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Buriti Bravo - Justiça condena operadora a melhorar serviços a
pedido do MPMA !

Uma Ação Civil Pública (ACP) proposta pela Promotoria de Justiça de Buriti Bravo, em 2014, levou a Justiça a
condenar a operadora de telefonia Oi Móvel a regularizar os serviços no prazo de 60 dias úteis. No mesmo
prazo, a empresa deverá comprovar a instalação e pleno funcionamento dos equipamentos necessários a
atender à demanda de seus consumidores. A TNL PCS S.A. - Oi Móvel também foi condenada ao pagamento de
R$ 500 mil a título de danos morais coletivos.

 

Caso a operadora de telefonia não regularize os serviços no prazo determinado, a Justiça determinou que ela
estará proibida de comercializar novas linhas ou realizar portabilidade a partir de outras operadoras, tanto no
serviço pré-pago quanto no pós-pago.

Na ACP, o Ministério Público narrava uma série de reclamações trazidas pelos consumidores do município.
Entre elas estavam a dificuldade em completar ligações, as constantes quedas de sinal e a extrema lentidão do
serviço de internet, o que praticamente inviabilizava o seu uso nos celulares.

A situação dos moradores de Buriti Bravo tornava-se ainda mais grave pois a Oi Móvel foi, até 2016, a única
operadora de telefonia celular a atuar no município, não dando aos consumidores a possibilidade de escolher
uma empresa que oferecesse serviços de maior qualidade.

Além da proibição de conseguir novos clientes, caso a empresa não cumpra a decisão judicial, estará sujeita a
multa diária de R$ 5 mil.
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Juiz titular da Comarca de Poção de Pedras decretar prisão do
delegado Perdigão por descumprir regras

A Justiça do Maranhão voltou a decretar a prisão do delegado Idaspe Perdição Freire Júnior, por descumprir as
regras, quanto ao uso da tornozeleira eletrônica, após ter sido preso em 7 de agosto de 2018 e ter tido a prisão
relaxada via habeas corpus em 13 de setembro de 2018, pelo Desembargador Fróz Sobrinho, quando
determinou também o uso de tornozeleira eletrônica com regras a serem cumpridas pelo réu. 

Delegado Perdigão volta pra prisão 
Ocorre, que em 28 de dezembro de 2018, a SME(Supervisão de Monitoramento Eletrônico) deu conta de que o
delegado Perdição, estava violando as regras impostas pela justiça, em um total de 99 vezes, justificando
apenas duas vezes à justiça.

Apenas em setembro, destacou o Juiz na decisão, o delegado Perdigão cometeu 6 infrações quanto ao uso da
tornozeleira deixando-a sem carga. Abaixo fotografia do juiz de Poção de Pedras, Dr, Bernardo Melo Freire,
responsável momentaneamente pela Comarca de Esperantinópolis, que decretou a prisão do delegado Perdigão
por descumprir regras.

Dr. Bernardo Melo Freire
Das 99 vezes em que descumpriu com as regras, 10 delas foi ele viajando de Barra do Corda, onde é a zona de
inclusão escolhida por ele para cumprir a prisão em liberdade, onde justificou apenas uma vez que saiu para
consulta médica fora da cidade em 21 de setembro de 2018.

No parecer emitido pelo Ministério Público, foi pela decretação da prisão, onde a decisão do juiz ocorreu em 2
de janeiro de 2019, como mostra abaixo parte dela.

"O juiz não conhece a fundo o processo", aponta o advogado do delegado.

O advogado do delegado Idaspe Perdigão, Dr. Samuel Jorge, enviou ao Blog Minuto Barra uma nota se
manifestando sobre a decisão do juiz.

