que o caso envolve uma relação complexa e que requer uma 
análise e estudo da situação. 
 
– A articulação política com as entidades e órgãos, juntamente com o advogado que 
está acompanhando o caso, contribuiu para mostrar a situação dos moradores que 
estavam prestes a serem despejados. Agora, com a suspensão da reintegração de 
posse, a situação deles deve ser julgada pela Vara especializada em Direitos Difusos e 
Coletivos para julgar a matéria, por se tratar de um conflito coletivo – disse o deputado 
Zé Inácio (PT), um dos articuladores do movimento comunitário. 
 
Desde que foi informado sobre a situação pelos moradores, Inácio se mostrou 
sensibilizado com a causa e realizou algumas ações. Dentre elas, reunião com o 
Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. 
 
Para que a situação seja acompanhada pelo Estado e as medidas necessárias de 
prevenção e assistência de acordo com a Lei Estadual nº. 10.246, de 29 de maio de 2015, 
sejam cumpridas pela Cooperativa Habitacional do Grupo Comunitário Independente-
COOPHAB, que ajuizou a ação. 
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O parlamentar, que é membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, também 
relatou a decisão judicial aos conselheiros, e repassou o processo a Defensoria Pública 
do Estado. 
 
Outra medida será oficializar à Prefeitura de São José de Ribamar o pedido de 
levantamento cadastral das famílias que ocupam a área para que elas não fiquem em 
estado de vulnerabilidade social. 
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Júnior Verde inicia discussões sobre animais nas rodovias do Maranhão… 

 
 
Problema que afeta os motoristas que trafegam nas rodovias do Maranhão, os animais 
na estrada serão tema de debate permanente a partir de agora, na Assembleia 
Legislativa do Maranhão. A iniciativa é do presidente da Comissão de Segurança Pública, 
deputado estadual Júnior Verde (PRB), que vai discutir com a sociedade e elaborar lei 
sobre a problemática a partir de audiências públicas. 
 
A primeira foi realizada na tarde desta quinta-feira, 26, na sala das Comissões, com a 
participação da deputada Francisca Primo (PC do B). 
 
“Precisamos encarar esse problema, debatê-lo em profundidade e encontrar soluções. 
A Assembleia se coloca à disposição para contribuir com esse debate e com o 
encaminhamento de possíveis soluções. Eu mesmo já fui vítima de acidente 
automobilístico causado por animais soltos nas rodovias, graças a Deus só sofri danos 
materiais”, reconheceu o deputado. 
 
De acordo com Júnior Verde, será iniciado um procedimento junto à Assessoria 
Legislativa da Casa quanto à elaboração de uma minuta de projeto de lei, e encaminhado 
expediente à Federação dos Municípios do Maranhão (FAMEM) sugerindo assinatura de 
Termo de Cooperação com os municípios no enfrentamento do problema. 
 
O problema é considerado histórico na região Nordeste. 
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De janeiro a setembro deste ano, só no Maranhão, foram registrados 70 acidentes 
provocados por animais soltos em BRs, sendo seis com mortes e 14 com feridos graves. 
As BRs 316 e 135 são as que têm maior incidência de acidentes. “Realmente algo precisa 
ser feito para resolver esse problema”, disse o superintendente da Polícia Rodoviária 
Federal do Maranhão (PRF), Paulo Fernandes Nunes Moreno. 
 
“Sempre que viajo, esse é um motivo de preocupação. No Maranhão, esse é um 
problema cotidiano que já vitimou e lesionou muitas pessoas. De forma conjunta, 
precisamos compreender esse problema em toda sua complexidade e propor soluções. 
Algo precisa ser feito para evitar que se perca mais vidas e tenhamos mais pessoas com 
lesões”, declarou a deputada Francisca Primo. 
 
O Ceará é um dos Estados que assumiu a responsabilidade do problema e comprou duas 
fazendas para colocar os animais recolhidos nas rodovias, além de atribuir competências 
muito claras a vários órgãos estaduais, por intermédio da elaboração de uma lei 
estadual. 
 
Segundo Paulo Moreno, a PRF se sente de pés e mãos atados diante do problema, pois 
não tem onde colocar os animais que são recolhidos nas rodovias. 
 
“Não adianta combater os efeitos do problema, mas sim atacar suas causas. A solução 
do problema implica na contribuição de todos, principalmente da conscientização da 
sociedade. Precisamos também de uma lei estadual que imponha regramentos e 
estabeleça competências”, argumentou. 
 