"Ainda estamos analisando essa decisão. Chama atenção o fato de que o Juiz que a prolatou não é o responsável
pelo caso e não deve, em tese, conhecer a fundo o processo, já que apenas responde momentaneamente pela
Comarca de Esperantinopolis. Fora isso, buscaremos a impugnação dessa decisão reafirmando e comprovando
que todos os deslocamentos foram devidamente justificados pelo Dr. Perdigão. As possibilidades de revertermos
esse quadro em segunda instância são bastante plausíveis e em acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça", declarou Dr. Samuel Jorge
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Justiça condena operadora Oi a melhorar serviços a pedido do
Ministério Público

Uma Ação Civil Pública (ACP) proposta pela Promotoria de Justiça de Buriti Bravo, em 2014, levou a Justiça a
condenar a operadora de telefonia Oi Móvel a regularizar os serviços no prazo de 60 dias úteis. No mesmo
prazo, a empresa deverá comprovar a instalação e pleno funcionamento dos equipamentos necessários a
atender à demanda de seus consumidores. A TNL PCS S.A. - Oi Móvel também foi condenada ao pagamento de
R$ 500 mil a título de danos morais coletivos.

Caso a operadora de telefonia não regularize os serviços no prazo determinado, a Justiça determinou que ela
estará proibida de comercializar novas linhas ou realizar portabilidade a partir de outras operadoras, tanto no
serviço pré-pago quanto no pós-pago.

Na ACP, o Ministério Público narrava uma série de reclamações trazidas pelos consumidores do município.
Entre elas estavam a dificuldade em completar ligações, as constantes quedas de sinal e a extrema lentidão do
serviço de internet, o que praticamente inviabilizava o seu uso nos celulares.

A situação dos moradores de Buriti Bravo tornava-se ainda mais grave pois a Oi Móvel foi, até 2016, a única
operadora de telefonia celular a atuar no município, não dando aos consumidores a possibilidade de escolher
uma empresa que oferecesse serviços de maior qualidade.

Além da proibição de conseguir novos clientes, caso a empresa não cumpra a decisão judicial, estará sujeita a
multa diária de R$ 5 mil. Com informações da CCOM-MPMA.
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MARANHÃO AVANTE: DINO TOMA POSSE E PROPÕE CONCLUIR
OBRAS FEDERAIS COM RECURSO ESTADUAIS

Durante evento, governador disse que o contato com o governo federal será feito esta semana para propor a
conclusão de creches no interior do Maranhão

Flávio Dino (PCdoB) tomou posse, pela segunda vez, como governador do Maranhão, na tarde desta terça-feira
(1º), na Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís. A sessão solene no plenário Nagib Haickel foi
conduzida pelo deputado Othelino Neto (PCdoB), presidente da casa. O vice-governador Carlos Brandão (PRB)
foi empossado logo em seguida. Em seu primeiro discurso, anunciou investimentos nas áreas de assistência
social e educação, como a proposta que fará ao governo federal para concluir obras incabadas no interior
referentes à creches. 

Resultado de imagem para flavio dino posse 2019
Flávio Dino tomou posse, pela segunda vez, como governador do Maranhão: Durante evento, governador disse
que o contato com o governo federal será feito esta semana para propor a conclusão de creches no interior.  

Segundo Flávio Dino, ele irá propor ao governo federal que as obras federais paradas de creches em cidades do
interior maranhense sejam concluídas com recursos do estado. “Estou dirigindo um ofício ao excelentíssimo
Ministro de Estado da Educação oferecendo ajuda financeira do Maranhão, para a conclusão das creches
federais paradas no nosso estado. Nós temos creches federais paradas em vários municípios do Maranhão e nós
queremos que essas creches sejam concluídas e dada a seriedade do nosso compromisso e da ajuda da bancada
federal do Maranhão”, afirmou.  

As promessas de Dino

Ainda sobre a educação, anunciou ainda o investimento quanto ao transporte escolar para os municípios do
interior. “A aquisição de mais 200 ônibus escolares para serem distribuídos aos municípios do Maranhão,
também o acompanhamento de todas as redes municipais visando a mensuração do próximo IDEB, para que nós
possamos ter resultados sustentáveis, não só a rede estadual eleve sua nota, mas também as redes municipais”,
concluiu. 

Antes, anunciou o programa Cheque Cesta Básica. A iniciativa deve conceder apoio financeiro com recursos do
ICMS de produtos consumidos na cesta básica para as mulheres gestantes do estado, por um período de nove
meses. 

 “Pela primeira vez no nosso país, existirá um programa de devolução do ICMS sobre os produtos da cesta
básica. Todos os impostos arrecadados com a cesta básica serão transformados em benefícios sociais. O
primeiro deles, cujo o decreto regulamentador será assinado hoje perante a Assembleia, refere-se as mulheres
gestantes. Nós devemos começar no máximo no mês de maio o pagamento de R$ 900 para cada gestante do
Maranhão em parcelas, de acordo com uma condicionalidade, ou seja, o comparecimento nas consultas de
pré-natal nos seis meses, as seis consultas, durante os nove meses de gestação e mais três meses na vida da
nova criança. Serão nove parcelas de R$ 100 com o objetivo de combater a desigualdade social e ao mesmo



tempo a mortalidade infantil. Porque nós sabemos que a boa alimentação é um caminho para que nós possamos
ter uma gestação de qualidade, com segurança, para as mães mais pobres do Maranhão”, disse. 

Solenidade
O governador chegou a Assembleia Legislativa por volta das 16h desta terça-feira (1º) acompanhado da
primeira-dama, Daniela Lima. Ele foi recepcionado pelo deputado reeleito Otlhelino Neto. Em seguida, foi
cumprimentado por outros parlamentares que também o aguardavam na entrada do Palácio Manoel Beckman. 

À mesa estiveram ainda autoridades como o presidente do Tribunal de Justiça (TJ-MA), desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, os senadores eleitos Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS), o presidente
da Câmara dos Vereadores de São Luís, Osmar Filho (PDT), o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda (PDT),
entre outros. O plenário recebeu outras autoridades que acompanharam a sessão de aproximadamente 1h30. 

Em discurso à imprensa, Flávio Dino falou ainda que pretende fazer um governo com equilíbrio fiscal rigoroso,
voltado também para as questões de direitos humanos, afirmando que “todos e todas vivam em uma sociedade
democrática e igualitária”. Destacou ainda que quer fazer investimentos com recursos públicos, mas também
criar um ambiente mais favorável ao investimento da iniciativa privada. 

Depois da solenidade na Assembleia Legislativa, o governo e o vice seguiram para o Palácio dos Leões, na Praça
Dom Pedro II, Centro Histórico, onde foi realizada a cerimônia de recondução ao cargo.

Perfil 
O governador e o vice, Carlos Brandão (PRB), foram reeleitos para governar o estado por mais quatro anos
(2019/2022). Na eleição deste ano, venceram no primeiro turno com 59,29% dos votos válidos (1.867.396
votos). Eles foram diplomados no dia 18 de dezembro, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, em
São Luís.
Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Flávio Dino de Castro e Costa tem 50
anos e é advogado, ex-juiz federal e professor de Direito Constitucional na UFMA, atualmente licenciado.
Natural de São Luís, é filho dos advogados Rita Maria e Sálvio Dino. É casado com Daniela Lima e tem quatro
filhos.
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Assembleia empossa Flávio Dino no segundo mandato de
governador do Maranhão

Em sessão solene, a Assembleia Legislativa do Estado realizou, na tarde desta terça-feira (1º), a posse do
governador Flávio Dino (PCdoB) e do vice Carlos Brandão (PRB), eleitos para o quadriênio 2019/2022.

 

O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), conduziu a solenidade, realizada no Plenário
Nagib Haickel, na presença de autoridades e representantes dos mais variados segmentos da sociedade.

A cerimônia contou também com a participação do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador
José Joaquim Figueiredo dos Anjos, do procurador geral de Justiça, Luís Gonzaga Martins Coelho; dos
senadores eleitos Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS), do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT); do
presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho (PDT), além de diversos prefeitos e vereadores de
municípios do interior do Estado.

Logo no início da sessão solene, após a leitura da ata do dia, Flávio Dino e Carlos Brandão proferiram palavras
de juramento à Constituição do Estado e assinaram o livro de posse. Em seguida, o deputado Othelino Neto os
declarou empossados nos cargos de governador e vice-governador do Maranhão.

Antes do pronunciamento do governador Flávio Dino, o deputado Othelino Neto informou ao Plenário que
chegaram à Assembleia Legislativa mensagens governamentais com uma Medida Provisória e decretos para
ampliar as ações na educação, na tecnologia, na moradia e na área social.