A fiscal estadual da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED), Michelle 
Lemos Vargem, falou da abordagem sobre como a AGED e PRF vem atuando, ao longo 
do tempo, no enfrentamento dessa problemática. 
 
“Temos um acordo de cooperação com a PRF em plena vigência, que já deu bons 
resultados, mas que esbarra na falta de uma legislação estadual que estabeleça 
competências e medidas punitivas aos infratores”, salientou. 
 
 “O problema de animais soltos nas estradas, que chamamos de “animais errantes’, 
também é um grave problema de saúde pública, pois muitos deles apresentam graves 
patologias que representam riscos em potencial de contaminação de pessoas. Por isso 
que, após recolhidos, esses animais precisam ser submetidos a exames. Outro fator 
que dificulta a solução desse problema é a intervenção das entidades protetoras de 
animais que, muitas vezes, interpretam a ação dos órgãos públicos como sendo de 
maus tratos aos animais”, advertiu Michelle. 
 
O secretário de Meio Ambiente de Miranda do Norte, José Alberto Carvalho Filho, 
destacou as medidas adotadas para enfrentar o problema no município. 
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“Alteramos nosso Código de Postura e criamos uma legislação própria, uma portaria, 
que nos respalda para tomar medidas mais drásticas como, por exemplo, a 
expropriação dos animais recolhidos, após sete dias de apreensão. Mas reconhecemos 
que precisamos estabelecer parcerias para solucionar esse grave problema”, salientou. 
 
Otávio Augusto Mendes Nóbrega, analista de infraestrutura do Departamento Nacional 
de Infraestrutura e Transporte (DNIT), afirmou que esse órgão contribui com o 
enfrentamento desse problema por intermédio da execução do programa de sinalização 
das BRs, denominado BR Legal, mas reconheceu que a questão exige medidas mais 
amplas. 
 
“Defendeu medidas mais duras no sentido de enfrentar o problema. A simples 
apreensão de animais não resolve o problema. É preciso punir os donos dos animais 
com rigor, aplicar multas, abater os animais e distribuir a carne para entidades 
carentes”, argumentou. 
 
A Assembleia fará um convite ao Ministério Público Federal e Estadual para participar 
das discussões e vai elaborar uma proposta para realização de uma campanha educativa 
em relação ao problema. 
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Bonificação na Nota do Enem será assinada hoje em Imperatriz 

 
Deputado participaram da reunião do Conselho da Ufma que aprovou a bonificação 

 
Será assinada, nesta manhã de terça-feira, em Imperatriz, cidade que mais se mobilizou, 
a resolução que assegura, pela Universidade Federal do Maranhão, a bonificação na nota 
do Enem, que já vai valer para o próximo Exame Nacional de Ensino Médio. O Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMA aprovou por unanimidade a Resolução que 
trata da implementação de Bonificação. 
 
A proposta é do deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB), presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa da Bonificação. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Othelino Neto (PCdoB) e o deputado Bira do Pindaré (PSB) também 
participaram da discussão. 
 
Segundo o deputado Bira do Pindaré, existe uma inversão muito grande no que diz 
respeito a ocupação das vagas no curso de Medicina, em Imperatriz. Ele explica que a 
pessoa consegue uma vaga em um curso aqui no Maranhão, mas depois em menos de 
um ano ela consegue a transferência para o seu município, para o seu Estado de origem 
e ela deixa uma vaga ociosa. 
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Conforme o parlamentar existe a evasão e, por consequência, a vaga ociosa e a 
Universidade não consegue preencher essa vaga e quem fica prejudicado nessa história 
e Maranhão e a juventude maranhense. 
 
Defensor da causa, Bira adverte que essa problemática também existia em outros 
Estados, que adotaram a bonificação e estão corrigindo essa distorção causada pelo 
SISU. “É assim no Pará, em Pernambuco, na Paraíba, vários Estados estão adotando, até 
o Rio de Janeiro adotou essa política de bonificação”, diz Bira. 
 
Para o deputado, o Maranhão não poderia ficar de fora, tem que adotar a medida que 
os outros Estados adotaram, porque, conforme Bira, aí é o Maranhão que está se 
prejudicando, é a juventude maranhense que está se prejudicando, até por falta de 
oportunidade. “Nós temos pessoas capazes e aptas a frequentar qualquer curso da 
Universidade Federal do Maranhão”. 
 