Ao proferir seu discurso na tribuna, o governador Flávio Dino destacou três compromissos essenciais para o
segundo mandato: “Em primeiro lugar, tenho o compromisso rigoroso com o equilíbrio fiscal, de receitas e
despesas. Em segundo lugar, o dever de fazer um governo probo e honesto. Em terceiro lugar, o compromisso
com os direitos humanos, com a garantia de que todos e todas viverão numa sociedade cada vez mais
democrática e igualitária”.

DISCURSO

Em seu pronunciamento de posse na Assembleia, Flávio Dino lançou medidas que impactam diretamente o dia a
dia da população. Um dos decretos cria o Cheque Casta Básica, que devolverá às famílias mais carentes valores
do ICMS cobrado de produtos da Cesta Básica. O foco neste primeiro ano do programa serão as gestantes.

“Pela primeira vez em nosso país, existirá um programa de devolução do ICMS dos produtos da cesta básica.
Devemos, no máximo no mês de maio, começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, de acordo
com uma condicionalidade: o comparecimento à consulta de pré-natal e mais três meses da vida do novo bebê”,
explicou o governador.



Ele também lançou o Pacto Estadual Pela Aprendizagem, dentro da Política Educacional que expande o
Programa Escola Digna. Entre as prioridades, está o ensino infantil. Flávio Dino informou que outra medida
prática é a compra de mais 200 ônibus escolares para distribuir aos municípios.

“Vamos acompanhar todas as redes, visando a mensuração do próximo Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), para que não só a rede estadual eleve a nota, mas também as municipais”, disse o
governador.

O Pacto também determina Regimes de Colaboração com os municípios, garantindo apoio para a promoção e
qualificação de profissionais da área, construção de novos prédios escolares, além da melhoria da infraestrutura
dos já existentes, bem como ampliação da gestão democrática escolar.

Outro decreto renova o Cheque Minha Casa, usado para reformar ou ampliar moradias para famílias de baixa
renda. O programa de transferência de renda já beneficiou cerca de 7,5 mil famílias até agora. Com a reedição,
a meta inicial é que mais 4 mil famílias residentes na Região Metropolitana de São Luís sejam beneficiadas.

AGRADECIMENTOS

Durante o discurso de posse, Flávio Dino agradeceu à população: “Quero, mais uma vez, agradecer a confiança
do povo do Maranhão. Tenho a fé de que o ano de 2019 será ainda melhor que os anos anteriores. Estamos
empenhados em garantir esse resultado para a nossa população”.

Flávio Dino destacou o papel fundamental que o vice-governador tem desempenhado na gestão do Maranhão.
De acordo com Flávio, Brandão tem garantido a atração de investimentos e a formação de um ambiente
institucional saudável. “De público, quero agradecer a sua colaboração e agradecer a Deus o fato de
continuarmos próximos neste quadriênio”, disse Flávio.

Ele ressaltou que, após quatro anos de governo, chega ao início do segundo mandato com mais saber e
experiência. Mas que isso não significa olhar apenas para o passado: “Sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo
tremor na alma por ter essa responsabilidade. A experiência não pode se transformar em mais do mesmo. Faço
o convite a todos que se lancem novamente a essa aventura de fazermos um governo imaginativo, criativo e
transformador.”

O governador também destacou a importância do diálogo e da democracia. “As minhas armas são continuar a
acreditar numa sociedade de iguais, que não estão acima uns dos outros, mas que procuram – cada um a seu
modo e a seu tempo – fazer o melhor para vivermos numa sociedade mais justa para todos. Só há paz quando há
justiça.”

No discurso de posse, o governador fez uma homenagem ao ex-deputado Humberto Coutinho, que foi
presidente da Assembleia Legislativa e faleceu no início de janeiro de 2018. “Minha memória sente a saudade
desse grande amigo e líder, sem o qual não estaria aqui hoje”, disse. O governador fez questão de destacar o
apoio da Assembleia Legislativa a seu governo, durante todo o seu primeiro mandato, e fez um agradecimento
especial à Mesa Diretora, na pessoa do presidente Othelino Neto.

DESFILE DAS TROPAS

Após o encerramento da cerimônia, os participantes da sessão solene deslocaram-se para o hall de entrada da
Assembleia Legislativa, onde o governador Flávio Dino passou em revista a tropa da Polícia Militar. O



governador e o vice Carlos Brandão assistiram ainda ao desfile da tropa militar, ao lado de deputados e demais
autoridades. A programação contou com a presença de parlamentares da atual e da nova legislatura, além de
autoridades das esferas federal, estadual e municipal. 
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Autoridades prestigiam posse de Flávio Dino e desejam êxito à nova
gestão

Várias autoridades prestigiaram a solenidade de posse do governador reeleito do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB), e de seu vice, Carlos Brandão (PRB), na tarde desta terça-feira (1º), na Assembleia Legislativa do
Maranhão. Senadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, lideranças políticas, secretários de Estado e
representantes do Poder Executivo e de entidades de classe acompanharam toda a cerimônia, que começou
com as assinaturas dos termos de posse, juramentos e foi finalizada com a revista às tropas militares.

 

 Entre os convidados, estava o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que desejou boa sorte a Flávio
Dino em sua nova gestão, a ser cumprida no quadriênio 2019-2022. “O governador Flávio Dino realizou uma
excelente gestão nesses quatro anos e tenho a certeza de que ele dará continuidade a esse trabalho em seu
novo mandato, sempre atuando em parceria com os municípios”.

Para o presidente da Fiema, Edilson Baldez das Neves, os maranhenses, assim como os brasileiros, estão
motivados e otimistas com relação ao futuro e esperam o melhor do governador reeleito. “Nós também
esperamos isso, pois, nesses quatro anos, constatamos o bom relacionamento do governo com a classe
empresarial. Destacamos a criação da câmara setorial para discussão de problemas e que está sendo
importante para estreitar a relação público-privado, uma vez que essas parcerias têm dado muito certo”, frisou.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, aproveitou a ocasião para destacar que um dos grandes desafios
do governador no novo mandato será reduzir a mortalidade infantil no Maranhão. “Nós, inclusive, já obtivemos
bons resultados na regional de Balsas, pois, pela primeira vez, conseguimos zerar a mortalidade infantil no
período de um ano”.

O secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, disse ter plena convicção de que a nova gestão de Flávio
Dino será tão ou mais exitosa do que a anterior. “Afinal, ele está ainda mais experiente e foi reeleito com ampla
aprovação da população, o que o motiva a fazer um trabalho ainda melhor”.

O presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), viu com muito otimismo os
compromissos anunciados. “Diante das dificuldades por que passa o Brasil, o governador tem tomado as
medidas necessárias com muita segurança e responsabilidade. Tenho certeza de que ele fará um mandato bem
melhor do que o primeiro”, salientou.

Para o deputado reeleito Neto Evangelista (DEM), a exemplo do que fez no primeiro mandato, o governador já
inicia o segundo com medidas importantes, com ações sociais relevantes, como o anúncio do programa “Cheque
Cesta Básica” e o “Pacto Estadual pela Educação”.  “Vi no governador o mesmo entusiasmo que marcou o início
do seu primeiro mandato. E os compromissos anunciados farão o Maranhão avançar mais ainda. O compromisso
com o equilíbrio fiscal é fundamental”, complementou.



Prefeitos, senadores eleitos e autoridades do Judiciário

A solenidade foi marcada pela presença de vários prefeitos, entre eles, o de Caxias, Fábio Gentil. Ele disse que
está entusiasmado com a nova gestão de Flávio Dino para o fortalecimento da parceria entre Governo do Estado
e municípios. “Caxias tem três deputados estaduais na Assembleia e nosso esforço é para melhorar os nossos
índices de educação e saúde, pois esta última é o calcanhar de Aquiles de qualquer governante. Caxias tem
dado o seu exemplo, pois em sendo uma cidade macrorregional, tem ajudado bastante e o fará muito mais”,
enfatizou.

Vianey Bringel, prefeita de Santa Inês, também disse acreditar no trabalho do governador Flávio Dino.
“Esperamos que ele, enquanto gestor, continue olhando para os nossos municípios, para os nossos problemas e
faça um bom governo, com responsabilidade e transparência”.