Conforme Bira do Pindaré, o que não temos, talvez, dentro dessa lógica de competição, 
as mesmas condições educacionais que outros Estados já alcançaram. “Aí você me 
pergunta: mas não era isso que o Maranhão deveria está trabalhando? Sim, o Maranhão 
tem que trabalhar estrategicamente para elevar os seus indicadores educacionais e está 
fazendo isso. Só que qualquer investimento em educação, os resultados vêm a médio e 
longo prazos, não vêm a curto prazo. E no curto prazo a geração atual é extremamente 
penalizada, ela é excluída, é alijada. Então é por essa razão que nós entramos na linha 
de defesa da bonificação da nota do ENEM”, justificou. 
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Josimar de Maranhãozinho garante 10 quilômetros de asfalto para Carutapera 

 
 
Em Carutapera parceria do deputado estadual Josimar de Maranhãozinho e governo do 
estado garante 10 quilômetros de asfalto para o município 
 
No último domingo, dia 29, o deputado estadual Josimar de Maranhãozinho (PR), 
juntamente com a presidente do PR Mulher, ex-prefeita Detinha, estiveram no município 
de Carutapera-MA, onde fizeram o anúncio de 10 quilômetros de asfalto. 
 
No ato também estiveram presentes o prefeito André Dourado, vereadores, secretários 
e a comunidade em geral. O casal Josimar e Detinha constaram a qualidade do serviço, 
que já foi iniciado. 
 
O parlamentar elogiou o dinamismo do trabalho e o excelente serviço que vem sendo 
desenvolvido na cidade. “O asfalto que está sendo implantado aqui em Carutapera é 
de ótima qualidade, aqui aproveito para agradecer ao governador do estado Flávio 
Dino que atendeu as nossas solicitações e através dessas parcerias estamos 
melhorando a qualidade de vida das pessoas em seus municípios. ” 
 
A ex-prefeita Detinha aproveitou e ressaltou as boas administrações realizadas pelo PR 
no Maranhão e o crescimento da sigla em todo estado. “Aqui em Carutapera André 
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Dourado tem feito um bom governo e om resultado são essas ações de impacto 
realizadas no município com melhorias de estradas e agora o tão sonhado asfalto. O 
PR tem se destacado muito em suas administrações em todo Maranhão e é esse o 
nosso objetivo, governar com parcerias e para o povo”. 
 
Carutapera não é o primeiro município beneficiado com asfalto através de parcerias do 
deputado Josimar de Maranhãozinho com o governo do estado. 
 
O deputado garantiu que vai continuar lutando pela infraestrutura dos municípios 
maranhenses, onde muitos se encontram em péssimas condições de trafegabilidade. 

 

  



 

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: 
E TOME DÍVIDA! Deputados autorizam Flávio Dino a 

contrair mais de R$ 1 bilhão em empréstimos 

SITE: http://luispablo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 31/10/2017 

E TOME DÍVIDA! Deputados autorizam Flávio Dino a contrair mais de R$ 1 bilhão em 
empréstimos 

 
 
Deputados da base aliada ao governador Flávio Dino, aprovaram na quinta-feira, 26, o 
quinto empréstimo feito pela atual gestão. 
 
Com os US$ 35 milhões de dólares, cerca de R$ 100 milhões de reais, aprovados com os 
26 votos dos parlamentares, desde que assumiu o Estado, em 2015, o governador Flávio 
Dino já contraiu, graças aos aliados da Assembleia Legislativa, mais de R$1 bilhão em 
empréstimos. 
 
Este último, de acordo com o governo, que será encaminhado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), será usado num novo sistema de gestão 
fiscal, que, para a oposição, aumentara o arrocho fiscal sobre empresários. 
 
O governo já conseguiu empréstimos milionários com a Caixa Econômica Federal (R$ 
55,2 milhões e R$ 44 milhões), com Banco do Brasil (R$ 55 milhões) e com o Banco de 
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Desenvolvimento da América Latina (R$ 400 milhões). Entre os motivos estavam a 
necessidade de obras na capital maranhense, obras de infraestrutura pelo Maranhão e 
até compra de motoniveladoras. 
 
Os valores estratosféricos autorizados sem qualquer questionamento pelos deputados 
maranhenses, como muito vem sendo dito pela oposição, irá refletir nos próximos anos 
da população e muito provavelmente em muitas dívidas para as futuras gestões. 

 