Os senadores eleitos Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS), e o deputado federal Rubem Júnior, também
prestigiaram a solenidade de posse. Eliziane destacou os programas sociais do governo Flávio Dino, Weverton
salientou a bandeira hasteada pelo governador e Rubem Júnior sublinhou o trabalho em conjunto com o
governo estadual para defender os interesses do Maranhão na bancada federal.

“Ele governa em prol dos mais humildes e para todos. Certamente terá muitos desafios nos próximos quatro
anos, mas saberá planejar e empregar bem os recursos. Não existe política pública sem recurso. E para tanto, é
preciso planejar e executar ações de governo capazes de assegurar os investimentos que o Maranhão precisa
para continuar se desenvolvendo”, assinalou Weverton Rocha.

 Eliziane Gama complementou: “É de fundamental importância que a população mais carente receba a atenção
do Governo do Estado. O governador fez isso no primeiro mandato e, agora, ao tomar posse já anuncia mais um
programa social de grande alcance, como é o caso do programa “Cheque Cesta Básica”. Assim, o Maranhão
continuará seguindo firme na melhoria dos indicadores sociais”.

Autoridades do Poder Judiciário também se fizeram presentes, como o presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e o procurador geral de Justiça do Estado, Luiz
Gonzaga Martins. “O governador Flávio Dino assume hoje um novo compromisso com o Maranhão e temos a
certeza de que ele continuará o seu trabalho dignamente e defendendo a harmonia entre os poderes. Desejo
muita sorte para ele”, finalizou.  

Para Luiz Gonzaga Martins, o governador fez um pronunciamento focado na diminuição das desigualdades
sociais, visando a melhoria dos indicadores sociais. “São projetos sociais de grande alcance que esperamos que,
realmente, que sejam concretizados”.
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Flávio Dino lança Cheque Cesta Básica para grávidas e anuncia
apoio para concluir creches federais

O governador Flávio Dino tomou posse do segundo mandato no Maranhão durante cerimônia na Assembleia
Legislativa nesta terça-feira (1º). Ele editou decretos para ampliar as ações na educação, na tecnologia, na
moradia e na área social. 

 

Ele destacou três compromissos essenciais para o segundo mandato: “Em primeiro lugar, tenho o compromisso
rigoroso com o equilíbrio fiscal, de receitas e despesas. Em segundo lugar, o dever de fazer um governo probo e
honesto. Em terceiro lugar, o compromisso com os direitos humanos, com a garantia de que todos e todas
viverão numa sociedade cada vez mais democrática e igualitária”.

“Minhas mãos e minha ficha continuam 100% limpas. E assim estarão quando eu entregar o Estado para meu
sucessor ou sucessora.”

Durante a posse na Assembleia, Flávio Dino lançou medidas que impactam diretamente o dia a dia da população:
“Vamos inaugurar hoje novos programas, mostrando que este momento tem a nota da continuidade, mas
também da mudança”.

Cheque Cesta Básica Gestante 

Um dos decretos cria o Cheque Casta Básica, que devolverá às famílias mais carentes valores do ICMS cobrado
de produtos da Cesta Básica. O foco neste primeiro ano do programa serão as gestantes. 

“Pela primeira vez em nosso país, existirá um programa de devolução do ICMS dos produtos da cesta básica.
Devemos, no máximo no mês de maio, começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, de acordo
com uma condicionalidade: o comparecimento à consulta de pré-natal e mais três meses da vida do novo bebê”,
explicou o governador. 

“O objetivo é combater a desigualdade social e, ao mesmo tempo, a mortalidade infantil. A boa alimentação é
um caminho para termos uma boa gestão de qualidade”, acrescentou. 

Com investimento inicial de R$ 20 milhões, o Cheque Cesta Básica Gestante será pago em nove parcelas de R$
100 para cada grávida que aderir ao programa. As seis primeiras parcelas serão pagas durante a gestação; e as
três últimas, nos primeiros meses de vida do bebê. 

Para receber o dinheiro, a beneficiária terá que comparecer regularmente aos exames de pré-natal, ao
acompanhamento nutricional e ao acompanhamento de saúde. 



Pacto Estadual pela Aprendizagem

Flávio Dino também lançou o Pacto Estadual Pela Aprendizagem, dentro da Política Educacional que expande o
Programa Escola Digna. 

Entre as prioridades, está o ensino infantil: “Amanhã vou dirigir ofício ao Ministério da Educação oferecendo
ajuda financeira para a conclusão de creches federais paradas em nosso Estado. Vamos formalmente oferecer
ajuda financeira. Procuramos concluir ainda neste ano as creches paradas em nosso Estado”. 

Outra medida prática é a compra de mais 200 ônibus escolares para distribuir aos municípios. 

“Vamos acompanhar todas as redes, visando a mensuração do próximo Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), para que não só a rede estadual eleve a nota, mas também as municipais”, disse o
governador.

O Pacto também determina Regimes de Colaboração com os municípios, garantindo apoio para a promoção e
qualificação de profissionais da área, construção de novos prédios escolares, além da melhoria da infraestrutura
dos já existentes, bem como ampliação da gestão democrática escolar. 

Cheque Minha Casa

Outro decreto renova o Cheque Minha Casa, usado para reformar ou ampliar moradias para famílias de baixa
renda. O programa de transferência de renda já beneficiou cerca de 7,5 mil famílias até agora. 

Com a reedição, a meta inicial é que mais 4 mil famílias residentes na Região Metropolitana de São Luís sejam
beneficiadas. 

As famílias beneficiadas com o programa recebem R$ 5 mil cada, em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos
podem ser usados para compra de materiais de construção como cimento, tijolos, telhas, ferragens, louças, pias,
tanques, massa para pintura, tintas, argamassa, vidros, entre outros. 

Apoio às startups

Outros dois decretos foram assinados pelo governador para apoiar projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras desenvolvidos por startups ligadas ao desenvolvimento do Estado. Startups são empresas que
inovam e antecipam tendências. 

Um dos decretos garante que a administração pública possa contratar empresas que desenvolvem novos
produtos, serviços e tecnologia inovadora, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema) e mais bolsas para desenvolvimento das empresas startups. 

O outro decreto dispõe sobre a cessão de imóveis públicos para que essas empresas possam se instalar e
desenvolver suas atividades na área do Centro Histórico de São Luís, onde funcionará um polo tecnológico.

Confiança



Flávio Dino foi reeleito para um novo mandato de quatro anos (2019-2022) no dia 7 de outubro de 2018, com
59,29% dos votos válidos. Ele foi a escolha de 1.867.396 eleitores maranhenses. 

Durante a posse, ele agradeceu à população: “Quero, mais uma vez, agradecer a confiança do povo do
Maranhão. Tenho a fé de que o ano de 2019 será ainda melhor que os anos anteriores. Estamos empenhados em
garantir esse resultado para a nossa população”.

Além dele, também foi empossado o vice-governador Carlos Brandão. Flávio Dino destacou o papel fundamental
que o vice-governador tem desempenhado na gestão do Maranhão. De acordo com Flávio, Brandão tem
garantido a atração de investimentos e a formação de um ambiente institucional saudável. 

“De público, quero agradecer a sua colaboração e agradecer a Deus o fato de continuarmos próximos neste
quadriênio”, disse Flávio. 

Experiência e democracia

Flávio ressaltou que, após quatro anos de governo, chega ao início do segundo mandato com mais saber e
experiência. Mas que isso não significa olhar apenas para o passado: “Sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo
tremor na alma por ter essa responsabilidade. A experiência não pode se transformar em mais do mesmo”. 

“Faço o convite a todos que se lancem novamente a essa aventura de fazermos um governo imaginativo, criativo
e transformador.”

O governador também destacou a importância do diálogo e da democracia. “As minhas armas são continuar
acreditar numa sociedade de iguais, que não estão acima uns dos outros, mas que procuram – cada um a seu
modo e a seu tempo – fazer o melhor para vivermos numa sociedade mais justa para todos. Só há paz quando há
justiça.”

Homenagem 

No discurso de posse, o governador fez uma homenagem a Humberto Coutinho, que foi presidente da
Assembleia Legislativa e faleceu há um ano. “Minha memória sente a saudade desse grande amigo e líder, sem
o qual não estaria aqui hoje”, disse.


